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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam proses belajar mengajar kemampuan guru untuk memilih strategi 

pengajaran yang sesuai dan tepat pada setiap materi yang diajarkan menjadi 

suatu keniscayaan. Karenanya kegiatan proses belajar belajar mengajar harus 

selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga hasil dari kegiatan 

tersebut siswa tidak hanya menguasa materi pembelajaran secara optimal, 

tetapi juga mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bila 

materi pembelajaran itu adalah pendidikan agama Islam, siswa tidak hanya 

dituntut menguasai secara kognitif namun yang lebih penting adalah 

pengamalan sehari-hari dalam bentuk perilaku. Metode merupakan cara atau 

teknik menyajikan bahan pelajaran terhadap siswa agar tercapai suatu tujuan 

yang telah diterapkan secara efektif dan efisien.1  

Metode yang baik adalah harus sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Metode merupakan salah satu unsur yang harus dilaksanakan dalam upaya 

pencapaian tujuan pengajaran. Bagaimana cara atau teknik guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan yang ditetapkan tercapai , 

Metode mengajar banyak dan bermacam-macam, masing-masing memiliki 

kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya, maka metode satu dan yang 

lainnya saling melengkapi.2 

Dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam melahirkan 

interaksi unsur-unsur manusiawi sebagai proses dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar 

bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru 

harus paham bagaimana melaksanakan program pengajaran dengan baik dan 

sistematis. 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu 

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap 

bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang 

sedang, dan ada yang lambat. Faktor-faktor intelengensi mempengaruhi daya 

serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru. 

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, 

                                                 
1
Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, PT. 

Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 2. 
2
Sudirman, et.al, Ilmu Pendidikan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 111. 
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memerlukan strategi pengajaran yang tepat, metode diskusi adalah salah satu 

jawabannya. 

Dalam masa sekarang dengan kemajuan dan perubahan yang begitu 

cepat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, pendidik tidak mungkin dapat 

meramalkan dengan tepat macam pengetahuan apa yang akan dibutuhkan 

seorang anak lewat sepuluh tahun atau lebih untuk dapat menghadapi 

masalah-masalah kehidupan apabila ia dewasa. Apa yang dapat dilakukan oleh 

pendidik adalah mengembangkan sikap dan kemampuan anak didiknya yang 

dapat membantu untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang 

secara kreatif. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan optimal dari 

kemampuan berfikir kreatif berhubungan erat dengan cara mengajar. Dalam 

suasana non otoriter, ketika belajar atas prakarsa sendiri dapat berkembang, 

karena guru menaruh kepercayaan terhadap kemampuan anak untuk berfikir 

dan berani mengemukakan gagasan baru dan ketika anak diberi kesempatan 

untuk bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dalam suasana inilah 

kemampuan kreatif dapat tumbuh dengan subur.3 

Pemikiran kreatif adalah suatu proses dari budi manusia yang dapat 

menciptakan gagasan baru dari gambaran angan-angan, ingatan, keterangan 

dan konsep yang telah dimiliki. Gagasan baru itu merupakan suatu 

penggabungan dari berbagai bentuk, pola, kualitas, relasi atau susunan 

beberapa unsur yang merupakan bahan pemikiran itu. Kemampuan seseorang 

melalui budinya untuk membuat penggabungan yang melahirkan gagasan baru 

itu dapatlah disebut kreativitas apabila ini terjadi secara tetap. Orang-orang 

demikian itu disebut kreatif dan kreatifitas mempunyai derajat besar atau kecil 

sesuai dengan banyaknya gagasan baru yang dapat dicetuskan setiap saat.4  

Berdasarkan pre-survey yang penulis lakukan di MTs Al- Addhar Cikeusal 

Kidul Brebes diperoleh data sementara sebagai berikut. Secara umum 

keberhasilan peningkatan kreatifitas siswa di MTs Al- Addhar Cikeusal Kidul 

Brebes cukup baik. Berangkat dari fakta tersebut penulis ingin mengetahui 

tentang beberapa variabel dan faktor yang menyebabkan keberhasilan 

tersebut, terutama yang berkaitan dengan metode pengajaran yang digunakan 

metode diskusi dalam proses belajar mengajar. 

