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BAB I 

 

                               PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di era globalisasi ini semuanya  berjalan dengan sangat 

cepat, dan perkembangan yang ada saling mempengaruhi, semakin 

berkembangnya suatu ilmu maka ilmu lainpun akan terpengaruh, Seperti semakin 

berkembangnya teknologi yang ada misalnya teknologi komputer memudahkan 

para guru dalam mengajar karena dapat memudahkan guru dalam membuat media 

pembelajaran. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada 

jangka panjang tentunya guru harus pandai menggunakan pendekatan- pendekatan 

secara arif dan bijaksana, bukan sembarang yang bisa merugikan siswa. 

Pandangan guru terhadap siswa akan menentukan sikap dan perbuatan. 

Fungsi guru paling utama adalah memimpin siswa membawa kearah 

tujuan yang jelas. Guru di samping sebagai orang tua juga harus menjadi model 

atau suri tauladan bagi siswa. Siswa mendapatkan rasa keamanan dengan adanya 

model dan rela menerima petunjuk maupun teguran bahkan hukuman.
1
 

Pendidikan Agama Islam dalam pengajarannya guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengembangkan sistem belajar mengajar secara kreatif 

imajinatif, menguasai metode penyampaian yang mampu memotivasi siswa. 

Belajar dalam hal ini harus dilakukan secara sengaja direncanakan sebelum 

dengan struktur tertentu, agar proses belajar dan hasil-hasil yang dicapai dapat 

dikontrol secara cermat.
2
 

SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal merupakan salah satu sekolah yang 

telah menerapkan pendidikan karakter. Ini sesuai dengan salah satu visi dan misi 

SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal yaitu unggul dalam kedisiplinan serta 
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menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut oleh siswa, 

sehingga menjadi landasan terbentuknya kepribadian yang baik.
3
 Terkait dengan 

lingkungan SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal yang terbentuk sangat beragam 

mulai dari sifat siswa, tingkat pemahaman sampai pada perilaku alami yang 

dialami pada masa perkembangannya seperti terlambat datang ke sekolah, 

mengulur-ulur waktu masuk kelas saat pergantian pelajaran terutama pelajaran 

PAI, tidak mengerjakan tugas piket, dan mengabaikan tugas yang diberikan guru 

kepada siswa. Keadaaan ini yang mendorong untuk diadakannya penanaman 

karakter yang mendalam terutama disiplin dan tanggung jawab melalui 

pembelajaran PAI. 

Penulis mencoba menggali berbagai macam masalah yang ada pada proses 

pembelajaran di sekolah, diantaranya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar, mereka setiap hari hanya mendengarkan guru 

menerangkan dan pembelajaran hanya berpusat pada guru, ini yang tejadi di kelas 

X TBSM SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal, siswa kurang aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar terutama pada mata pelajaran PAI dan nilai mata pelajaran PAI 

rata-rata masih di bawah KKM yang seharusnya nilai KKM 75 dan ketuntasan 

belajar siswa masih di bawah 50%, termasuk pada materi perilaku Disiplin dan 

Tanggung Jawab, sifat disiplin dan tanggung jawab sangat penting untuk dimiliki 

setiap orang, sifat disiplin dan tanggung jawab sangat perlu ditanamkan di 

lingkungan sekolah. Orang yang memiliki sifat Disiplin dan Tanggung Jawab 

yang tinggi maka akan memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. 

dengan Disiplin dan Tanggung Jawab yang tinggi, seseorang akan disegani dan 

dihormati. 

Kurang maksimalnya siswa dalam memahami pelajaran PAI berdampak 

pada nilai pengetahuan siswa oleh sebab itu diperlukan model baru dalam proses 

belajar mengajar agar siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena 
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model pembelajaran lama dinilai masih kurang efektif untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa.
4
 

 
Strategi pembelajaran Discovery Learning atau penemuan adalah teori 

belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi 

pembelajaran tidak disajikan dengan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan 

peserta didik itu sendiri yang mengorganisasi sendiri.
5
 Dari permasalahan di atas 

dapat dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai alternatif dalam 

penyelesaian permasalahan ini. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu 

praktek pembelajaran di kelasnya.
6
 Senada dengan pengertian di atas bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat.
7
  

Upaya penelitian tindakan kelas diharapkan dapat menciptakan budaya 

belajar (learning culture) di kalangan guru dan siswa. Penelitian tindakan kelas 

menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja, sebab pendekatan 

penelitian ini menampilkan pola kerja yang bersifat kolaboratif. 

