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KISI-KISI INDIKATOR ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH METODE DISKUSI PEMBELAJARAN FIQIH DAN 

PENGEMBANGAN KREATIFITAS SISWA TAHUN  2016/2017 

KISI-KISI ANKET 

No Variabel Indikator No. Soal 

1. Pengaruh 

metode diskusi 

pembelajaran 

fiqih 

(Variabel X) 

1. Menyatakan dan 

mengumpulkan pendapat 

2. Membuat kesimpulan  

3. Menyusun alternatif pemecah 

masalah 

1-4 

 

5-11 

 

12-15 

2. Pengembagan 

kreatifitas 

siswa 

(Variabel Y) 

1. Kreatifitas belajar  

2. Pemahaman tentang materi 

yang di ajarkan 

3. Penerapan materi yang 

diajarkan 

1-5 

 

6-10 

 

11-15 
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DAFTAR ANGKET 

PETUNJUK PENGISIAN  

1.Angket ini bukanlah ujian 

2.Jawab angket dengan memberi tanda (X) pada jawaban A, B, C, D dan E 

3.Dalam mengisi angket, haruslah menurut pendapatAndasendiri 

Identias  

Nama   : 

Kelas   : 

Daftar pertanyaan  

( variabel X : pengaruh metode diskusi pembelajaran fiqih)  

A. Menyatakan dan mengumpulkan pendapat  

1. Apakah guru anda memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan pendapatnya dalam pembelajaran fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang   

2. Apakah Anda mengungkapkan antara teman dalam pembelajaran fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

3. Apakah anda saling mengungkapkan antara sesama guru dan teman dalam 

pembelajaran fiqih  ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

4. apakah guru anda menyuruh mengumpulkan pendapat setelah melakukan 

diskusi ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  
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c. Kadang-kadang 

B. Membuat kesimpulan  

5. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa menguhubungkan teori 

dan fakta di lingkungan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

 

6. Apakan guru menyampaikan materi secara sistematis dari hal yang umum ke 

hal yang komplek ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

7. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan 

pendapat dan mencatat data yang di temukan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

8. Apakah guru anda meminta siswa untuk menjelaskan materi yang sudah 

disampaikan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang 

9. Apakah guru anda meminta siswa untuk memperagakan ulang materi yang 

dipraktekkan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  
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10. Apakan guru mengulangi konsep-konsep penting membuat kesimpulan pada 

materi yang di sampaikan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

11. Apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

C. Menyusun alternatif pemecah masalah 

12. Apakah anda lebih aktif diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah 

pokok bahasan pembelajaran fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

13. Menurut anda apakah  metode diskusi cocok untuk alternatif pemecah 

masalah untuk materi pembelajaran fiqih  ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

14. Apakah pembelajaran menggunakan model diskusi dapat membantu anda 

memecahkan kesulitan belajar fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

15. Apakah guru anda menyuruh siswa untuk berdiskusi materi yang di ajarkan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  
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c. Kadang-kadang  

 

 

 

 

 

DAFTAR ANGKET  

PETUNJUK PENGISIAN  

1.Angket ini bukanlah ujian 

2.Jawab angket dengan memberi tanda (X) pada jawaban A, B, C, D dan E 

3.Dalam mengisi angket, haruslah menurut pendapat Anda sendiri 

Identias  

Nama   : 

Kelas   : 

Daftar pertanyaan  

( variabel Y : Pengembangan kreatifitas siswa )  

A. Kreativitas belajar 

1. Apakah anda browsing internet untuk menambah kejelasan materi yang di 

sampaikan oleh guru ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

2. Apakah anda mencari jawaban soal yang di berikan oleh guru melalui internet 

jika tidak menemukannya dari buku fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

3. Apakah anda akan bertnya kepada guru bila tidak ada materi yang di pahami? 

a. Selalu      d. Jarang  
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b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

4. Apakan guru mengulas kembali materi terdahulu dan menguhubungkanya  

materi yang barun? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

5. Apakah guru menjelaskan konsep- konsep yang akan di sampaikan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

 

B. Pemahaman materi yang di sampaikan  

6. Apakah anda akan mengulang-ngulang dalam mengerjakan soal yang sulit 

sampai menemukan jawabannya ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

7. Apakah anda mengerjakan tugas setelah di perintah oleh guru ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang   

8. Apakah pada malam hari anda meluangkan waktu untuk mempelajari materi 

yang akan di berikan oleh guru esok hari ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

9. Apakah anda memperhatikan pelajaran ketika guru menerangkan ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  
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10. Apakah anda bersemangat meskipun menemukan materi yang sulit ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

C. Penerapan materi yang di ajarkan 

11. Apakah anda berupaya sendiri dalam meenyelesaikan sebelum kamu bertanya 

pada teman / guru ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

12. Apakah anda merasa senang ketika diberikan tugas oleh guru ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

13. Apakah setiap mendapatkan pengalaman baru kamu memikirkan 

penerapannya ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

14. Apakah kamu senang memikirkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu 

dari pada menggunakan cara-cara lama ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  

15.  Apakah guru anda menerangkan materi dengan menggunakan computer 

dalam proses pembelajaran fiqih ? 

a. Selalu      d. Jarang  

b. Sering       e. Tidak pernah  

c. Kadang-kadang  
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara kepada Kepala Sekolah MTs Al – Addhar Cikeusal Kidul 

1. Identitas kepala sekolah  

2. Sejak kapan bapak mulai menjadi kepala sekolah di mts al- addhar cikeusal 

kidul? 

3. Bagaimana sejarah berdirinya MTs al- addhar cikeusal kidul ? 

4. Apakah ada masalah yang dihadapi bapak selama menjadi Kepala Sekolah di 

MTs al- addhar cikeusal kidul ? 