Dari paparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “pengaruh metode diskusi dalam pembelajaran fiqih 

dan pengembangan kreativitas siswa di MTs Al- Addhar Cikeusal Kidul Brebes “ 

                                                 
3
Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, Rineka Cipta, Departemen P 

dan K, Jakarta, 1999, h. 11-12. 
4
The Liang Gie, Cara Belajar yang Efesien, Jilid II, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 243. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar ditentukan oleh guru. Guru  pendidik 

yang baik akan bisa mengantarkan keberhasilan yang optimal, sehingga anak yang 

mempunyai kreatifitas yang unggul bisa ditumbuh kembangkan. 

2. Dengan menggunakan metode diskusi siswa dapat mengembangkan 

keaktifitasannya karena siswa secara langsung berinterkasi antara siswa satu 

dengan siswa lainnya. 

3. Metode diskusi merupakan metode yang menarik untuk di teliti khususnya di Mts 

Al- Addhar Cikeusal kidul yang notabennya belum semua guru melakukan . 

 

 

 

C. Telaah Pustaka 

  Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang berjudul  Pengaruh 

Metode Diskusi Pembelajaran fiqih Terhadap Pengembangan Kreativitas Siswa di 

MTs Al- Addhar 2018  

 Pertama Nur Laila Fikriyah  ( 126014451 ) Mahasiswa universitas wahid hasyim 

semarang dengan judul “ studi korelasi penerapan metode diskusi dengan 

kemandirian siswa dalam belajar bidang studi sejarah kebudayaan islam kelas IX Di 

MTs Pb Roudotul Mubtadin Balaikambang NalumSari Jepara Tahun Pelajaran 2015 

/ 2016. Setelah di buktikan uji hipotesis menunjukan adanya signifikan. Adapun 

nilai T hitung > (0, 600231 ) baik 5 % 0, 235 maupun 1 % sebesar  0,711 Ternyata. 

dengan demikian hipotesis di atas dapat di terima kebenarannya.5  

Kedua Nur kholis (093111259 ) Mahasiswa universitas  Islam Negri 

Walisongo Semarang berjudul “Pengaruh Kreatifitas Guru  Dalam Mengajar 

Terhadap Minat Belajar Rumpun Pai Siswa Kelas v Di Mi Nu Ngadiwarno 

Sukerejo Kendal” Dari hasil per hitungan menujukkan bahwa T hitung = 2,950 jika 

                                                 
       

5
 Nur Laila Fikriyah  “studi korelasi penerapan metode diskusi dengan kemandirian siswa dalam 

belajar bidang studi sejarah kebudayaan islam kelas IX Di MTs Pb Roudotul Mubtadin Balaikambang 

NalumSari Jepara (skripsi ) semarang: fakultas agama ialam wahid hasyim semarang, 2015, h, 11 
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dibandingkan dengan t table 5% (0,107) sedangkan pada 1% (0,457 ) sehingga 

karena t hitung > t table berarti korelasi antara variabel persepsi guru tentang 

Kreatifitas Guru Dalam Mengajar Dengan Minat Belajar PAI signifikan. Dengan 

demikian hasil penelitian tersebut di atas menujukkan bahwa hipotesis yang 

penulis ajukan yang berbunyi “Ada Hubungan Kreatifitas Guru Dalam Mengajar 

Dengan Minat Belajar PAI Di MI NU Ngadiwarno Kendal” telah terbukti 

signifikan.
6
 

Ketiga Ratna Dewi Rahman ( 04110128 ) Mahasiswa Universitas Islam 

Negri ( Uin ) Malang Berjudul “penerapan metode diskusi dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama isalam ( pai ) di 

