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ABSTRAK

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif
pada saat proses belajar mengajar ialah strategi pembelajaran Synergetic Teaching
yang merupakan suatu strategi pembelajaran yang mampu membuat keadaan kelas
menjadi aktif. Di MTs al-Anshar Ambon merupakan salah satu sekolah menengah
pertama yang terdapat di kota Ambon, dimana dalam proses belajar mengajarnya
guru di sekolah tersebut tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif untuk
meningkatkan hasil belajar peserta didik karena kebebasan untuk menentukan
strategi dan metode pembelajaran masih terbatas oleh pemahaman dan
pengetahuan guru tentang metode pembelajaran masih lemah terutama, sehingga
hasil belajar belum mencapai KKM yang telah ditentukan dan siswa kurang
termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Rumusan masalah apakah
penerapan strategi Synergetic Teaching dapat meningkatkan hasil belajar peserta
didik pada materi sejaran Nabi Muhammad Saw pada peserta didik kelas VIII
MTs al-Anshar Ambon. Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik pada materi sejarah Nabi Muhammad Saw kelas VIII MTs al-Anshar
Ambon.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK), tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara, (1)
observasi, (2) tes, dan (3) pemeriksaan tes untuk mengetahui Peningkatan Hasil
Belajar Siswa Dengan Menggunakan Strategi Synergetic Teaching Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi sejarah Nabi Muhammad Saw di Kelas
VIII MTs al-Anshar Ambon.
Dari hasil penelitian bahwa, strategi Synergetic Teaching dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat bahwa pada pelaksanaan tes
awal hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 18 orang dan yang tidak tuntas
sebanyak 15 orang, sedangkan pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 26 orang
dan tidak tuntas sebanyak 7 orang dengan nilai rata-rata 66,76, peningkatan hasil
belajar sebesar 21,21%. Sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 33
orang dengan nilai rata-rata 77,12, peningkatan hasil belajar pada siklus ini
sebesar 51,51%. Dengan demikian strategi Synergetic Teaching dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

KATA KUNCI: Hasil Belajar, Synergetic Teaching

BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan sebuah proses pemberdayaan yang diharapkan
mampu memberdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia
berilmu dan berpengetahuan. Peserta didik Sejalan dengan perkembangan
masyarakat saat ini, pendidikan banyak mengalami berbagai tantangan, salah
satunya adalah berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan, yang disebabkan,
masih rendahnya prestasi belajar. Berbagai usaha telah diusahakan oleh pengelola
pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar peserta didik, salah
satunya dengan melakukan perubahan kurikulum sekolah. Langkah ini merupakan
langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan.1
Salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan ialah aspek
pembelajaran, karena pembelajaran yang baik dan dapat menciptakan suasana
belajar aktif di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar didukung dengan
penggunaan strategi pembelajaran yang baik serta metode pembelajaran yang
tepat.
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 diberi tanggung jawab untuk
mengetahui dan mengenal semua pengetahuan. Memang pembelajaran yang
berorientasi target penguasaan matri terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat
dalam jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak untuk memecahkan
masalah dalam kehidupan jangka panjang.2 Belajar akan lebih bermana jika anak
mengalami apa yang mereka pelajari bukan mengetahuinya, oleh karena itu para
guru telah berjuang dengan segala cara dengan mencoba untuk membuat apa yang
dipelajari peserta didik disekolah agar dapat dipergunakan dalam kehidupan
mereka sehari-hari. Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya
suatu pembaharuan dalam tingkah laku.
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Berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung kepada beberapa faktor,
yang dibedakan menjadi dua faktor. Faktor tersebut antara lain faktor dari dalam
individu dan faktor dari luar individu (sosial). Faktor dari dalam individu antara.
Lain faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor
pribadi, sedangkan yang termasuk faktor sosial seperti faktor keluarga/keadaan
rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, fasilitas belajar, lingkungan dan
kesempatan yang tersedia, ekonomi keluarga dan motivasi sosial.3 Jika faktorfaktor tersebut dapat dioptimalkan sebagai aspek instrumen dan ektramental input
yang dapat mend kung proses belajar maka akan dapat diperoleh prestasi.
Prestasi belajar yang tinggi merupakan keinginan dari setiap peserta didik.
Namun untuk mencapai keinginan tersebut banyak faktor yang mempengaruhi,
baik faktor yang berasal dari individu maupun peserta didik yang berasal dari luar
dirt peserta didik itu sendiri. Salah satu faktor yang berasal dari diri peserta didik
yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik adalah

kebiasaan belajar

peserta didik. Kebiasaan peserta didik yang dapat mempengaruhi pencapaian
prestasi belajar antara lain peserta didik belajar hanya pada saat ujian, peserta
didik kurang perhatian terhadap pelajaran, peserta didik dalam belajar serius,
peserta didik belajar melalui les privat, dan usaha-usaha belajar lainnya.4 Selain
dari eksternal dan faktor internal, ada juga faktor yang mendukung hasil belajar
peserta didik yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang aktif pada saat proses
belajar mengajar.
Belajar aktif merupakan strategi pembelajaran yang sangat komprehensif.
Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal
melalui aktifitas-aktifitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu
singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Juga terdapat teknikteknik memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil, merangsang
diskusi dan debat, mempraktikan keterampilan-keterampilan, mendorong adanya
pertanyaan-pertanyaan, bahkan membuat peserta didik dapat saling menghajar
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satu sama lain. Belajar aktif berlaku bagi siapa saja, baik yang berpengalaman
atau pemula yang mengajarkan informasi-informasi, konsep-konsep, dan
keterampilan-keterampilan teknis dan non teknis.5
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan perhatian peserta didik dibuatlah
strategi pembelajaran yang sesuai. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat
membuat peserta didik aktif pada saat proses belajar mengajar ialah strategi
pembelajaran Giving Question and Getting Answers yang merupakan suatu
strategi pembelajaran yang mampu membuat keadaan kelas menjadi aktif, dimana
guru membimbing peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara
memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik juga yang
menjawabnya.
SMP LKMD Laha merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang
terdapat di kota Ambon, dimana dalam proses belajar mengajarnya guru tidak
menggunakan strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan hasil belajar
peserta didik karena kebebasan untuk menentukan strategi dan metode
pembelajaran masih terbatas oleh pemahaman dan pengetahuan guru tentang hal
tersebut masih lemah terutama strategi dan metode pembelajaran aktif. Strategi
pembelajaran aktif mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi
peserta didik baik peserta didik yang mampu maupun peserta didik yang kurang
mampu sehingga memberikan suasana yang harmonis antara guru dan peserta
didik yakni ada umpan balik (feed back) antara guru dan peserta didik.
B. Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi dari permasalahan ini, antara lain:
1. Perhatian belajar peserta didik yang belum maksimal pada saat proses
belajar mengajar sehingga hasil belajar peserta didik belum maksimal.
2. Minimnya strategi pembelajaran aktif yang digunakan guru dalam
mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam.
3. Hasil belajar peserta didik yang belum memuaskan sesuai dengan
Kompetensi Dasar pembelajaran.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian
ini adalah: “Apakah penerapan strategi Giving Question and Getting Answers
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sejarah Nabi
Muhammad Saw pada peserta didik kelas VII SMP LKMD Laha?
D. Tujuan Penelitian
Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sejarah Nabi
Muhammad Saw kelas VII SMP LKMD Laha.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peserta didik
Meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang telah
disampaikan guru yang sejalan dengan meningkatnya hasil belajar peserta
didik.
2. Bagi Guru
Memberikan alternatif kepada guru atau calon guru dalam menentukan
strategi. metode atau pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan
materi yang akan diajarkan
F. Defenisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul di atas,
maka peneliti perlu menguraikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul
tersebut.
1. Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu proses perubahan
tingkah laku yang telah dilakukan, dan dikerjakan.6
2. Strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answers adalah salah satu
strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
bertanya mengenai hal yang tidak dimengerti dan memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk menjelaskan hal yang sudah dimengerti kepada
temannya yang lain.7
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Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan penerapan strategi
Giving Question and Getting Answers pada peserta didik kelas VII SMP LKMD
Laha merupakan salah satu upaya atau kegiatan perbaikan yang mengarah pada
peningkatan hasil belajar peserta didik kelas VII SMP LKMD Laha dengan cara
memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya mengenai hal yang
tidak dimengerti dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menjelaskan hal yang sudah dimengerti kepada temannya yang lain.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar