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Upaya penanaman karakter Disiplin dan 

Tanggung Jawab pada Siswa kelas X melalui model Discovery Learning 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smk Al Musyaffa' Ngampel Kendal 

Tahun Ajaran 2019/2020”  dengan menggunakan metodologi penelitian tindakan 

kelas atau yang lebih dikenal dengan action research pada kelas X TBSM SMK 

Al Musyaffa’ Ngampel Kendal. 

 

 

                                                 
4
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul di atas karena beberapa hal di 

antaranya : 

1. Pentingnya Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Pada belajar Siswa, 

sehingga menimbulkan ketertarikan saya untuk membahas masalah ini 

kedalam skripsi saya. 

2. Diharapkan dengan adanya Upaya Penanaman Karakter Disiplin Dan 

Tanggung Jawab Pada belajar Siswa dapat menjadikan siswa lebih 

maksimal dan lebih baik dari hasil sebelumnya dalam hal belajar. 

C. Telaah Pustaka  

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan penulusuran hasil-hasil penelitian skripsi yang ada, 

ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, antara lain :  

Pertama, Skripsi Sufianah, NIM, (03410151) Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2007 dengan judul “Penanaman Sikap Optimis Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Studi Kasus Siswa Tunagrahita Tingkat SMA di SLB Negeri Pembina 

Yogyakarta)”
8
. Penelitian ini fokus kepada bagaimana sikap optimis siswa melalui 

Pendidikan Agama Islam. Hasilnya yaitu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di 

SLB N Pembina Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah biasa 

pada umumnya, yang membedakannya hanyalah pada penggunaan metode dan 

kurikulum. Penanaman sikap optimis sangat penting karena dengan sikap optimis 

siswa tunagrahita diharapkan dapat mengembangkan potensi keilahiannya 

sehingga menjadi manusia yang berkepribadian. Faktor kemudahan bagi siswa 

untuk memiliki sikap optimis tergantung pada guru yang professional sabar dan 

ikhlas dalam mendidik siswa, orang tua yang selalu memperhatikan anaknya, 

teman, serta sarana dan prasarana yang tersedia.  

                                                 
8
 Sufianah, “Penanaman Sikap Optimis Melalui Pendidikan Agama Islam, Studi Kasus 

Siswa Tunagrahita Tingkat SMA di SLB Negeri Pembina Yogyakarta” : Skripsi Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 6. 
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Dari skripsi di atas yang membedakan dengan skripsi penulis tersebut 

adalah fokus penelitian. Jika skripsi di atas penekanannya pada penanaman sikap 

optimis melalui pembelajaran PAI sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya 

adalah penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui 

pembelajaran PAI. 

Kedua, Skripsi Abdul Majid, NIM, (00410130), Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2005 dengan judul “Pengembangan Sikap Percaya Diri Melalui Pendidikan 

Agama Islam di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta”
9
.  

Hasilnya yaitu bahwa pengaruh kegiatan Pendidikan Agama Islam dalam 

Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta sangat besar pengaruhnya 

terhadap usaha menumbuhkembangkan sikap percaya diri terhadap anak-anak 

asuh. Hal itu bisa dibuktikan dengan target para pengasuh bahwa anak-anak asuh 

yang masih baru diharapkan bisa menyesuaikan diri selama 4-5 bulan, namun 

dalam realitasnya kebanyakan rata-rata anak-anak asuh yang masih baru bisa 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya kurang dari 4 bulan. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa kegiatan PAI di Panti asuhan ini sudah baik dan berpengaruh 

besar terhadap peningkatan perasaan percaya diri pada anak-anak asuh di panti 

asuhan ini.  

Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi di atas lebih fokus terhadap 

pengembangan sikap percaya diri melalui PAI sedangkan penelitian dari penulis 

berkenaan tentang penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab melalui 

pembelajaran PAI. 