smpn 1 prambon sidoarjo “ Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN I Prambon adalah dengan cara 

pengelompokan siswa, karena dengan hal itu akan membiasakan siswa untuk 

dapat memecahkan masalah secara musyawarah yang nantinya akan 

mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan hal itu (membagi kelompok) dapat 

menjadikan siswa yang mandiri dan kritis. Penggunaan metode diskusi dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN I Prambon ternyata dapat 

meningkatkan motivasi  belajar siswa khususnya siswa kelas VII A. Respon 

siswa dalam  pembelajaran PAI dengan menggunakan metode diskusi sangat 

antusias dan bersemangat. Adapun bentuk motivasi yang digunakan oleh guru 

PAI untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap  bahan pelajaran yang 

diberikan adalah dengan cara memberi angka atau pujian.
7
  

Perbedaan antara ketiga telaah pustaka di atas dengan penelitian yang 

akan di laksanakan ialah pada penelitian yang di atas lebih memfokuskan pada 

                                                 
6
 Nur kholis “Pengaruh Kreatifitas Guru  Dalam Mengajar Terhadap Minat Belajar Rumpun Pai 

Siswa Kelas v Di Mi Nu Ngadiwarno Sukerejo Kendal”(skripsi ) semaramg : fakultas trabiyah uin 

walisongo semarang, h, 10 

 
7
 Ratna Dewi Rahman “penerapan metode diskusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran pendidikan agama isalam ( pai ) di smpn 1 prambon sidoarjo “( skripsi )malang: 

fakultas tarbiyah, uin malang, h, 13 
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bagaimana daya yang ada dan timbul dari kemampuan yang di miliki seorang 

guru, sedangkan penelitian saya sekarang ingin memfokuskan kepda siswa 

supaya siswa tersebut bisa mandiri dan kritis  dengan menggunakan metode 

diskusi sehingga dapat mencapai proses belajar mengajar secara optimal di MTs 

Al- Addhar Cikeusal Kidul Brebes dimana hasil penelitiannya lebih di arahkan 

pada hasil ada atau tidaknya pengaruh metode diskusi pembelajaran fiqih 

terhadap pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al-Addhar Cikeusal Kidul 

Brebes 

D. Penegasan Istilah 

    Untuk mengetahui agar tidak terjadi kesalah pahaman dari judul yang 

penulis paparkan di atas, maka dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul 

yang tersebut di atas sebagai berikut : 

 

 

1. Pengaruh 

        Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau 

benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

Misalnya,  besar sekali  pengaruh orang tua terhadap watak anaknya. 

2. Metode diskusi 

         Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan 

atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga 

berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid.
8
 

3. Pembelajaran 

          Pembelajaran adalah  proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

                                                 
8
Zuhaerini, h. 89. 
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pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. 

          Pembelajaran menurut rudi susilan dan cepy riyana ialah 

pembelajaran merupakan suatu pembelajaran suatu kegiatan yang elibatkan 

sesorang dala memeproleh pengetahuan , ketrampilan dan nilai- nilai posistif 

dengan memeanfaatkan berbagai sumber untuk belajar  

4. Pengembangan  

Pengembangan adalah Menurut Gay (1990) Penelitian 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk 

yang efektif untuk digunakan sekolah, dan bukan untuk menguji teori 

5. Kreatifitas 

Kreatifitas adalah pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain.
9
 

6. Siswa 

 Siswa diartikan sebagai murid terutama pada tingkat sekolah dasar 

dan menengah atau pelajar.
10

 Yang dimaksud siswa dalam judul ini adalah 

anak-anak di MTs Al- Addhar Cikeusal Kidul Brebes yang dijadikan sampel 

dalam penulisan skripsi ini. 