adalah

modifikasi

atau

memperteguh

kelakuan

melalui

pengalaman, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu proses kegiatan dan bukan
suatu hasil atau tujuan mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni
mengalami suatu perubahan tingkah laku.8
Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya menciptakan kondisi
yang memungkinkan peserta didik dapat belajar. Transformasi dari konsep atau
prinsip baru dapat mudah terjadi bila terjadi pemahaman karena terbentuknya
skema dalam benak peserta didik.
Istilah “pembelajaran” digunakan di sini karena istilah ini lebih dapat
menggambarkan upaya untuk membangkitkan inisiatif dan peran peserta didik
dalam belajar. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan bahwa peserta didik
lebih banyak berperan dalam mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya, dan
bahwa pengetahuan itu bukan hasil dari proses transformasi dari guru.
Melaksanakan suatu pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah, karena
guru tidak berperan sebagai sumber pengetahuan, tetapi lebih-lebih berperan
sebagai fasilitator yang memungkinkan peserta didik untuk mengaktifkan seluruh
unsur dinamis dalam proses belajar, yang mengarahkan peserta didik pada
konstruksi pengetahuan.9
Belajar dan pembelajaran saling berhubungan satu sama lain yang
dilakukan secara bersamaan. Hal ini disebabkan adanya interaksi maupun
aktivitas antara guru dan peserta didik. Gredler menjelaskan pendapat Gagne
bahwa belajar merupakan faktor yang luas dibentuk oleh pertumbuhan,
perkembangan tingkah laku. Menurut Skinner, belajar adalah perilaku pada saat
orang belajar dengan memberikan respon lebih baik yaitu:
1) Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pembelajar
8
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2) Respons si pembelajar, dan
3) Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat terjadi
stimulus yang menggunakan konsekuensi tersebut. Orang yang belajar baik
diberi hadiah, yang malas ditegur atau diberi hukuman.
Sedangkan menurut W.Gulo belajar adalah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.10 Jadi belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku
seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Perubahan tingkah laku peserta didik dilakukan di dalam pembelajaran.
Untuk mendapatkan basil belajar yang baik, maka perlu diperhatikan beberapa hal
dalam pembelajaran. Guru harus mampu membimbing peserta didik sehingga
dalam pembelajaran peserta didik dapat menguasai pelajarannya. Langkah
pembelajaran menurut Skinner dalam teori kondisioning operan sebagai berikut:
a) Mempelajari keadaan kelas. Guru mencari dan menemukan perilaku peserta
didik yang positif dan negatif. Perilaku positif akan diperkuat dan perilaku
negatif diperlemah atau dikurangi.
b) Membuat daftar penguat positif. Guru mencari perilaku yang lebih disukai
oleh peserta didik, perilaku yang kena hukuman dan kegiatan luar sekolah
yang dapat dijadikan penguat.
c) Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis
penguatnya
d) Membuat program pembelajaran. Program pembelajaran ini berisi urutan
perilaku yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari perilaku dan
evaluasi. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru mencatat perilaku
dan penguat yang berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut
menjadi catatan penting bagi modifikasi selanjutnya.11
Di dalam proses pembelajaran adanya proses stimulus dan respon antara
guru dan peserta didik yang bermuara pada peserta didik itu sendiri dengan
10
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rancangan yang dilakukan oleh guru. Tujuan pembelajaran digunakan untuk
membantu seorang guru dalam perencanaan urutan pengajarannya. Dalam
pelaksanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas
kemungkinan dalam pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip
belajar. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan,
keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan
penguatan, serta perbedaan individual.
Keaktifan peserta didik tentu juga dipengaruhi oleh guru dalam
memberikan pembelajaran. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan materi
saja namun juga mempunyai tugas sebagai pembimbing peserta didik dalam
belajar. Menurut Sadirman guru harus memiliki sepuluh kompetensi dasar, antara
lain :
a) Menguasai bahan
b) Mengelola program belajar-mengajar
c) Mengelola kelas
d) Menggunakan media/ stimber
e) Menguasai landasan-landasan kependidikan
f) Mengelola interaksi belajar-mengajar
g) Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran
h) Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
i) Mengenal dan menyelenggarakan admistrasi sekolah
j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan basil penefitian pendidikan
guna keperluan pengajaran.12
Apabila kompetensi tersebut telah dimiliki oleh semua guru maka akan
memudahkan peserta didik dalam belajar aktif. Karena tanpa kemampuan yang
dimiliki guru pembelajaran menjadi tidak bermakna. Dengan meningkatnya
aktivitas peserta didik dalam belajar akan menghasilkan perubahan tingkah laku
berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.
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B. Strategi Pembelajaran Giving Question and Getting Answers
Strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answers adalah salah
satu teknik instruksional dari belajar aktif (active learning). Tipe ini memberikan
kesempatan pada peserta didik untuk bertanya mengenai hal yang tidak
dimengerti dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan
hal yang sudah dimengerti kepada temannya yang lain. 13 Tipe ini akan
meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya dan
memberikan sikap saling menghargai antar peserta didik.
Tipe ini sangat baik digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam
mengulangi materi pelajaran yang telah dipelajari. Tipe ini digunakan pada waktu
40 menit terakhir. Penggunaan tipe ini sekaligus dapat melatih peserta didik untuk
bertanya, mengemukakan pendapat, bahkan menjelaskan bahan pelajaran yang
telah dipelajari kepada teman sekelasnya.
a. Langkah-Langkah Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Giving Question
and Getting Answers
1. Membuat potongan-potongan kertas sebanyak dua kali jumlah peserta didik.
2. Meminta setiap peserta didik untuk melengkapi pemyataan-pertanyaan.
3. Membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil 4 atau 5 orang
4. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada (kartu1),
dan juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan (kertas 2).
5. Meminta setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang
telah mereka seleksi. Jika ada di antara peserta didik yang bisa menjawab,
diberi kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru
harus menjawab.
6. Meminta setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat mereka
jelaskan dari kertas 2, selanjutnya minta mereka untuk menyampaikannya ke
kawan-kawan.
7. Melanjutkan proses ini sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada.
8. Mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman dan klarifikasi
dari jawaban-jawaban dan penjelasan peserta didik.
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Dengan penerapan tipe Giving Question and Getting Answers ini hampir
semua indikator aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar seperti yang
diungkapkan Paul B. Diedrich, diantaranya visual activities dilakukan pada saat
peserta didik menjelaskan di depan kelas hasil dari kesimpulan pelajaran. Oral
activities, saat peserta didik diskusi kelompok dengan temannya dan juga
mengungkapkan pertanyaan. Listening activites, saat peserta didik mendengarkan
penjelasan dari temannya yang lain. Writing activities, saat menuliskan gagasan
pikirannya baik berupa pemyataan maupun pendapat. Mental activities, dengan
ungkapan menanyakan sesuatu dan menanggapi penjelasan temannya. Serta
Emotinal activities, saat peserta didik gugup menjelaskan suatu konsep kepada
teman-temannya atau perasaan tertantang untuk menanggapi penjelasan
temannya.14
C. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh dan dimiliki oleh anak
sekolah melalui suatu proses kegiatan belajar. Hasil belajar peserta didik adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima
pengalaman belajar. Pada dasarnya belajar mencakup bidang kognitif, afektif dan
psikomotorik.15
John. M. Keller menyatakan hasil belajar adalah keluaran dari suatu sistem
pemrosesan sebagai masukan berupa informasi. Hasil belajar adalah hasil yang
diperoleh peserta didik setelah belajar, hasil belajar tersebut terdiri dari informasi
verbal, keterampilan intelektual, kemampuan motorik, sikap dan strategi
kognitif.16
Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si pelajar
konsep-konsep, tujuan dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan
yang di pelajari.17
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Proses pendidikan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang dapat
dikatagorikan menjadi tiga bidang yaitu bidang kognitif (Penguasaan Intelektual),
bidang afektif (Berhubungan dengan sikap dan nilai), bidang psikomotor
(Keterampilan untuk bertindak dan berperilaku ).18
1. Tipe hasil belajar bidang kognitif
Tipe hasil belajar bidang kognitif meliputi tipe hasil belajar pemahaman, tipe
hasil belajar penerapan, tipe hasil belajar analisis, dan tipe hasil belajar
evaluasi.
2. Tipe hasil belajar bidang Afektif
Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar berkenaan
dengan sikap dan nilai. Hasil belajar afektif ini nampaknya kurang mendapat
perhatian dari guru, sebab guru lebih banyak memberikan perhatian pada
bidang kognitif. Tipe hasil belajar afektif biasanya nampak dalam berbagai
tingkah laku peserta didik seperti, perhatian terhadap proses pembelajaran,
disiplin, motifasi belajar, menghargai guru dan teman-temannya.
3. Tipe hasil belajar psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan dan
kemampuan bertindak individu (Perorangan)
Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, terlihat
bahwa dalam sebuah percakapan hasil belajar yang paling diperhatikan adalah
ranah kognitif, afektif, psikomotor. Dengan demikian hasil belajar adalah suatu
kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik setelah la melalui proses
belajar dan kemampuan tersebut meliputi aspek kognitif, aspek psikomotor dan
aspek afektif.
D. Ruang Lingkup Materi Sejarah Nabi Muhammad Saw
Nabi Muhammad Saw adalah bangsawan Quraisy, ayahnya bernama
Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusai bin kilab
Murrah dari golongan Arab Bani Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin
Abdil Manaf bin kilab bin Murah. Dilihat dari silsilah keturunan, antara ayah dan
18
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ibu Nabi Muhammad Saw keduanya berasal dari keturunan bangsawan dari
kabilah Arab. Nabi Muhammad Saw dilahirkan dalam keadaan yatim, ayahnya
bernama Abdullah meninggal di kala Nabi Muhammad Saw dalam kandungan ± 7
bulan. Nabi Muhammad Saw lahir pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau
tangga120 April 571 M.19
Selama dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah Nabi Muhammad Saw
mengalami pertumbuhan yang sangat bagus. Pada usia lima bulan Nabi
Muhammad sudah bisa berjalan, pada usia sembilan bulan sudah pandai berbicara
dan pada saat berusia dua tahun Nabi Muhammad Saw sudah bisah mengikuti
anak-anak Halimah Sa'diyah untuk menggembala kambing. Setelah limah tahun
diasuh oleh Halimah Sa'diyah, Muhammad Saw diserahkan kembali kepada
ibunya yang tinggal di Mekah. Setahun kemudia, kira-kira umur enam tahun Nabi
Muhammad Saw dibawah ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu
Aiman (hamba sahaya) dengan maksud untuk menunjukan makam ayahnya yang
telah meninggal sebelum Nabi Muhammad Saw dilahirkan. Tinggal di Madinah
kira-kira satu bulan, kemudian kembali lagi ke Mekah.20 Di tengah perjalanan
pulang dari Madinah ibu Nabi Muhammad Saw jatuh sakit, dan akhirnya
meninggal sebelum sampai di Mekah. Jasad beliau dimakamkan di desa Abawa'
yang tarletak antara Madinah dan Mekah kurang lebih 23 mil di sebelah selatan
Madinah.
Sejak usia anak-anak hingga dewasa Nabi Muhammad memiliki
kepribadian yang sangat terpuji. Beliau terkenal cerdas, jujur, berbudi luhur dan
mempunyai perilaku yang sangat santun, terpuji dan tekun dalam bekerja. Untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya beliaub senantiasa berusaha sendiri dengan
bekerja. Beliau adalah pekerja keras, ulet, dan tekun. Memasuki usia 25 tahun
beliau bekerja di tempatnya siti Khadija untuk membantu berdagang. Siti Khadija
adalah pedagang yang sangat kaya. Sejak awal Siti Khadija sangat mengagumi
Nabi Muhammad, karena kejujuran dan kepribadiannya, karena itulah Siti Khadija
berminat untuk menjadikannya suami.
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Siti Khadijah saat berstatus janda berusia 40 tahun. Ringkas cerita Siti
Khadija melamar Nabi Muhammad Saw dan lamaran diterima, jadilah beliau
berdua sebagai suami istri dan dikaruniai 6 anak, yaitu; Al-Qasim, Abdullah,
Zaenap, Rugaya, Ummu kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah meninggal
semasa masih keciL Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad Saw diliputi
kebahagiaan. Kehidupan keluarga Nabi Muhammad menerapkan prinsip hidup
sederhana, suka menolong dan membantu orang lain, sehingga masyarakat
sekitarnya sangat menghormati dan meneladani keluarga Nabi Muhammad Saw21.
Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad Saw sering berkhalawat (berdiam diri
dengan merenungkan segala sesuatu dan memohon petunjuk kepada Allah), hal
tersebut sering dilakukan dengan berbagai masalah yang dihadapi, terutama
berkaitan dengan situasi masyarakat Mekah pada saat itu.
Dalam berkhalawat nabi Muhammad Saw lebih sering memilih tempat
yang jauh dari keramaian, dengan harapan lebih tenang dan dapat berpikir secarah
jernih dan lebih khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Salah satu tempat yang
digunakan untuk berkhalawat adalah di Gua Hira, di tempat inilah Nabi
Muhammad Saw menerima wahyu pertama kali dari Allah.peristiwa tersebut
terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 6Agustus tahun 610 M. Pada
saat menerima wahyu yang pertama tersebut usia Nabi Muhammad Saw 40 tahun
6 bulan 8 hari (menurut perhitungan tahu masehi). Atau 39 tahun 3 bulan 8 hari
(menurut perhitungan tahun hijriah). Setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi
Muhammad Saw buru-buru pulang meninggalkan Gua Hira dalam keadaan
gemetar, sehingga meminta istrinya menyelimuti badannya.
Allah Swt telah mengutus para nabi dan rasul, yang pertama adalah Nabi
Adam As dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut
merupakan wujud perhatian dan kasih sayang Allah Swt yang diberikan kepada
umat manusia. Para Nabi dan rasul diutus Allah Swt ke muka bumi dimaksudkan
untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dapat menjalani hidup
dengan baik dan benar sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun
di akhirat. Untuk menjelaskan misinya para Rasul Allah Swt dibekali dengan
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empat sifat yaitu sidiq, amanah, lablig, dan fatanah. Empat sifat tersebut
merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul sekaligus yang
membedakan dengan manusia pada umumnya, begitu pula Nabi Muhammad Saw
juga memilki empat sifat tersebut.22
Pertama, sidiq artinya benar. Seorang rasul senantiasa benar dalam
perkataan, perbuatan maupun sikapnya. Sebab manusia di wajibkan untuk
mengikuti segala sesuatu yang datang dari rasul, sehingga mustahil kalau seorang
rasul dusta dalam segala perkataan, tindakan dan sikapnya.
Kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Dalam segala hal seorang rasul
senantiasa dapat dipercaya, sehingga mustahil kalau ia berkhianat. Begitu pula
Nabi Muhammad Saw memiliki sifat amanah dalam segala hal, termasuk
menjalankan misinya sebagai rasul yang bertugas membimbing umat manusia.
Ketiga, tabliq artinya menyampaikan. Maksudnya adalah menyampaikan
wahyu dari Allah Swt kepada umat manusia. Tidak mungkin seorang rasul
menyembunyikan kebenaran yang datanya dari wahyu Allah Swt.
Keempat, fathanah artinya cerdas. Maksudnya adalah Nabi Muhammad
Saw memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dalam menjalankan misinya
dibekali oleh Allah Swt dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa sebagai
sarana untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.23
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E. Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka berpikir dalam penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dilihat sebagai
berikut24:
Pre Tes
Perencanaaan
Refleksi