Ketiga, Skripsi Dian Safitri, NIM, (02350531) Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

                                                 
9
 Abdul Majid, “Pengembangan Sikap Percaya Diri Melalui Pendidikan Agama Islam di 

Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2005, h. 9. 



6 

 

Dalam Pembinaan Akhlak Al Karimah siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 7 

Wirobrajan Yogyakarta”
10

.  

Hasil penelitian adalah proses pembelajaran terkait dalam empat faktor, 

yaitu materi, metode, media dan evaluasi. Adapun aspek pembinaan akhlak yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas adalah berakhlak kepada Allah, 

kepada rasul, orang tua, guru dan kepada diri sendiri. Persepsi siswa kelas XI 

tentang pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 

adalah : pertama, mengenai materi PAI. Mereka menyadari bahwa semua materi 

yang diajarkan sangat berkaitan dengan pembinaan akhlak mereka dan 

memberikan arahan kepada mereka dalam menjalani kehidupan. 

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan skripsi di atas adalah fokus 

penelitian. Jika skripsi di atas penekanannya pada penanaman karakter siswa 

melalui pembelajaran PAI sedangkan skripsi ini fokus penelitiannya lebih spesifik 

yaitu penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui 

pembelajaran PAI. 

 

D. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang 

perlu mendapat jawaban dan kejelasan melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning  dalam 

meningkatkan hasil penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab 

siswa kelas X melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK AL 

MUSYAFFA’ Ngampel Kendal? 

2. Apakah model pembelajaran Discovery Learning  dapat meningkatkan 

hasil penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa kelas X 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK AL MUSYAFFA’ 

Ngampel Kendal? 

 

                                                 
10

 Dian Safitri, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan     

Akhlak Al  Karimah siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 7 Wirobrajan Yogyakarta”, Skripsi, 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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E. Rencana Pemecahan Masalah 

Penanaman Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Pada belajar Siswa 

dapat menjadikan siswa lebih maksimal dan lebih baik dari hasil sebelumnya 

dalam hal belajar. 

Metode pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini adalah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran 

Discovery Learning. Dengan model pembelajaran ini diharapkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran PAI meningkat. 

 

F. Penegasan Istilah 

1. Upaya 

Usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar dan sebagainya
11

. 

2. Penanaman 

Proses, cara, atau perbuatan menanam, menanami, atau menanamkan. 

Penanaman yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan 

oleh sekolah dalam menanamkan karakter kepada siswa. 

3. Karakter 

Dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, ahlak, dan atau nilai 

dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. 

Sedangkan Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang.
12

 

4. Disiplin 

Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan 

norma norma sosial yang berlaku,
13

 agar terhindar dari hukuman dan  dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

 

                                                 
11

 Tim Penyusun Kamus pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, Cet. III, h. 995.  
12

 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Semarang : Difa 

Publishers, 2008, Cet. III, h. 422. 
13

 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2008, h. 258. 
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5. Tanggung jawab 

Kewajiban terhadap segala sesuatu karena menerima pembebanan 

sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.
14

 

6. Siswa 

Pelajar atau siswa yang dididik di sekolah dasar, lanjutan, ataupun 

perguruan tinggi, dan sebagainya. Sedangkan siswa yang dimaksud penulis 

dalam penelitian ini adalah mereka yang belajar di Kelas X SMK AL 

MUSYAFFA’ Ngempel Kendal Tahun Pelajaran 2019/2020. 

7. Discovery Learning 

Teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi 

bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi 

diharapkan mengorganisasi sendiri.
15

 

 

G. Tujuan Penelitian  

Tidak terlepas dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan 

skripsi ini adalah: 

  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PAI materi perilaku 

Disiplin dan Tanggung Jawab melalui model Discovery Learning di kelas 

X TBSM SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal. 
 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada pembelajaran PAI 

materi perilaku Disiplin dan Tanggung Jawab melalui model  Discovery 

Learning di kelas X TBSM SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal.  