      Jadi yang dimaksud dengan Pengaruh Metode Diskusi pembelajaran 

fiqih Terhadap Kreativitas Siswa Di Mts Al- Addhar Cikeusal Kidul Brebes 2016 

/2017, yaitu suatu penelitian lapangan dimana penulis hendak mencari tahu 

bagaimana seorang guru mampu menggunakan metode diskusi yang ada guna 

meningkatkan kreativitas siswa, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan 

pendidikan itu akan tercapai dan berdaya guna.  

                                                 
9
Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, 

h. 68.  

 
10

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1990, h. 335.  
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E. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dan problematika merupakan suatu kegiatan 

penelitian.
11

 Berangkat dari permaalahan di atas, maka yang menjadi masalah 

sentral pembahasan skripsi ini adalah :  

1. Seberapa besar metode diskusi dalam pembelajaran fiqih di MTs Al-Addhar 

Cikeusal Kidul ? 

2.  Seberapa besar pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al-Addhar Cikeusal 

Kidul ? 

3. Adakah pengaruh metode diskusi dalam pembelajaran fiqih dan 

pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al-Addhar Cikeusal Kidul ? 

 

F. Tujuan dan manfaat penelitian 

 Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

seluruh hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.
12

 Berdasarkan pada 

permasalahan yang diajukan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui metode diskusi dalam pembelajaran fiqih di MTs al-

Addhar cikeusal kidul. 

2. Untuk mengetahui pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al-Addhar 

Cikeusal Kidul  

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh metode diskusi pembelajaran fiqih 

terhadap pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al-Addhar Cikeusal Kidul. 

      Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharap dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

                                                 
11

Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian, Bina Aksara, Jakarta, h. 47.  
12

Sutrisno Hadi, Statistik Pendidikan II, Yayasan Penerbit Psycologi UGM, Yogyakarta, 1987, h. 
49.  
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a. Bagi ilmu pengetahuan  

1) Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai teoritis yang dapat 

menambah informasi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. 

2) Secara umum untuk mengembangkan kajian pendidikan, khususnya 

dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan 

komunikasi antara guru dan peserta didik terhadap motivasi belajar siswa. 

b. Manfaat praktis  

1) Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

untuk dapat : 

a) Meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

b) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

pendidikan. 

c) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan dalam ruang 

lingkup yang lebih luas gunang menunjang profesi keguruannya. 

2) Bagi Lembaga  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

untuk  dapat : 

a) Universitas wahid hasyim Semarang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penulis 

kepada lembaga universitas wahid hasyim Semarang terutama untuk 

para calon pendidik khususnya para mahasiswa fakultas agama islam 

progam studi pendidkan agama islam. 

b) MTs  Al – Addhar Cikeusal Kidul Brebes 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

masukan bagi kepala sekolah, guru, dan siswa di MTs Al – Addhar 

Cikeusal Kidul Brebes agar menjadikan guru – guru yang profesional 

dan dapat mengayomi dengan arti mengayomi yang sepenuhnya. 
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3) Bagi Penulis 

Diharapkan dengan skripsi ini si penulis dapat belajar serta menjadi 

bekal dalam melaksanakan amanahnya sebagai pendidik di masa yang akan 

datang serta dapat menjadikan gagasan penulis untuk menciptakan kualitas 

kegiatan belajar yang bermutu tinggi. 

G. Hipotesis 

  Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. 

Hipotesis ini akan ditolak jika salah, demikian pula akan diterima jika fakta-

fakta membenarkannya.
13

 Menurut Winarno Surakhmat hipotesis adalah suatu 

kesimpulan, akan tetapi kesimpulan itu belum final, artinya masih harus 

dibuktikan lagi kebenarannya atau dengan kata lain hipotesis adalah jawaban 

atau dugaan yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi jawaban 

yang benar.
14

  

          Ho   : Tidak ada hubungan antara metode diskusi dalam pembelajaran 

fiqih dan pengembangan kreatifitas siswa di MTs Al- Addhar Cikeusal Kidul 

Brebes 

          Ha   : Terdapat hubungan antara pengaruh metode diskusi pembelajaran 

fiqih terhadap pengembangan kreativitas siswa di MTs Al-addhar Cikeusal Kidul 

Brebes”. 