Siklus I

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaaan
Siklus II

Pelaksanaan

Pengamatan
Gambar 1. siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

F. Hipotesis Tindakan
Dengan menerapkan strategi pembelajaran giving question and getting
answer hasil belajar peserta didik kelas VII pada materi sejarah Nabi Muhammad
Saw di SMP LKMD Laha dapat meningkat.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang digunakan
di Kelas untuk upaya perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih
baik sebagai upaya pemecahan masalah dalam praktek pembelajaran secara
berkesinambungan.25
B. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP
LKMD Laha dengan jumlah sebanyak 33 peserta didik.
C. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 2 April
sampai 2 Mei tahun 2012.
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2011/2012, di kelas VII
SMP LKMD Laha
D. Prosedur Penelitian
1. Siklus I.
a. Perencanaan. Pada tahap ini, menyiapkan: Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

(RPP),

dan

merencanakan

pembelajaran

dengan

menggunakan metode giving question dan getting answer pada konsep
sejarah Nabi Muhammad Saw.
b. Pelaksanaan. Menjelaskan materi sejarah Nabi Muhammad Saw dengan
menggunakan metode giving question dan getting answer, dan mengakhiri
dengan melakukan Tes.
c. Pengamatan. (observasi) terhadap keberhasilan peserta didik dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam bentuk
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soal Essay, kemudian datanya diambil oleh peneliti sebagai data yang akan
diolah.
d. Refleksi. Pada tahap ini, mengkaji kembali terhadap hasil dan proses
pembelajaran dan analisis kritis terhadap hasil yang didapatkan pada setiap
siklus.
2. Siklus II.
Pada siklus II dirancang sama halnya dengan siklus I dengan pokok
bahasan sejarah Nabi Muhammad Saw. Langkah-langkah yang dilakukan sama
seperti siklus I, hanya dalam siklus II hal-hal yang dianggap masih kurang dalam
siklus I harus diperbaiki.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:
1. Observasi, dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif keadaan peserta didik
pada SNIP LKMD Laha.
2. Pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes dilakukan untuk melihat hasil belajar pada
peserta didik kelas VII pada materi sejarah Nabi Muhammad Saw di SNIP
LKMD Laha.
F. Teknik Analisis data
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif
yang bertujuan untuk melihat penerapan metode giving question and getting
answer dalam meningkatan hasil belajar materi sejarah Nabi Muhammad Saw
peserta didik kelas VII SMP LKMD Laha dengan menggunakan rumus rata-rata,
yaitu :
Nilai =
Dimana : Nilai

= Nilai Presentasi dari Keseluruhan Peserta didik

Skor Total

= Jumlah Semua Nilai

Selanjutnya peningkatan hasil belajar peserta didik disajikan dalam tabel
distribusi frekuensi, sehingga dapat menggambarkan kedudukan suatu nilai dari
seluruh responden yang diteliti sesuai dengan Pedoman Acuan Patokan (PAP).

Tabel. 1. Pedoman Acuan Patokan.26
Interval Nilai
Kualifikasi

Angka

Huruf

80 - 100

A

Baik Sekali

66 - 79

B

Baik

56 - 65

C

Cukup

40 - 55

D

Kurang

0- 39

E

Gagal

G. Indikator Keberhasilan
Adapun indikator keberhasilan dari penelitian ini ialah dengan
menggunakan Giving Question and Getting Answers mampu meningkatkan hasil
belajar peserta didik dari setiap proses belajar mengajar sehingga tujuan dari
standar kompetensi pendidikan dapat terpenuhi. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM), maka kerberhasilan dari proses belajar mengajar untuk mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya materi tentang sejarah Nabi
Muhammad Saw, harus mencapai 70% secara klasikal dan 60 secara individual.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat SMP LKMD Laha
Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri
sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
Untuk mewujudkan impian tersebut, maka perlu adanya lembaga pendidikan
yang berdiri sebagai pelaksana pendidikan untuk membangun mutu sumber daya
manusia (SDM) haruslah didukung oleh sejumlah instansi pendidikan mulai dari
tingkat yang paling bawah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), serta Institusi Perguruan
Tinggi. Maka pada tahun 1999 sampai 2002 sebelum ada sekolah SMP LKMD
Laha terlebih dahulu di Laha ada sekolah SMP Angkasa kelas jauh, namun di
tahun 2002 pemerintah kota ambon mengembalikan sekolah kelas jauh ke sekolah
asal (Sekolah SMP Angkasa)
Setelah adanya pemberitahuan dari Walikota pada tahun 2003, pihak sekolah
mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk membuka SMP LKMD
Laha dengan hasil pertemuan tersebut orang tua murid sangat merespon dengan
baik, maka pada tahun 2002 SMP LKMD Laha resmi didirikan.27
2. Keadaan Guru SMP LKMD Laha
Data keadaan guru dapat digambarkan bahwa jumlah guru 14 orang yang
terdiri dari 3 sebagai Guru PNS dan 11 Guru lainnya masih status honorer,
walaupun sebagian guru yang belum berstatus pegawai negeri siipil, tidak membuat
mereka iri terhadap guru yang sudah berstatus PNS, karena terlaksananya kegiatan
proses belajar mengajar di sekolah dengan baik, bila ada hubungan kerja sama
yang baik antara pimpinan/kepala sekolah dengan guru serta guru dengan guru
itu sendiri. Data guru dapat dilihat pada tebel berikut:
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Tabel 2 data guru SMP LKMD Laha
No. Guru
1
Pegawai Negeri Sipil
2
Honorer

Jumlah
3 orang
11 orang

3. Keadaan Siswa SMP LKMD Laha
Siswa-siswi SMP LKMD Laha berasal dari beberapa desa yang ada di kota
Ambon dengan latar belakang suku dan ras yang berbeda-beda. Berdasarkan
berdasarkan pengamatan peneliti gedung kelas sebanyak 6 ruang yang
ditempati 130 Siswa. Data siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Data siswa SMP LKMD Laha
No.

kelas

1
2
3
4

VII
VIII
IX1
IX2

L
15
8
16
12

Jumlah
P
18
22
24
18

Jumlah

Total

33
30
40
30

130

B. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di kelas VII SMP
LKMD Laha dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Deskripsi Hasil Tes Awal
Sebelum peneliti menerapkan atau mengajar terlebi dahulu peneliti
melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat pemehaman siswa terhadap materi
yang akan diajarkan. Dari hasil tes tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Hasil tes awal
Interval
Nilai

Jumlah
Siswa

Kualifikasi

Presentase

80-100
66-79
56-65
40-55
0-39

1
7
10
10
5

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

3,03%
21,21%
30,30%
30,30%
15,16%

Jumlah

33

Grafik 1 hasil tes awal

100%

40
30
20
Presentase

10

banyaknya siswa

0
Baik
Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dari hasil tes awal terlihat bahwa siswa
yang mendapat kualifikasi baik sekali sebanyak 1 orang (3,03%), siswa yang
mendapat kualifikasi baik 7 orang (21,21%), siswa yang mendapat kualifikasi
cukup sebanyak 10 orang (30,30%), siswa yang mendapat kualifikasi kurang
sebanyak 10 orang (30,30%), sedangkan siswa yang mendapat kualifikasi gagal
sebanyak 5 orang siswa. Siswa yang tuntas pada tes awal ini sebyak 18 orang
sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 15 orang. Dengan demikian hasil belajar
yang diperoleh pada tes awal ini masi banyak siswa yang belum memenuhi
ketuntasan minimal sebesar 15 orang, dengan nilai rata-rata 55.
2. Deskripsi Hasil Belajar Siklus I
Setelah peneliti melaksanakan tes awal, kemudian peneliti langsung
menerapkan strategi giving question and getting answer dengan perolehan hasil
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Hasil belajar siklus I
Interval
Nilai

Jumlah
Siswa

Kualifikasi

Presentase

80-100
66-79
56-65
40-55
0-39

5
10
11
7
-

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

15,16%
30,30%
33,33%
21,21%
%

Jumlah

33

100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa siswa yang mendapat kualifikasi
baik sekali sebanyak 5 orang (15,16%), siswa yang mendapat kualifikasi baik 10
orang (30,30%), siswa yang mendapat kualifikasi cukup sebanyak 11 orang
(33,33%), siswa yang mendapat kualifikasi kurang sebanyak 7 orang (21,21%),
sedangkan siswa yang mendapat kualifikasi gagal tidak ada (0%). Siswa yang
tuntas pada siklus ini sebanyak 26 orang dan yang tidak tuntas sebanyak 7 orang.
Dengan demikian peningkatan hasil belajar yang diperoleh pada siklus I sebesar
21,21% dengan nilai rata-rata 66,76. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat pada
grafik berikut:

Presentase

Grafik 2 Peningkatan hasil belajar
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Peningkatan hasil belajar dari tes awal ke siklus I

3. Deskripsi Hasil Belajar Siklus II
Setelah penerapan strategi giving question and getting answer pada siklus
I hasil belajar masih ada yang belum mencapai ketuntasan minimal, maka
peneliti lanjutkan pada siklus II dengan hasil belajar sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil belajar siklus II
Interval
Nilai

Jumlah
Siswa

Kualifikasi

Presentase

80-100
66-79
56-65
40-55
0-39

19
13
1
-

Jumlah

33

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

57,58%
39,39%
3,03%
%
%
100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa siswa yang mendapat kualifikasi
baik sekali sebanyak 19 orang (57,58%), siswa yang mendapat kualifikasi baik
13 orang (39,39%), siswa yang mendapat kualifikasi cukup sebanyak 1 orang
(3,03%), siswa yang mendapat kualifikasi kurang dan kualifikasi gagal tidak
ada (0%). Siswa yang tuntas pada siklus ini sebanyak 33 orang sedangkan
siswa yang tidak tuntas tidak ada. Dengan demikian peningkatan hasil belajar
yang diperoleh pada siklus II meningkat sebesar 51,51% dengan nilai rata-rata
77,12. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 3 Peningkatan hasil belajar dari siklu I ke siklus II
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4. Deskripsi Ketuntasan Tiap Siklus
Peningkatan hasil belajar peserta didik dalam penerapan strategi giving
question and getting answer dapat didistribusikan pada tabel dan grafik di
bawah ini:
Tabel 2.4 Ketuntasan hasil belajar tiapa siklus