5. Adakah program unggulan yang diterapkan di MTs al-addhar cikeusal kidul 

? 

6. Apa saja metode yang digunakan oleh guru- guru dalam proses belajar 

mengajar di kelas ? 

 

Jawaban  

1. Nama Kepala Sekolah : Bpk . Moh. Ma’ mun S,Ag 

2. Sekolahan MTs Al – Addhar ini berdiri Sejak tahun 1996 mas 

3. Berdiri sekolahan ini pada tahun 1983 dengan dasar kurangnya sarana 

pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar yang berciri khas agama islam, 

maka dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama desa cikeusal kidul 

bertekad untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan lanjutan menengah 

yang berbasis agama yaitu madrasah tsanawiyah yang kemudian di beri nama 

MTs Al – Addhar cikeusal kidul ketanggungan brebes  

4. Ya pasti ada hambatan itu ada mulai dari siswa sendiri dan dari 

pendidiknya.mulai dari siswa yang terjadi biasanya kenakalan yng di 

timbulkan dari beberapa faktor, adapun dari pendidiknya biasanya masalah di 

internal mulai dari pembutan perangkat pembelajaran yang belum sesuai 

dengan kondisi dan liingkungan sekolah. 
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5. Setiap sekolah pasti mempunyai program unggulan, begitupun dengan MTs al 

– addhar cikeusal kidul ini, program unggulan di sekolahan kami yaitu 

bertujuan menciptakan siswa terdidik yang beriman dan bertaqwa serta 

berakhlaq mulia , menguasi ilmu agama , pengetahuan teknologi, serta 

menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa  

6. Kalau guru – guru disini masih meggunakan metode ceramah sama metode 

Tanya jawab tapi sesekali saya selalu bilang kepada semua guru harus 

menggunakan metode diskusi karena apa, karena dengan menggunakan 

metode diskusi siswa dapat melatih mental, serta dapat mengemukakan 

pendapat,    
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Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih 

 

1. Pengenalan, identitas guru ? 

2. Metode apa sajakah yang anda gunakan saat pembelajaran fiqih ? 

3. Apakah anda pernah menggunakan metode diskusi pada saat pembelajaran 

fiqih ? 

4. Bagaimanakah proses pelaksanaan belajar dengan menggunakan metode 

diskusi pada saat pembelajaran fiqih ? 

5. Apakah setelah meggunakan metode diskusi saat pembelajaran fiqih siswa 

dapat mengembangkan kreatifitasnya  ? 

 

 

 

Jawaban 

1. Nama guru : Pak Haji S.Pd 

Mapel    : FIQIH 

2. Ya sampai sekarang masih menggunakan metode demontrasi, karena 

mengingat kebutuhan siswa yang tepat untuk pembelajaran dalam kelas, 

dan sesekali juga menggunakan metode diskusi  jadi guru hanya 

menyampaikan pokok materi yang ada dalam pelajaran lalu siswa 

mencari permasalahan / penjelasan  

3. Ya saya sering menggunakan metode diskusi saat pembelajaran fiqih, tapi 

tidak setiap kali pertemuan, paling sebulan 2 x, karna saya melihat 

sekarang siswa kalau di dalam kelas Cuma diem seolah – olah Cuma guru 

yang aktif , makanya saya di sini menerapkan metode diskusi supaya 

siswa aktif di kelas tidak pada diem  

4. Guru menyiapakan materi untuk bahan diskusi , membagi kelompok 

sesuai dengan jumlah siswa dalam satu kelas, ( 6 anak 1 kelompok ) saya 
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mendampingi waktu proses diskusi berlangsung , dan mengevaluasi hasil 

diskusi yang telah di presentasikan oleh tiap- tiap kelompok  

5. Jelas, karena ketika menggunakan metode diskusi siswa cenderung aktif 

dalam proses diskusi dalam pembahasan materi jadi tidak kelihatan 

monoton ketika di dalam kelas  

 

 

 

Wawancara dengan Siswa MTs Al – Addhar Cikeusal Kidul 

1. Identitas siswa  

2. Apakah pembelajaran fiqih di MTs Al – Addhar cikeusal kidul menggunakan 

metode diskusi ? 

3. Apa yang biasa guru lakukan sebelum melakukan metode diskusi ? 

4. Bagaimana penerapan pembelajaran fiqih dengan menggunakan metode 

diskusi ? 

5. Apakah penggunaan pembelajaran fiqih dengan menggunakan metode diskusi 

ini bermanfaat buat kalian ? 

 

 

 

Jawaban  

1. Nama siswa : Imas Nur Hikmah 

2. Iya kadang – kadang menggunakan metode diskusi , tapi tidak setiap 

pertemuan, biasanya 2 minggu sekali pak  

3. Sebelum melakukan diskusi pak guru menerangkan permasalahan contoh 

seperti akan membahas tentang zakat, setelah itu pak guru  akan membagi 

kelompok, biasanya urutan nomer absen kami pak, 
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4. Kami memperhatikan kelompok lain kemudian kami memehami dan akan 

bertanya bila ada yang belum jelas, dari penjelasan kelompok lain 

5. Sangat bermanfaat pak, soalnya dengan adanya diskusi kami tidak 

berbicara sendiri dan meningkatkan motivasi belajar kami serta 

memeperjelas materi pelajaran dan menumbuhkan pemikiran yang 

dinamis, sistematis yang nyata bagi kami, dapat mengefektifkan 

keterbatasan waktu yang tersedia 
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 DOKUMENTASI SEKOLAH 

 

Halaman Mts Al- Addhar Cikeusal Kidul 
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Poto Dengan Kepala Sekolah 
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Mengisi Angket 
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