  

H. Metode Penelitian 

Penelitian yang di lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik statistik ,deskriftif dan inferensial di MTs Al- Addhar cikeusal kidul 

Brebes 

1. Populasi dan sampel 

                                                 
14

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Fak. Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1983, h. 

63.  
14

Winarno Surakhmat, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 1957, hal. 59.  
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Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan 

diperoleh dari sampel-sampel digeneralisasikan.15 Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti, untuk menentukan sampel. Menurut 

Sutrisno Hadi bahwa sampel yang sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan 

yang mutlak. Di dalam mengambil beberapa sampel yang harus diambil 

oleh seorang peneliti.16  

Dalam suatu penelitian tidak dituntut untuk menyelidiki semua situasi 

dan peristiwa melainkan sebagian dari obyek yang diambil untuk 

mewakilinya. Dari pengertian ini jelas bahwa sampel adalah sebagian  wakil 

dari populasi obyek dari yang diteliti.17  

Dengan menggunakan teknik sampel random akan diambil dengan 

pedoman yang penulis rujuk adalah 10%, maka jumlah sampelnya sebanyak 

39 siswa. Adapun rincian perhitungan sampel sebagai berikut : 

Kelas I   :  13 siswa 

Kelas II   :  13 siswa 

Kelas III  : 13 siswa 

Jumlah    :  39  siswa 

2. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah “obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”.18 Adapun variabel dari obyek penelitian ini adalah 

terdiri dari : 

a. Metode diskusi pembelajaran fiqih sebagai variabel independent, meliputi: 

1). Menyatakan dan mengumpulkan pendapat 

2). Membuat kesimpulan  

3). Menyusun alternatif pemecah  

                                                 
15

Sutrino Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, h. 

149. 

 
16

Ibid. h. 71. 
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hal. 104. 
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 

95. 
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b. Pengembangan kreatifitas siswa di sekolah sebagai variabel dependent dengan 

indikator sebagai berikut : 

1) Kreatifitas belajar 

2) Pemahaman materi yang diajarkan  

3) Penerapan materi yang di ajarkan 

3. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode-metode yang penulis gunakan adalah : 

a) Metode Interview 

Metode ini merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan 

data siapa saja yang diperlukan tanya jawab secara berhadapan sengan 

siapa saja dan yang dikehendaki. Menurut Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa interview terikat oleh suatu fungsi, bukan 

hanya sebagai pengumpul data melalui tanya jawab melainkan sebagai 

pengumpul data yang relevan terhadap suatu penyelesaian yang telah 

dipersiapkan secara masak sebelum kegiatan yang sebenarnya 

dilakukan.
19

 

b) Metode Angket 

Metode ini merupakan penyelidikan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang 

menjadi obyek  penelitian. Dalam hal ini penulis tidak langsung 

berhubungan dengan responden, melainkan menggunakan daftar-

daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang diinginkan ataupun dibutuhkan.
20

  

c) Metode Observasi  

 

Metode observasi suatu metode yang digunakan dengan cara 

menghimpun data yang dilaksanakan dengan mengamati atau 

                                                 
19

Ibid, h. 205.  

 
20

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi, Yayasan Penerbit Psikologi, Yogyakarta, 1993, h. 25 



12 

 

mencatat gejala yang sedang diteliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung.
21

 

d) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, agenda untuk 

data pelengkap catatan. Metode ini sebagai laporan tertulis dari suatu 

penelitian yang berisi penjelasan-penjelasan. 