Hasil Tes

Ketuntasan
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Tes awal
Siklus I
Siklus II

Jumlah Siswa
18
15
26
7
33
0

Presentase
54,54%
45,45%
78,79%
21,21%
100%
0%

Grafik 4 Ketuntasan belajar tiap siklus
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal 70% dan secara individual 60 terlihat bahwa hasil belajar dari prites,
siswa yang tuntas sebanyak 18 orang atau 54,54%, siswa yang tuntas pada
siklus I sebanyak 26 atau 78,79%, sedangkan siswa yang tuntas pada siklus II
sebanyak 33 orang atau 100%.
C. Pembahasan
Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar peneliti menerapkan strategi
giving question and getting answer sebanyak 2 siklus dengan langkah-langkah
sebagai berikut
1. Pelaksanaan siklus I
Sebelum melaksanakan siklus ini peneliti lakukan tes awal untuk
melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi dari hasil tes terlihat
bahwa siswa yang gagal sebanyak 15 orang, kemudian melaksanakan

siklus I untuk dapat melihat peningkatan atau pengaruh hasil belajar siswa
dalam penerapan

strategi giving question and getting answer dengan

tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun perangkat
pembelajaran yaitu silabus dan RPP dan menyiapkan potonganpotongan kertas serta soal tes awal, menyiapkan lembar observasi
pada saat proses pembelajaran, menyiapkan materi yang akan
diajarkan dan merencanakan perbaikan kelemahan-kelamahan pada
siklus I.
b. Pelaksanaan
Setelah tahap perencanaan, peneliti menjelaskan materi sejarah
nabi Muhammad Saw. dan peneliti membagi siswa dalam kelompok
kecil yang terdiri 4-5 siswa kemudian peneliti membagikan kartu
kepada setiap kelompok dengan memilih beberapa pertanyaan,
kemudian peneliti meminta setiap kelompok untuk membacakan
pertanyaan dan kemudian siswa yang membaca atau siswa yang lain
mengetahui jawabnya peneliti berikan kesimpulan.
c. Observasi
Dalam tahap observasi, peneliti dan obserfer serta teman
sejawat melaksanakan pengamatan terhadap perilaku kegiatan siswa
terhadap proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan
hasil akhir siklus I terdapat peningkatan hasil belajar sebesar 21,21%
bila dibandingkan dengan tes awal sebelum peneliti menerapkan
strategi giving question and getting answer.
d. Refleksi
Setelah

tahap

perencanaan,

pelaksaaan

dan

observasi,

selanjutnya peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa
yang diperolehnya dalam pelaksanaan siklus I.
Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti dan teman sejawat
terhadap pelaksanaan siklus I menunjukkan siswa yang gagal tidak ada

bila dibandingkan dengan hasil belajar tes awal sebelum penerapan
strategi giving question and getting answer. Hal ini dapat dikemukakan
bahwa tingkat penguasaan siswa pada materi semakin membaik.
Berdasarkan hasil observasi, peneliti berasumsi bahwa aktivitas
siswa dalam proses belajar mengajar belum terlihat dengan baik, karena
ada siswa yang masih bingung dengan strategi giving question and
getting answer. Akibatnya banyak siswa yang belum mampu dalam
menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dibagikan sebelumnya ketika
pelaksanaan tindakan siklus I.
Dengan melihat kekurangan yang ada serta hasil belajar masih
ada yang belum mencapai indikator keberhasilan (KKM secara klasikan
70 % dan secara individual 60) pada tindakan siklus I dalam penelitian
ini, maka penelitian ini dilanjutkan pada tindakan siklus II.
2. Pelaksanaan siklus II
Pada tahap pelaksanaan siklus ini peneliti terlebi dahulu
memberikan

motivasi

dan

keuntungan

mengetahui

sejarah

Nabi

Muhammad Saw. dan menjelaskan langkah-langkah strategi yang
digunakan, kemudian melaksanakan siklus dengan tahapan sebagai
berikut:
a. Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun perangkat
pembelajaran yaitu RPP dan menyiapkan potongan-potongan kertas
serta soal tes awal, menyiapkan lembar observasi pada saat proses
pembelajaran,

menyiapkan

materi

yang

akan

diajarkan

dan

merencanakan perbaikan kelemahan-kelamahan pada siklus II.
2. Pelaksanaan
Setelah tahap perencanaan, peneliti memberikan motivasi pada
siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi sejarah
nabi Muhammad Saw. dan peneliti membagi siswa dalam kelompok
kecil yang terdiri 4-5 siswa kemudian peneliti membagikan kartu
kepada setiap kelompok dengan memilih beberapa pertanyaan,

kemudian peneliti meminta setiap kelompok untuk membacakan
pertanyaan dan kemudian siswa yang membaca atau siswa yang lain
mengetahui jawabnya peneliti berikan kesimpulan.
3. Observasi
Dalam tahap observasi, peneliti dan obserfer serta teman
sejawat melaksanakan pengamatan terhadap perilaku kegiatan siswa
terhadap proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan
hasil akhir siklus II terdapat peningkatan hasil belajar sebesar 51,51%
dengan nilai rata-rata 77,12.
4. Refleksi
Setelah

tahap

perencanaan,

pelaksaaan

dan

observasi,

selanjutnya peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa
yang diperolehnya dalam pelaksanaan siklus II.
Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti dan teman sejawat
terhadap pelaksanaan siklus II menunjukkan siswa yang gagal tidak
ada bila dibandingkan dengan hasil belajar tes awal sebelum penerapan
strategi giving question and getting answer bahkan tidak ada lagi siswa
yang dibawah kriteria ketuntasan minimal secara individual. Hal ini
dapat dikemukakan bahwa tingkat penguasaan siswa pada materi
sangat baik. Lihat hasil belajar siswa per siklus pada lampiran 4
Berdasarkan hasil observasi, peneliti berasumsi bahwa aktivitas
siswa dalam proses belajar mengajar terlihat dengan baik, karena siswa
telah menguasai langkah-langkah strategi giving question and getting
answer. Akibatnya banyak siswa yang aktif dalam proses belajar
mengajar mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dibagikan
sebelumnya ketika pelaksanaan tindakan siklus II.
Dengan melihat tidak ada lagi perbaikan dan kekurangan serta
hasil belajar siswa telah mencapai KKM baik secara klasikal maupun
secara individual (secara klasikan 70 % dan secara individual 60) pada
tindakan siklus II dalam penelitian ini, maka peneliti berasumsi untuk
tidak lagi dilanjutkan pada tindakan siklus III.

Dengan melihat hasil pembahasan di atas, maka hipotesis tindakan dapat
diterima bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran giving question and
getting answer hasil belajar peserta didik kelas VII pada materi sejarah Nabi
Muhammad Saw di SMP LKMD Laha dapat meningkat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
strategi giving question and getting answer dapat meningkatkan hasil belajar
siswa. Hal ini terlihat bahwa pada pelaksanaan tes awal hasil belajar siswa yang
tuntas sebanyak 18 orang dan yang tidak tuntas sebanyak 15 orang, sedangkan
pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 26 orang dan tidak tuntas sebanyak 7
orang dengan nilai rata-rata 66,76, peningkatan hasil belajar sebesar 21,21%.
Sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 33 orang dengan nilai ratarata 77,12, peningkatan hasil belajar pada siklus ini sebesar 51,51%. Dengan
demikian strategi giving question and getting answer dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu memberikan saran
sebagai berikut:
1. Kepada guru agar jangan mengabaikan penerapan strategi dalam proses
belajar mengajar di kelas seperti penerapan strategi giving question and
getting answer karna dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
2. Bagi lembaga, Agar dapat memperhatikan kembali faktor-faktor keberhasilan
siswa dalam proses belajarnya di kelas.
3. Bagi peneliti lanjutan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk
penelitian selanjutnya.
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ABSTRAK
Tim Peneliti : Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I,
: Elfridawati Dhuhani, M.Pd.
Judul
: Penerapan Metode Synergetic Teaching Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi
Perilaku Tercela Peserta didik Kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon,
Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas
sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan
yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Metode merupakan salah satu dari unsur
pendidikan yang sangat penting, karena dengan adanya metode diharapkan dapat
tercapainya suatu tujuan sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan. Disamping itu
metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan
demikian metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang
sangat penting. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan
metode synergetic teaching dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dalam
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII di MTs Al-Anshor Ambon?.
Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang digunakan di kelas melalui refleksi
diri yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga meningkatkan kemampuan
belajar siswa. Prosedur dalam penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Indikator keberhasilan dalam penelitian berdasarkan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70% secara klasikal dan 65% secara individual.
Teknik Analisis dengan menggunakan persen (Percentases Correction) untuk
menghitung persentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai.
Hasil penelitian bahwa penerapan metode synergetic teaching dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak materi
perilaku tercela di MTs Al-Anshor Ambon. Hasil belajar pada siklus I dengan
kategori sangat baik 7 siswa (30,43 %) sedangkan pada siklus II terdapat 12 peserta
didik (52,17 %), pada siklus I kategori baik 6 peserta didik (26,09 %) sedangkan
pada siklus II terdapat 8 peserta didik (34,79 %), pada siklus I kategori kurang 6
peserta didik (26,09 %) sedangkan pada siklus II tidak ada peserta didik yang
memperoleh nilai dengan kategori kurang maupun gagal. Selain itu nilai rata-rata
pada siklus I sebesar 65,22 % sedangkan pada siklus II sebesar 82,61 %.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Synergetic Teaching
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas
sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan
yang mengaktualisasikan pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan1.
Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia
untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan
kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogi berarti
bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar
ia menjadi dewasa. Jadi pendidikan diadakan dengan tujuan untuk ketentraman dan
kedamaian hidup manusia dimasa kini dan mendatang.
Dalam proses pendidikan, intelektual atau intelegensi menentukan
perkembangan berpikir seseorang dalam hal belajar. Pemahaman mengenai arti
belajar dengan segala aspek, bentuk dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para
pendidik. Kekeliruan dan ketidaklengkapan persepsi mereka terhadap proses belajar
dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang
bermutunya hasil belajar yang dicapai peserta didik2.
Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru dituntut adalah, bagaimana
bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai secara tuntas oleh siswa. Ini
merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru kesulitan itu
dikarenakan siswa bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi
mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. Paling