 

H. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat : 
 

1.  Secara teoritis 

Penulis dapat mengetahui konsep pendekatan model Discovery 

Learning  khususnya dalam pembelajaran PAI materi perilaku Disiplin 

                                                 
14

 Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Op.Cit., h. 794. 
15

 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Op. Cit.2013 
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dan Tanggung Jawab di sekolah yang penulis teliti yaitu di SMK Al 

Musyaffa’ Ngampel Kendal. 

2.  Secara praktis 

a. Adanya metode pembelajaran yang dapat memberi nuansa baru bagi 

siswa untuk dapat memotivasi belajar dan dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran serta mampu meningkatkan hasil 

belajar. 

b. Bagi guru, sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan 

memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi. 

c. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini akan memberi 

sumbangan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran PAI. 

  Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

seorang guru agar dapat mendidik para siswa secara maksimal, 

sehingga para siswa termotivasi dalam belajar yang nantinya dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Berkaitan dengan hipotesis penelitian, perlu dicatat bahwa keberadaan 

hipotesis adalah sebagai kesimpulan sementara tentang masalah yang merupakan 

perkiraan tentang keterkaitan variable-variabel yag diteliti. Menurut Suharsimi 

Arikunto, hipotesis didefinisikan sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat 

oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya.
16

 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan bahwasannya : Hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan 

Model Pembelajaran Discovery Learning  pada mata pelajaran PAI materi Disiplin 

dan Tanggung Jawab. 

 

 

                                                 
16

 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

2007, h. 162. 
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J. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang berhubungan langsung dalam 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi atau objek penelitian.
17

 

Subjek dari penelitian ini meliputi siswa-siswa dan peneliti selaku guru PAI di 

kelas X SMK Al Musyaffa’ Sudipayung Ngampel Kendal Tahun Pelajaran 

2019/2020 dengan jumlah siswa 39 peserta didik laki-laki. 

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik Kesimpulan.
18

 Objek dari penelitian ini meliputi 

hasil belajar dan model Discovery Learning pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMK Al Musyaffa’ Ngampel Kendal. 

3. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan, yaitu kajian sistematika 

dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru 

dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi 

mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.
19

 Terdapat beberapa 

model atau desain penelitian yang digunakan ketika peneliti melakukan PTK. 

Desain-desain tersebut diantaranya adalah: (1) Model Kurt Lewin, (2) Model 

Kemmis Mc Taggart, (3) Model John Elliot, (4) Model Hopkins, (5) Model 

McKernan, (6) Model Dave Ebbut. Peneliti disini melakukan PTK dengan 

menggunakan model Kemmis and Mc Taggart.
20

 

Penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemmis dan 

Taggart yang terdiri dari beberapa siklus tindakan dalam pembelajaran 

                                                 
17

 Lexy j.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 

2004, h. 132.  
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2012, h. 

38 
19

Rochiati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2005, h. 12. 
20

 Basrowi dan Suwandi, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, Bogor : Ghalia Indonesia, 

2008, h. 68. 
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berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan pada siklus sebelumnya. 

Setiap siklus tersebut terdiri dari empat tahapan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral dari Kemmis dan Taggart
21
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Rochiati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005, h. 66 
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4. Faktor-faktor yang diteliti 

Agar mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa 

faktor yang ingin diteliti antara lain: 

1. Aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung yang 

meliputi; keaktifan dalam bertanya, keaktifan dalam menjawab 

pertanyaan dan keingintahuan yang besar pada mata pelajaran 

2. Hasil belajar PAI siswa dilihat dari tes pada setiap akhir siklus 

5. Rencana Tindakan 

a. Pra Siklus 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam 3 siklus. Setiap siklus 

dilalui dengan prosedur dan langkah-langkah tersendiri. Prosedur tiap-

tiap siklus dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan tindakan 

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan , begitu juga 

dalam penelitian ini dilakukan beberapa perencanaan sebagai 

berikut: 

a. Menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus I 

b. Menentukan metode pembelajaran  

c. Menyususun atau menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan metode/model seperti biasa 