4. Metode Analisi Data 

Berdasarkan data yang diperlukan untuk menjawab 

permsalahan itu, maka penelitian akan menggunakan analisis statistik 

dengan teknik product moment, yang langkahnya sebagai berikut : 

a. Analisis Pendahuluan  

Dalam analisis ini, penulis mengumpulkan data, penuli 

menggunakan tabel distribusi frekuensi sederhana, dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

 Untuk jawaban A skor 5 

 Untuk jawaban B skor 4 

 Untuk jawaban C skor 3 

 Untuk jawaban D skor 2 

 Untuk jawaban E skor 1
22

 

b. Analisi Uji Hipotesis 

Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis berupa     

product moment sebagai berikut : 
 

 

 

                                                 
21

Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 30.  
22

Kenjoningrat, metodologi penelitian masyarakat, Jakarta : Gramedian, 2009, h, 113  
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23 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

r x y = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

xy = perkalian antara x dan y 

x = metode diskusi pembelajaran fiqih 

y = pengembangan kreatifitas siswa  

N =  jumlah responden/ sampel  

∑ = jumlah keseluruhan  

c.  Analisis Lanjut 

       Setelah diperoleh hasil dari koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y atau 

diperoleh hasil nilai r, maka langkah berikutnya adalah menghubungkan antara r (hasil koefisien 

korelasi) dengan nilai r yang ada pada tabel. Maka hasilnya adalah signifikan yang berarti nilai r yang 

dihasilkan dari koefisien tersebut hipotesis yang didapat diterima. 

              Sebaliknya jika nilai r yang dihasilkan dari koefisien korelasi 

itu lebih kecil dari nilai r yang ada dalam tabel baik untuk taraf 

signifikansi 1% atau 5%. Maka hasil yang akan diperoleh adalah non 

signifikan yang berarti hipotesis  yang diajukan adalah ditolak.
24

  

I .  Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan sistematika 

sebagaimana berikut : 

                                                 
23

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 254 
24

Sutrisno Hadi, Op.cit., h. 40.  
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1. Bagian Muka 

Dalam bab ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar  daftar isi,  

daftar tabel, dan daftar lampiran 

2. Bagian Isi atau Batang tubuh meliputi: 

Bagian ini dan batang tubuh meliputi bab satu, yang berisi tentang 

pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan judul, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, metode 

penelitian dan statistika. 

Selanjutnya pada bab kedua berisikan tentang landasan teori yakni 

tinjauan yang menjadi sudut pandang bagi obyek penelitian. Dalam bab ini 

akan dibagi menjadi empat sub bab, yakni: sub bab pertama dikemukakan 

tentang metode pengajaran meliputi pengertian metode diskusi pembelajaran 

pendidikan agama Islam, dan prinsip-prinsip mengajar. Pada sub bab kedua 

dikemukakan tentang pengembangan keratifitas dan makna pengembangan 

kreatifitas yang meliputi pengertian, dasar kebijakan pengembangan 

kreatifitas dan makna pengembangan kreatifitas. Pada sub bab ketiga 

dikemukakan tentang lingkungan yang merangsang perkembangan kreatifitas 

yang meliputi peranan keluarga, peranan sekolah, peranan masyarakat dan 

pada sub bab ke empat menguraikan tentang hubungan metode pengajaran 

guru pendidikan agama Islam dengan kreatifitas siswa. 

Pada bab ketiga ini diuraikan tentang gambaran umum  di MTs Al-

Addhar yang meliputi tentang tinjauan histori, letak geografis, struktur 

organisasi, keadaan guru dan siswa, keadaan sekolah dan sarana prasarana, 

tujuan institusional. Pada bab ini diuraikan pula data tentang penguasaan 

metode pengajaran guru pendidikan agama Islam hubungannya dengan 

kreatifitas siswa. 
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Bab empat berisi tentang analisis kreatifitas siswa yang membahas 

tentang adanya pengaruh metode diskusi pembelajaran fiqih dalam rangka 

mengembangkan kreatifitas siswa  di MTs Al-Addhar Cikeusal kidul 

Kemudian bab lima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran 

dan penutup. 

3.  Bagian akhir  

Pada bagian akhir meliputi simpulan dan saran, daftar pustaka, daftar 

lampiran, daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