1

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999),

hlm.144.
2

Wasti Soemanto, Psikologi Belajar, (Jakarta: Asti Mahastya, 2006), hlm.115.
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sedikit tiga aspek yang membedakan siswa yang satu dengan yang lainnya, yaitu
aspek intelektual, psikologis dan biologis3.
Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan
bervariasinya sikap dan tingkah laku siswa di sekolah. Hal itu pula menjadi tugas
yang cukup berat bagi guru dalam mengelola kelas dengan baik. Akibat kegagalan
guru mengelola kelas, tujuan pengajaran pun sukar dicapai pengelolaan kelas yang
baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula.
Metode merupakan salah satu dari unsur pendidikan yang sangat penting,
karena dengan adanya metode diharapkan dapat tercapainya suatu tujuan sesuai
dengan kurikulum yang dicanangkan. Disamping itu metode juga digunakan untuk
merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian metode dalam
rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan
strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode
pembelajaran4.
Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar
salah satunya adalah metode synergetic teaching. Metode synergetic teaching
merupakan salah satu dari banyaknya metode yang dapat meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik dan memudahkan tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini
dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan metode
akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan
metode.
Dalam realita, kebanyakan dalam proses belajar masih menggunakan metode
tradisional, misalnya ceramah saja. Penerapan metode yang dilakukan di MTs AlAnshor Ambon masih menggunakan metode ceramah tanpa melihat kualitas atau
kemampuan peserta didik. Dalam penggunaan metode ceramah fungsi guru
cenderung lebih dominan sedangkan keaktifan peserta didik masih terlalu rendah.
Hal ini yang harus diperhatikan oleh guru, khususnya guru Akidah Akhlak MTs AlAnshor, karena selama ini peserta didik yang menuntut ilmu di MTs Al-Anshor
masih kurang aktif serta memperoleh hasil belajar yang tidak memuaskan. Hal ini
3

Syaiful Bahri, Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 12.
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2006), hlm.147.
4
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menunjukkan bahwa penerapan metode pada proses belajar mengajar belum
maksimal untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Synergetic Teaching Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi
Prilaku Tercela Peserta didik Kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasi masalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.
2. Peserta didik masih dianggap sebagai subjek belajar yang tidak memiliki
potensi atau pengetahuan.
3. Pembelajaran yang monoton.
C. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan metode synergetic teaching pada
mata pelajaran Akidah Akhlak dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas
VIII di MTs Al-Anshor Ambon?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui penerapan metode synergetic teaching dalam mata
pelajaran Akidah Akhlak dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di MTs
Al-Anshor Ambon.
E. Manfaat Penelitain
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat
memberikan kontribusi (masukan) kepada :
a. Lembaga, terutama guru Pendidikan Agama Islam di MTs Al-Anshor Ambon
dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik.
b. Sebagai bahan informasi khususnya bagi peserta didik di MTS Al-Anshor dalam
meningkatkan hasil belajar terutama pada pelajaran Akidah Akhlak.
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c. Kepala sekolah sebagai dasar memberikan motivasi kepada guru agar senantiasa
mencari terobosan baru dalam bidang pengajaran dan metode pembelajaran yang
paling sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
F. Definisi Oprasional
Agar tidak terjadi salah penafsiran pada judul ini, maka peneliti menguraikan
penjelasan tentang judul tersebut.
1. Metode synergetic teaching merupakan suatu metode pembelajaran yang
memberi kesempatan kepada peserta didik belajar aktif. Metode ini
dimaksudkan

untuk

memberi

kesempatan

membandingkan pengalaman-pengalaman

kepada

peserta

didik

(yang telah mereka peroleh

dengan teknik berbeda) yang mereka miliki5.
2. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik
setelah ia menerima pengalaman belajarnya6.
3. Mata pelajaran akidah akhlak adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan
di MTs Al Anshor.
Berdasarkan pengertian kata-kata tersebut, maka dapat dipahami
pengertian judul penelitian di atas yaitu “suatu kegiatan penerapan pembelajaran
dengan menggunakan metode yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak materi perilaku tercela
peserta didik kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon”

5

Umi Mahmudah, Active Laerning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin
Malang Press, 2008), hlm.129.
6
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2006), hlm.22.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar Dan Pembelajaran
1. Belajar
Belajar pada prinsipnya adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat
dari interaksi antara siswa dengan sumber-sumber atau objek belajar. Menurut
Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis berlangsung secara aktif dengan
lingkungan

yang menghasilkan perubahan secara aktif, perubahan dalam

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai dan sikap.7 Dengan perubahan tersebut,
membantu orang untuk memecahkan permasalahan dalam hidupnya serta dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Belajar merupakan istilah kunci dalam setiap usaha pendidikan dan atau
pembelajaran, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan dan
atau pembelajaran. Begitu pentingnya arti belajar, sehingga sebagian besar upaya
riset dan eksperimen dalam dunia pembelajaran diarahkan pada tercapainya
pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap hakikat belajar. 8
2. Pembelajaran
Pembelajaran, atau sebelumnbya dikenal dengan istilah pengajaran, dalam
bahasa Arab di istilahkan “Ta’lim” yakni mengajar, mendidik, atau melatih.
Selanjutnya istilah pembelajaran dalam bahasa inggris disebut “Instruction” yakni
proses kependidikan yang sebelumnya direncanakan dan diarahkan untuk mencapai
tujuan9.
Berdasarkan batasan tersebut, secara implicit tampak bahwa dalam
pembelajaran ada kegiatan : memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode
untuk mencapai hasil yang di inginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan
metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada.

7

W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, (Bandung : Grasindo, 1987),

8

Baharuddin, pendidikan dan psikologi perkembangan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009),

9

Samad Umarella, Desain Intruksional, (Ambon : Gusepa, 2008), hlm.10.

hlm.68.
hlm.161.
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Kondisi pembelajaran di defenisikan sebagai faktor yang mempengaruhi
metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Secara umum mmetode
pembelajaran dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang dipilih, yang dapat
meberikan fasilitas atau bantuan kepada pendidik untuk mencapai tujuan
pemebelajaran yang diinginkan10.
Menurut Madjid, bahwa proses pembelajaran selain diawali dengan
perencanaan yang baik, serta didukung dengan komunikasi yang baik, dan juga harus
didukung dengan pengembangan strategi yang mampu membelejarkan siswa.
Pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggraan interaksi siswa dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar11.
B. Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong,
membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru
mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas
untuk membantu proses perkembangan siswa, penyampaian materi pelajaran
hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu
proses perkembangan siswa yang dilakukan seseorang untuk dirinya melalui
pengalaman-pengalaman.
Pada hakikatnya, mengajar adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam
mengembangkan kegiatan belajar siswa. Hal ini mengandung pengertian bahwa
proses belajar oleh guru menghadirkan proses belajar pada pihak siswa yang
berwujud perubahan tingkah laku sikap, pengetahuan, pemahaman dan apresepsi12.
Kegiatan belajar mengajar diharapkan mampu memperluas wawasan
pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, dan menumbuhkan sejumlah sikap positif
yang direfleksikan siswa secara berpikir dan bertindak sebagai dampak hasil belajar.
Aktifitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa
yang seharusnya banyak aktif, sebab siswa sebagai subjek didik adalah yang
merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan belajar.
10

Ibid, hlm.17.
Abdul Madjid, perencanaan pembelajaran,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.111.
12
Marno, Dkk, Strategi Dan Metode Pengajaran, Menciptakan Ketrampilan Mengajar Yang
Efektif Dan Edukatif, (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2009), hlm.37.
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Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan
perubahan dalam dirinya melalui pengalaman-pengalaman. Sumadi Suryabrata
mengemukakan bahwa seseorang dikatakan belajar apabila diasumsikan orang itu
terjadi suatu proses di dalam dirinya suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan
tingkah laku13. Menurut Muhibin belajar adalah kegiatan yang berproses dan
merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan
jenjang pendidikan, ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan
pendidikan itu, bergantung pada proses belajar baik ketika ia berada di sekolah
maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri14.
Di dalam proses belajar mengajar guru sebagai pengajar dan siswa sebagai
subjek belajar. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang dilakukan secara
sadar dan bertujuan, sehingga mencapai tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu
saja akan dapat tercapai jika siswa berusaha secara aktif untuk mencapainya.
Djamarah mengatakan bahwa guru yang mengajar dan peserta yang belajar adalah
dwitunggal dalam perpisahan raga, jiwa bersatu antara guru dan siswa. Sedangkan
menurut Nana Sudjana dalam Djamarah, mengatakan mengajar adalah proses
memberikan bimbingan atau panutan terhadap siswa dalam melakukan proses
belajar15. Bertolak dari dua pendapat ini peran guru dalam proses belajar mengajar
merupakan sebagai fasilitator, membantu siswa untuk meningkatkan daya serap,
sehingga dapat mencerna materi pelajaran yang diberikan guru, keberhasilan guru
mengajar diukur dari bagaimana partisipasi anak dalam proses belajar mengajar serta
seberapa besar hasil yang telah dicapai setelah evaluasi.
C. Metode Synergetic Teaching
Siswa merupakan individu yang berbeda satu sama lain memiliki keunikan
masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. Pembelajaran yang kurang
memperhatikan perbedaan individual anak, dan didasarkan pada keinginan guru,

13

Sumadi Suryabrata, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

14

Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.63.
Syaiful Bahri Djamarah, Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),

hlm.8.
15

hlm.45.
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akan sulit untuk dapat mengantarkan siswa ke arah pencapaian tujuan pembelajaran
yang maksimal.
Oleh karena itu pembelajaran yang tidak memperhatikan perbedaan individu
tersebut maka akan menjadikan kegagalan dalam proses pembelajaran di sekolah.
Menyadari kenyataan seperti ini, para ahli berupaya untuk mencari dan merumuskan
metode yang dapat merangkul semua perbedaan yang dimiliki siswa. Active learning
mempunyai beberapa metode pembelajaran salah satunya adalah metode synergetic
teaching. Metode synergetic teaching dimaksudkan untuk mengoptimalkan
penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat
mencapai hasil belajar dengan memuaskan16.
Metode synergetic teaching juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan
kepada siswa membandingkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki17.
Metode ini merupakan perubahan langkah yang sesungguhnya, metode ini
memungkinkan para siswa yang memiliki pengalaman berbeda dalam mempelajari
materi yang sama untuk saling membandingkan catatan18.
Dalam metode synergetic teaching setiap materi pelajaran yang baru harus
dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya.
Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah
ada. Agar siswa dapat belajar secara aktif, guru perlu menciptakan metode yang tepat
guna hingga sedemikian rupa, sehingga siswa mempunyai motivasi tinggi untuk
belajar.
Langkah-Langkah
a) Bagi kelas menjadi dua kelompok
b) Salah satu kelompok dipisahkan ke ruang lain untuk membaca topik pelajaran
c) Kelompok yang lain diberikan materi pelajaran yang sama dengan metode
yang diinginkan oleh guru.

16

Umi Mahmudah, Dkk, Active Learning, hlm.63.
Ibid, hlm.129.
18
Melvin.L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa
Media, 2006), hlm.153.
17
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d) Pasangkan masing-masing anggota kelompok pembaca dengan kelompok
penerima materi pelajaran dari guru dengan tugas menyimpulkan atau
meringkas materi pelajaran19.
Kelebihan dan Kekurangan Metode synergetic teaching
1. Kelebihan
a. Siwa lebih aktif dalam proses belajar mengajar
b. Siswa lebih cepat tangkap dengan materi
c. Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar
d. Meningkat hubungan positif antara siswa dengan guru
2. Kekurangan
a. Guru khawatir ada siswa yang tidak berani memberi atau menjabarkan
materi pelajaran
b. Siswa yang tidak mampu menjawab akan diam selama proses belajar
mengajar20.
D. Hasil Belajar
Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari
kegiatan yang dilakukannya. Siswa guru merupakan orang-orang yang terlibat dalam
kegiatan pembelajaran, tentu mereka juga berkeinginan mengetahui proses dan hasil
kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk menyediakan informasi tentang baik
atau buruknya proses dan hasil pembelajaran, maka seorang guru harus
menyelenggarakan evaluasi.
Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran hal ini berarti,
evaluasi merupakan kegiatan yang tak terelakkan dalam setiap kegiatan atau proses
pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi (baik hasil maupun pembelajaran)
merupakan kegiatan integral yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran atau
pendidikan.
Evaluasi hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi tentang
seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.
Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya
19

Umi Mahmudah, Active Learning, hlm.129-130
http://www.hlmomeartikel. co. cc. / 2009/11/penggunaan-metode-dalam pembelajaran.
Html, diakses pada tanggal 22 februari 2012.
20
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dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi pembahasan adalah media yang tak
terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena melalui evaluasi seorang guru akan
mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil belajar.
Menurut Oemar Hamalik dalam Nana Sudjana hasil belajar adalah bila
seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku dari orang tersebut,
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti21.
Sedangkan menurut Ambo Endre Abdullah dalam Supardi mengatakan bahwa hasil
belajar sebagai indikator kualitas dan tahunan yang harus dikuasai oleh siswa. Tinggi
rendahnya hasil belajar dapat menjadi indikator, sedikit banyak pengetahuan yang
dikuasai siswa dalam bidang studi atau kegiatan kurikulum22.
Berdasarkan teori taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai
melalui tiga kategori ranah antara lain:
3. Ranah Kognitif.
Berkenaan degan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni :
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
4. Ranah Afektif.
Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni : penerimaan,
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi.
5. Ranah Psikomotorik.
Berkenaan dengan hasil keterampilan dan kemampuan. Ada enam aspek ranah
psikomotorik, yakni: gerakan refleks keterampilan gerakan dasar, kemampuan
perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan
gerakan ekspresif dan intrepretatif23.
Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria
dalam suatu tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat
disintesiskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah
memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.
21

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda
Karya, 2001), hlm.22
22
Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm.167.
23
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, hlm.22-23.
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E. Ruang Lingkup Materi
Adapun ruang lingkup materi pada mata pelajaran akidah akhlak yang
dipelajari di kelas VIII MTS Al-Anshor adalah perilaku tercela sebagai berikut:
Akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah bentuk perilaku yang tidak
sepantasnya dilakukan. Akhlak tercela ini tidak hanya merugikan diri sendiri, namun
dapat pula merugikan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
kita harus menghindari segala bentuk akhlak tercela.24
Setidaknya ada tiga hal yang seharusnya dihindari dalam kehidupan seharihari, di antaranya adalah sebagai berikut:
-Sifat pasif
-Sifat rendah diri
-Tidak mempunyai pendirian
1. Sifat Pasif
Pasif artinya menerima apa saja apa adanya tanpa ada usaha untuk melakukan
perbuatan. Lawan kata pasif adalah aktif. Jika orang yang aktif memiliki semangat
untuk rajin belajar, bekerja, dan beribadah. Maka orang yang pasif adalah orang yang
tidak memiliki semangat untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Akhirnya orang pasif
ini senantiasa statis tidak bisa mengalami perkembangan atau peningkatan di dalam
hidupnya. orang yang pasif biasanya jauh tertinggal dibanding dengan orang yang
aktif. Orang pasif biasanya hanya menggantungkan hidupnya kepada takdir. Mereka
keliru di dalam menghadapi takdir Allah.
Sebagai seorang siswa hendaknya sifat pasif ini kita hindari dan hendaknya
senantiasa aktif dalam upaya merubah nasib kita. Sebab Allah tidak akan merubah
nasib seseorang selagi orang itu tidak mau merubahnya. Firman Allah Swt:

     



  
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)25

24

Ah. Adib Al Arif, H. Abdul Kafi, Aqidah Akhlak,(Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), hlm.

85
25

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 250
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Orang yang pasif adalah orang yang tidak tahu mansyukuri nikmat Allah
berupa waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini amat terbatas.
Kita harus pandai mensyukuri nikmat Allah berupa waktu ini dengan
menggunakannya secara baik untuk belajar, bekerja, dan beribadah kepada Allah
Swt.
Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat pasif antara lain:
a. etos kerja rendah
b. senantiasa pasrah kepada takdir
c. hidupnya statis/tidak ada perkembangan
d. tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik
e. suka menyendiri dan tidak bergaul
f. tidak mensyukuri nikmat Allah Swt, dan lain-lain.
2. Sifat Rendah Diri
Sifat rendah diri disebut juga minder yaitu sifat seseorang yang selalu raguragu dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Perasaan rendah
diri adalah sifat yang tidak baik, karena dapat berakibat buruk bagi dirinya maupun
bagi orang lain. jika kita hidup dalam kekurangan, seperti kurang tampan dan kurang
cantik, miskin, kurang cerdas atau bodoh, maka kita tidak boleh merasa rendah diri
atau minder apalagi sampai menjadikan kita putus asa.
Seorang siswa yang rendah diri ini akan mudah putus asa di dalam mengejar
cita-cita dan meraih kesuksesan. Allah melarang hamba-Nya memiliki sifat putus
asa, sebab sifat tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi dirinya. Firman Allah
Swt:

   
   
     







  
Artinya: “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
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Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Az-Zumar:53)26
Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah diri antara lain:
a. suka menyendiri, pendiam, dan tidak berani tampil di muka umum;
b. tindakannya selalu ragu, minder, dan pesimis;
c. penampilan wajahnya kelihatan murung;
d. selalu pasrah dan menerima kenyataan yang ada;
e. menutup diri dan kurang bergaul.
3. Tidak Mempunyai Pendirian
Sifat tidak punya pendirian disebut juga “plin-plan” dalam bahasa agama
sering disebut “munafik”. Sifat tidak punya pendirian yaitu sifat seseorang yang
biasanya mudah terpengaruh orang lain, mudah terombang-ambing, pendapatnya
mudah goyah, mudah terbujuk, terayu dan tergoda oleh orang lain, tanpa
memperhatikan akibatnya. Niatnya mudah sekali berubah.
Perilaku orang yang tidak punya pendirian atau munafik ini telah
diidentifikasi ciri-cirinya oleh Rasululah sebagai berikut:
Sedangkan orangmunafik itu sangat dibenci oleh Allah dan akan diancam
dengan azab yang sangat pedih. Firman Allah Swt:

  
   
Artinya: “Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat
siksaan yang pedih.” (Q.S. An-Nisa: 138)27
Sifat tidak punya pendirian ini bisa mengakibatkan adu domba dan saling
permusuhan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus mempunyai
pendirian yang tegak, sikap yang tegas, langkah yang tegap, tujuan yang jelas, niat
yang bulat, tidak mudah terombang-ambing, dan terpengaruh oleh orang lain.
adapun ciri-ciri orang yang tidak mempunyai pendirian antara lain:
a. mudah terpengaruh oleh orang lain
b. apabila berjanji tidak ia tepati
26

Ibid., hlm. 464
Ibid., hlm. 85

27
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c. apabila dipercaya ia dusta
d. apabila berkata ia bohong
e. suka mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain
f. tidak mempunyai cita-cita yang jelas
g. tidak mempunyai konsep yang jelas
h. sukar mengambil keputusan.28
F. Hipotesis Tindakan
Dengan penerapan metode synergetic teaching akan meningkatkan hasil
belajar peserta didik pada materi Prilaku Tercela di kelas VIII MTs. Al-Ansor
Ambon.

28

Ibid., hlm. 91.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang digunakan di
kelas melalui refleksi diri

yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga

meningkatkan hasil belajar pada siswa.29
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2012 sampai 21 Mei
2012
2. Tempat Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Anshor Ambon
C. Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs AlAnshor dengan jumlah 23 orang.
D. Indikator Keberhasilan
Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode synergetic teaching, metode synergetic teaching mampu
meningkatkan hasil belajar siswa dari setiap proses belajar mengajar sehingga
tujuan dari tujuan standar kompetensi pendidikan dapat terpenuhi, maka
keberhasilan dari proses belajar mengajar untuk mata pelajaran Akidah Akhlak
harus mencapai 70% secara klasikal dan 65% secara individual.
E. Prosedur Penelitian
Prosedur yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas terdapat II siklus
yang digunakan berulang-ulang, kegiatan yang dilakukan pada setiap siklus meliputi:
Siklus I
a. Perencanaan

29

Zainal Aqib dkk, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru SMP, SMA, (Bandung: Grama
Widia, 2008), hlm.3.
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Pada tahap ini, peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
dan merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode synergetic
teaching pada materi prilaku tercela
b. Pelaksanaan
Menjelaskan materi prilaku tercela dengan menggunakan metode synergetic
teaching dan mengakhiri proses pembelajaran dengan melakukan tes.
c. Pengamatan
Melakukan pengamatan (observasi) terhadap kemampuan siswa dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam bentuk test
essay kemudian datanya diambil oleh peneliti sebagai data yang akan diolah.
d. Refleksi
Pada tahap ini peneliti mengkaji kembali hasil proses pembelajaran dan
analisis kritik terhadap hasil yang didapatkan dalam setiap siklus.
Siklus II
Pada siklus II dirancang sama halnya dengan siklus I dengan pokok bahasan
materi perilaku tercela. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti siklus I.
hanya dalam siklus II hal-hal yang dianggap masih kurang dalam siklus I
diperbaiki.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah :
1. Observasi
Dalam penelitian ini dilakukan observasi secara langsung terhadap gejalagejala yang terdapat di MTs Al-Anshor Ambon.
2. Pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes dilakukan untuk melihat hasil belajar
terhadap materi prilaku tercela pada siswa kelas VIII MTs Al-Anshor
Ambon.
3. Pemeriksaan hasil tes. Pemeriksaan hasil tes dilaksanakan setelah tes
dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan hasil belajar siswa
pada materi yang telah diajarkan.
G. Teknik Analisis Data

19

Untuk menganalisa data dengan menggunakan persen (Percentases Correction)
untuk menghitung persentase dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai,
maka rumus yang digunakan sebagai berikut:

NP 

R
x100.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........( 1)
SM

Keterangan:
NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan
R

= Skor mentah yang diperoleh siswa

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan
100 = Bilangan tetap30
Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan
menggunakan metode synergetic teaching, maka perlu membuat pedoman acuan
patokan (PAP) pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Pedoman Acuan Patokan. 31
Tingkat

Nilai Huruf

Bobot

Predikat

80 - 100%

A

4

Sangat baik

66 - 79%

B

3

Baik

55 - 65%

C

2

Cukup

40 - 55%

D

1

Kurang

0 - 39 %

E

0

Gagal

Penguasaan

30

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Jakarta: Rosda
Karya, 2006), hlm.102.
31
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka,
1997), hlm. 245.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs. Al-Ansor Ambon
MTs. Al-Ansor Ambon bermula dari didirikannya Pondok Pesantren Islam
“Al-Ansor” yang terinspirasi dari konflik Maluku yang bernuansa sara yang terjadi
pada tahun 1999 sampai tahun 2004 yang menyisakan trauma panjang bagi sebagian
besar masyarakat Maluku terutama anak-anak korban konflik antara lain; anak yatim,
anak yang orang tuanya cacat dalam konflik, anak yang orang tuanya kehilangan
pekerjaan karena konflik, anak suku terasing, anak putus sekolah, dan anak dari
orang tua kurang mampu/tidak mampu.
Terinspirasi dengan masalah tersebut di atas, maka pada tanggal 14 Februari
2004 beberapa aktivis pendidikan, da’wah dan sosial kemasyarakatan di Ambon
membangun sebuah pondok pesantren yang berfungsi sebagai panti asuhan dengan
tujuan utama ialah mengasuh, membina, dan menyekolahkan anak penyandang
masalah sosial dengan menanamkan pemahaman yang benar sehingga dapat
membawa dirinya di tengah pergaulan masyarakat serta dapat berdaya dan berhasil
guna kepada masyarakat di mana ia berada.
Sejak berdirinya pada 14 Februari 2004, Pondok Pesantren Islam Al-Ansor
telah mendirikan madrasah yang diberi nama MTs. Al-Ansor Ambon dengan kepala
sekolah yang memimpin sampai dengan saat ini yakni bapak Subhan Abdulah,
S.Pd.I.

2. Visi dan Misi MTs. Al-Ansor Ambon
a. Visi
Menjadi sekolah yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK serta
menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia.
b. Misi
1) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki kemampuan di bidang
IMTAQ dan IPTEK.
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2) Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kreatf, dan
inovatif serta mandiri sesuai dengan perkembangan zaman.
3) Membangun kultur sekolah yang terpercaya dari masyarakat.
3. Keadaan Guru MTs. Al-Ansor Ambon
MTs. Al-Ansor Ambon saat ini memiliki 12 orang guru yang terdiri dari guru
PNS dan guru honor. Keadaan guru pada MTs. Al-Ansor Ambon dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2. Keadaan Guru MTs. Al-Ansor Ambon
No

Nama Guru

L/P

Pendidikan

Jabatan

Keterangan

Kepala

Honor

Terakhir
1

Subhan Abdullah S.Pd

L

S1

Madrasah
2

Dra. Hazyima

P

S1

Bendahara

Honor

3

Hasani Umalekhoa,S.Pd

L

S1

Kaur

PNS

Kurikulum
4

Saidah, S.Ag

P

S1

Kaur

PNS

Kesiswaan
5

Kasim Ati

L

SLTA

Kaur Sarana

Honor

6

Sudirman Buton

L

SLTA

KTU

Honor

7

Basuki Wally

L

SLTA

Staf TU

Honor

8

La Alamiah Buton

L

SLTA

Kepala

Honor

Perpus
9

Wasarida, S.Pd

P

S1

Wali Kelas

Honor

10

Idawati, SE

P

S1

Wali Kelas

Honor

11

Badarudin Rumbara

L

SLTA

Guru Mata

Honor

Pelajaran
12

Saifullah Askab

L

SLTA

Wali Kelas

Honor

Sumber: Tata Usaha MTs. Al-Ansor 2012
4. Keadaan Siswa MTs. Al-Ansor Ambon
MTs. Al-Ansor Ambon memiliki jumlah siswa sebanyak 60 orang. Keadaan
siswa di MTs. Al-Ansor Ambon dapat dilihat pad tabel berikut:
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Tabel 3. Keadaan Siswa MTs. Al-Ansor Ambon
No

Kelas

Jenis kelamin
L

P

Jumlah

1

VII

7

15

22

2

VIII

10

13

23

3

IX

7

8

15

24

36

60

Jumlah Total

Sumber: Tata Usaha MTs. Al-Ansor Tahun 2012
B. Hasil Penelitian
Penelitian diawali dengan melakukan observasi (pengamatan) awal.
Observasi awal ini dilakukan peneliti yang bertujuan untuk mengenali lokasi
penelitian secara dekat agar melakukan persiapan penelitian secara teknis. Setelah
melakukan observasi, peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian. Setelah melakukan persiapan, peneliti langsung melakukan tatap muka
dengan siswa kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon. Dalam melakukan tatap muka
tersebut, peneliti melakukan perkenalan dengan siswa.
Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa kelas VIII MTs Al-Anshor
Ambon pada mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku tercela, maka peneliti
melakukan tes awal dengan soal tes sebanyak lima soal uraian. Hasil belajar siswa
pada tes awal dapat dilihat pada tabel kualifikasi berikut:
Tabel 4. Kualifikasi Hasil Belajar Pada Tes Awal
Interval

Frekwensi

Persentasi

Keterangan

80 -100

-

0%

Sangat Baik

65 - 79

3

13,04 %

Baik

55 - 64

9

39,13 %

Cukup

40 -54

6

26,09 %

Kurang

0 -39

5

21,74 %

Gagal

Jumlah

23

100 %

23

Pada tabel 2 di atas, hasil belajar yang diperoleh siswa pada tes awal adalah
tidak ada siswa (0 %) yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, 3 siswa
(13,04 %) yang memperoleh nilai dengan kategori baik, 9 siswa (39,13 %) yang
memperoleh nilai dengan kategori cukup, 6 siswa (26,09 %) yang memperoleh nilai
dengan kategori kurang, dan 5 siswa (21,74 %) yang memperoleh nilai dengan
kategori gagal. Selain itu hasil perolehan nilai rata-rata siswa sebesar 50,87 %.
Nilai rata-rata di atas belum mencapai ketuntasan bila dikonsultasikan dengan
Kriteria Ketuntasan Minimal maupun Pedoman Acuan Patokan (PAP) pada bab III.
Oleh karena itu, peneliti langsung menerapkan metode synergetic teaching untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku
tercela kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon yang berjumlah 23 orang.
1.

Siklus I
a. Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) dengen menerapkan metode synergetic teaching pada materi perilaku tercela,
menyiapkan lembar pengamatan, soal tes formatif, menyiapkan alat/media yang
mendukung pembelajaran.
b. Pelaksanaan (Tindakan)
Pada tahap ini peneliti melaksanakan proses pembelajaran. Proses
pembelajaran pada siklus ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2012 bertepatan
dengan jam belajar mata pelajaran aqidah akhlak. Proses pembelajaran dengan
merujuk pada langkah-langkah metode synergetic teaching yaitu membagi siswa
dalam dua kelompok, memisahkan salah satu kelompok ke ruang lain dan
dipersilahkan untuk membaca topik perilaku tercela, kelompok yang lain diberikan
pelajaran oleh peneliti. Setelah itu peneliti memasang masing-masing anggota
kelompok pembaca dan kelompok penerima materi dan memberikan tugas untuk
menyimpulkan materi perilaku tercela.
Di akhir proses pembelajaran, peneliti melakukan tes yang bertujuan untuk
memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa.
c. Pengamatan (Observasi)
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Tahap pengamatan (observasi) peneliti lakukan bersamaan dengan proses
pembelajaran. Dalam hal ini ketika peneliti melakukan proses pembelajaran, pada
saat itu juga peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang
dilaksanakan, aktivitas siswa selama proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan pegamatan, terlihat masih adanya kekurangan baik oleh guru/peneliti
maupun pada siswa.
Kekurangan pada guru meliputi guru kurang memotivasi siwa, guru tidak
menjelaskan tujuan pembelajaran, guru kurang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mempresentasikan hasilnya, dan guru kurang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya. Selain itu kekurangan pada siswa meliputi siswa
kurang mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang aktif dalm
berdiskusi, siswa tidak bertanya ketika kurang mengerti penjelasan guru, kurang
mampu mengungkapkan pemikirannya tentang materi yang dipelajari, dan siswa
tidak mengerjakan soal dengan baik dan benar.
d. Refleksi
Setelah proses pembelajaran dan pemberian tes, peneliti melanjutkan dengan
melakukan refleksi. Pada tahap ini peneliti menganalisis hasil pengamatan
(observasi) yang telah peneliti lakukan, serta memeriksa hasil belajar siswa pada
siklus I. Berdasarkan hasil refleksi yang peneliti lakukan, diperoleh informasi tentang
peningkatan hasil belajar siswa sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I
Skor
No

Nama Siswa

Kategori

Tes
Awal

Siklus I

Tes Awal

Siklus I

1

A.

60

90

Cukup

Sangat baik

2

A.B.P.

60

80

Cukup

Sangat baik

3

A.G.R.

40

60

Kurang

Cukup

4

D.W.

60

80

Cukup

Sangat baik

5

E.K.

60

70

Cukup

Baik

6

F.S.

40

50

Kurang

Kurang
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7

F.W.

60

80

Cukup

Sangat baik

8

H.R.

50

60

Kurang

Cukup

9

J.V.U.

60

70

Cukup

Baik

10

R.S.

50

70

Kurang

Baik

11

R.I.

30

40

Gagal

Kurang

12

R.R.Y.

30

40

Gagal

Kurang

13

R.I.

70

80

Baik

Sangat baik

14

M.A.A.

70

80

Baik

Sangat baik

15

M.V.R.

70

80

Baik

Sangat baik

16

M.A.H.

50

60

Kurang

Cukup

17

S.

30

40

Gagal

Kurang

18

S.K.W.

60

70

Cukup

Baik

19

S.F.M.

30

60

Gagal

Cukup

20

S.M.R.

30

50

Gagal

Kurang

21

R.

60

70

Cukup

Baik

22

Y.M.

40

50

Kurang

Kurang

23

Z.R.

60

70

Cukup

Baik

Jumlah

1170

1640

Nilai Rata-rata

50,87

65,22

Berdasarkan pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata yang
diperoleh siswa sebesar 65,22 %. Suatu nilai yang belum memenuhi harapan peneliti
sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ada. Selain itu, secara individual
perolehan hasil belajar secara umum belum mencapai ketuntasan. Kualifikasi hasil
belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Kualifikasi Hasil Belajar Pada Siklus I
Interval

Frekwensi

Persentasi

Keterangan

80 -100

7

30,43 %

Sangat Baik

65 - 79

6

26,09 %

Baik

26

55 - 64

4

17,39 %

Cukup

40 -54

6

26,09 %

Kurang

0 -39

-

0%

Gagal

Jumlah

23

100 %

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar yang diperoleh siswa adalah 7 siswa
(30,43 %) memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, 6 siswa (26,09 %)
memperoleh nilai dengan kategori baik, 4 siswa (17,39 %) memperoleh nilai dengan
kategori cukup, 6 siswa (26,09 %) memperoleh nilai dengan kategori kurang, dan
tidak ada siswa (0 %) yang memperoleh nilai dengan kategori gagal.
Hasil refleksi peneliti menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan kualifikasi yang
ada belum memenuhi harapan. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk
melanjutkan pembelajaran pada siklus berikutnya (siklus II).
2.

Siklus II
a. Perencanaan
Pada tahap ini peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang merupakan hasil penyempurnaan pada siklus sebelumnya. Selain itu, peneliti
mempersiapkan lembar observasi (pengamatan), soal tes formatif dalam bentuk
uraian, serta alat/media yang mendukung pembelajaran.
b. Pelaksanaan (Tindakan)
Pada tahap ini, peneliti melaksanakan proses pembelajaran yang merupakan
hasil dari penyempurnaan kekurangan pada siklus sebelumnya. Pelaksanaan
(tindakan) ini berlangsung pada tanggal 7 Mei 2012. Proses pembelajaran
dilaksanakan dengan merujuk pada langkah-langkah metode synergetic teaching.
Materi pembelajaran pada siklus ini sama dengan materi pembelajaran pada siklus
sebelumnya yaitu materi perilaku tercela di kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon.
Dalam pelaksanaan (tindakan) ini peneliti bertindak sebagai guru/pengajar.
Setelah proses pembelajaran berakhir peneliti melakukan tes yang bertujuan
untuk memperoleh informasi terkait hasil belajar siswa kelas VIII MTs Al-Anshor
Ambon pada mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku tercela.
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c. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan dalam penelitian tindakan ini dilaksanakan bersamaan dengan
proses pembelajaran. Dalam hal ini disamping peneliti melakukan pembelajaran,
peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pembelajaran
yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi tentang penerapan
metode synergetic teaching dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan pengamatan, terlihat proses pembelajaran telah dilaksanakan
dengan baik. Kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya telah diperbaiki
sehingga proses pembelajaran telah berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan yang
berarti.
d. Refleksi
Setelah memberikan tes kepada siswa, peneliti kemudian melakukan refleksi
baik terhadap hasil tes yang diperoleh siswa maupun pada hasil pengamatan yang
telah peneliti laksanakan ketika pembelajaran berlangsung. Berdasarkan refleksi hasil
belajar siswa, dapat diperoleh informasi tentang hasil belajar siswa sebagaimana
pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II
NO

NAMA SISWA

SKOR

KATEGORI

1

A.

100

Sangat baik

2

A.B.P.

100

Sangat baik

3

A.G.R.

70

Baik

4

D.W.

100

Sangat baik

5

E.K.

70

Baik

6

F.S.

60

Cukup

7

F.W.

90

Sangat baik

8

H.R.

70

Baik

9

J.V.U.

100

Sangat baik

10

R.S.

90

Sangat baik

11

R.I.

70

Baik

12

R.R.Y.

60

Cukup
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13

R.I.

100

Sangat baik

14

M.A.A.

100

Sangat baik

15

M.V.R.

100

Sangat baik

16

M.A.H.

70

Baik

17

S.

60

Cukup

18

S.K.W.

90

Sangat baik

19

S.F.M.

70

Baik

20

S.M.R.

70

Baik

21

R.

90

Sangat baik

22

Y.M.

70

Baik

23

Z.R.

100

Sangat baik

Jumlah

1900

Nilai Rata-rata

82,61

Sedangkan kualifikasi hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada
tabel kualifikasi sebagaimana berikut ini:
Tabel 8. Kualifikasi Hasil Belajar Siklus II
Interval

Frekuensi

Persentasi

Keterangan

80 -100

12

52,17 %

Sangat Baik

65 - 79

8

34,79 %

Baik

55 - 64

3

13,04 %

Cukup

40 -54

-

0%

Kurang

0 -39

-

0%

Gagal

Jumlah

23

100 %

Berdasarkan pada tabel 5 dan tebel 6 di atas, diperoleh informasi bahwa nilai
rata-rata siswa telah mencapai 82,61 %. Selain itu, 12 siswa (52,17 %) memperoleh
nilai dengan kategori sangat baik, 8 siswa (34,79 %) memperoleh nilai dengan
kategori baik, 3 siswa (13,04 %) memperoleh nilai dengan kategori cukup.
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Sementara itu tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang
maupun gagal.
Hasil belajar tersebut lebih didominasi oleh kategori sangat baik dan nilai
rata-rata di atas telah mencapai ketuntasan sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian
pada siklus berikut sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus II.

3.

Hasil Belajar SiswaPada Siklus I dan II
Hasil belajar siswa pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Belajar Siklus I dan II

No

Nama
Siswa

Skor
Tes

Kategori

Siklus Siklus

Tes

Awal

I

II

Awal

Siklus I

Siklus II

1

A.

60

90

100

Cukup

Sangat baik

Sangat baik

2

A.B.P.

60

80

100

Cukup

Sangat baik

Sangat baik

3

A.G.R.

40

60

70

Kurang

Cukup

Baik

4

D.W.

60

80

100

Cukup

Sangat baik

Sangat baik

5

E.K.

60

70

70

Cukup

Baik

Baik

6

F.S.

40

50

60

Kurang

Kurang

Cukup

7

F.W.

60

80

90

Cukup

Sangat baik

Sangat baik

8

H.R.

50

60

70

Kurang

Cukup

Baik

9

J.V.U.

60

70

100

Cukup

Baik

Sangat baik

10

R.S.

50

70

90

Kurang

Baik

Sangat baik

11

R.I.

30

40

70

Gagal

Kurang

Baik

12

R.R.Y.

30

40

60

Gagal

Kurang

Cukup

13

R.I.

70

80

100

Baik

Sangat baik

Sangat baik

14

M.A.A.

70

80

100

Baik

Sangat baik

Sangat baik

15

M.V.R.

70

80

100

Baik

Sangat baik

Sangat baik

30

16

M.A.H.

50

60

70

Kurang

Cukup

Baik

17

S.

30

40

60

Gagal

Kurang

Cukup

18

S.K.W.

60

70

90

Cukup

Baik

Sangat baik

19

S.F.M.

30

60

70

Gagal

Cukup

Baik

20

S.M.R.

30

50

70

Gagal

Kurang

Baik

21

R.

60

70

90

Cukup

Baik

Sangat baik

22

Y.M.

40

50

70

Kurang

Kurang

Baik

23

Z.R.

60

70

100

Cukup

Baik

Sangat baik

Jumlah

50,87

65,22

82,61

Nilai RataRata

4.

Analisis Hasil Observasi
Observasi (pengamatan) terhadap penerapan metode synergetic teaching

bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Hasil observasi
(pengamatan) pada siklus I menunjukkan bahwa penerapan metode synergetic
teaching sudah sesuai dengan langkah-langkahnya namun siswa masih belum
memahami materi, dan hasil belajar siswa masih rendah. Selain itu, belum adanya
minat maupun semangat belajar siswa. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti
tersebut, maka peneliti melakukan perbaikan (revisi) terhadap sistem pembelajaran
pada siklus I tersebut yang meliputi memberikan motivasi kepada siswa,
memaksimalkan penerapan metode synergetic teaching, serta meningkatkan kontrol
terhadap siswa. Setelah melakukan perbaikan (revisi) barulah peneliti melanjutkan
pembelajaran pada siklus berikutnya.
Berdasarkan

hasil

observasi

(pengamatan)

peneliti

pada

siklus

II

menunjukkan adanya perbaikan yang di antaranya: pemberian motivasi kepada
siswa, penerapan metode synergetic teaching telah maksimal, semangat belajar siswa
semakin meningkat, serta interaksi siswa dalam pembelajaran semakin baik, hasil
belajar siswa pada siklus II pun telah meningkat sesuai dengan harapan peneliti. Oleh
karena itu, peneliti menganggap proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus
II telah mencapai harapan peneliti.
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C. Pembahasan
Hasil belajar pada tes awal (sebelum siklus) berdasarkan kualifikasi (kategori)
adalah tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, 3 siswa
(13,04 %) memperoleh nilai dengan kategori baik, 9 siswa (39,13 %) memperoleh
nilai dengan kategori cukup, 6 siswa (26,09 %) memperoleh nilai dengan kategori
kurang, dan 5 siswa (21,74 %) memperoleh nilai dengan kategori gagal. Sedangkan
nilai rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 50,87. Nilai tersebut belum mencapai
ketuntasan sebagaimana yang diharapkan peneliti.
Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar setelah peneliti menerapkan
metode synergetic teaching pada mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku
tercela pada siswa kelas VIII MTs Al-Anshor Ambon. Peningkatan hasil belajar
tersebut yaitu terdapat 7 siswa (30,43 %) yang memperoleh nilai dengan kategori
sangat baik, 6 siswa (26,09 %) memperoleh nilai dengan kategori baik, 4 siswa
(17,39 %) memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan 6 siswa (26,09 %)
memperoleh nilai dengan kategori kurang. Sementara itu tidak ada siswa yang
memperoleh nilai dengan kategori gagal. Selain itu nilai rata-rata mencapai 65,22 %.
Nilai tersebut di atas belum mencapai ketuntasan secara klasikal.
Pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan
metode synergetic teaching pada materi dan kelas yang sama. Hasil belajar
menunjukkan bahwa terdapat 12 siswa (52,17 %) yang memperoleh nilai dengan
kategori sangat baik, 8 siswa (34,79 %) memperoleh nilai dengan kategori baik, dan
3 siswa (13,04 %) memperoleh nilai dengan kategori cukup. Sementara itu tidak ada
siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang maupun gagal. Selain itu, nilai
rata-rata pada siklus II telah mencapai 82,61 %. Nilai tersebut telah mencapai
ketuntasan sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada MTs Al-Anshor Ambon
untuk mata pelajaran aqidah akhlak.
Secara umum terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus I dan II jika
dibandingkan dengan tes awal (sebelum siklus). Nilai rata-rata pada tes awal sebesar
50,87 %, nilai rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 65,22 %, nilai rata-rata pada
siklus II meningkat menjadi 82,61 %.
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Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa
penerapan metode synergetic teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku tercela di MTs Al-Anshor Ambon.
Peningkatan tersebut ditandai dengan hasil belajar pada siklus I dengan kategori
sangat baik 7 siswa (30,43 %) sedangkan pada siklus II terdapat 12 siswa (52,17 %),
pada siklus I kategori baik 6 siswa (26,09 %) sedangkan pada siklus II terdapat 8
siswa (34,79 %), pada siklus I kategori kurang 6 siswa (26,09 %) sedangkan pada
siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang maupun
gagal. Selain itu nilai rata-rata pada siklus I sebesar 65,22 % sedangkan pada siklus
II sebesar 82,61 %.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode synergetic teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran aqidah akhlak materi perilaku tercela di MTs Al-Anshor Ambon.
Peningkatan tersebut ditandai dengan hasil belajar pada siklus I dengan kategori
sangat baik 7 siswa (30,43 %) sedangkan pada siklus II terdapat 12 siswa (52,17 %),
pada siklus I kategori baik 6 siswa (26,09 %) sedangkan pada siklus II terdapat 8
siswa (34,79 %), pada siklus I kategori kurang 6 siswa (26,09 %) sedangkan pada
siklus II tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang maupun
gagal. Selain itu nilai rata-rata pada siklus I sebesar 65,22 % sedangkan pada siklus
II sebesar 82,61 %.
B. Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Metode synergetic teaching

dapat meningkatkan hasil belajar siswa

sebagaimana yang telah peneliti lakukan. Oleh karena itu peneliti
menyarankan kepada tenaga pengajar (guru) untuk menerapkan metode
tersebut.
2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan metode yang sama agar
dapat menerapkan pada mata pelajaran atau materi yang lain. Hal ini
memungkinkan adanya penemuan-penemuan yang baru.
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