(ceramah dan diskusi) 

d. Menentukan materi pokok yang diajarkan 

e. Mempersiapkan sumber pembelajaran yaitu buku paket PAI 

f. Menyusun lembar kerja siswa 

g. Mengembangkan format penilaian Menentukan alat 

observasi berupa lembar observasi, pedoman wawancara 

dan kriteria keberhasilan  

h. Peneliti menentukan kriteria keberhasilan 

Berdasarkan kriteria, peneliti ingin mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan 

belum. Apabila sesuai maka tindakan perbaikan dihentikan. 
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Apabila belum maka peneliti terus melakukan perbaikan 

siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam penelitian 

adalah: 

a. Minimal 80% dari jumlah siswa memenuhi KKM 

dengan skor 75 

b. Rata-rata skor siswa minimal 75 

c. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP 

yang telah dikembangkan sebelumnya (lebih dari atau 

sama dengan) 80%. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan  

Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa pelaksanaan 

program pembelajaran sesuai dngan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya dan lembar kerja 

siswa 

3. Tahap pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan pengambilan atau pengumpulan 

data hasil observasi. 

a. Melakukan observasi dari proses pembelajaran yang akan 

dilakukan melalui lembar pengamatan observasi guru dan 

siswa yang telah dipersiapkan. 

b. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil pembelajaran 

yang dilakukan melalui tes. Penilaian ini didasarkan pada 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. 

c. Menilai hasl tindakan sesuai dengan format yang telah 

disiapkan. 

4. Tahap refleksi 

Pada tahap ini dilakukan: 

a. Evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari setiap tindakan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran 

b. Pertemuan untuk hasil evaluasi tentang RPP dan lembar 

kerja siswa, dengan melihat hasil observasi guru dan siswa 
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c. Perbaikan pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya 

b. Siklus I 

1. Tahap perencanaan tindakan 

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan, begitu juga dalam 

penelitian ini dilakukan beberapa perencanaan sebagai berikut: 

a. Menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus I 

b. Menentukan metode pembelajaran  

c. Menyususun atau menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan model Discovery Learning 

d. Menentukan materi pokok yang diajarkan 

e. Mempersiapkan sumber pembelajaran yaitu buku paket PAI 

f. Menyusun lembar kerja siswa 

g. Mengembangkan format penilaian Menentukan alat 

observasi berupa lembar observasi, pedoman wawancara 

dan kriteria keberhasilan  

h. Peneliti menentukan kriteria keberhasilan 

Berdasarkan kriteria, peneliti ingin mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan 

belum. Apabila sesuai maka tindakan perbaikan dihentikan. 

Apabila belum maka peneliti terus melakukan perbaikan 

siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam penelitian 

adalah: 

a. Minimal 80% dari jumlah siswa memenuhi KKM 

dengan skor 75 

b. Rata-rata skor siswa minimal 75 

c. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP 

yang telah dikembangkan sebelumnya  (lebih dari atau 

sama dengan) 80%. 

d. Tahap pelaksanaan tindakan  
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Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa pelaksanaan 

program pembelajaran sesuai dngan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya dan lembar 

kerja siswa 

2. Tahap pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan pengambilan atau pengumpulan data 

hasil observasi. 

a. Melakukan observasi dari proses pembelajaran yang akan 

dilakukan melalui lembar pengamatan observasi guru dan siswa 

yang telah dipersiapkan 

b. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil pembelajaran yang 

dilakukan melalui tes. Penilaian ini didasarkan pada kriteria 

keberhasilan yang telah ditentukan. 

c. Menilai hasl tindakan sesuai dengan format yang telah 

disiapkan. 

d. Tahap refleksi 

Pada tahap ini dilakukan: 

a. Evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari setiap tindakan yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran 

b. Pertemuan untuk hasil evaluasi tentang RPP dan lembar kerja 

siswa, dengan melihat hasil observasi guru dan siswa 

c. Perbaikan pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya 

c. SIKLUS II  

1. Tahap perencanaan tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan siklus II, peneliti 

melakuakan alternatif pemecahan masalah dari beberapa 

kekurangan yang terlihat dari siklus I. Selain itu peneliti juga 

menentukan pengembangan program tindakan kedua, diantaranya: 

a. Menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus II 
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b. Merencanakan skenario pembelajaran dengan membuat 

RPP berdasarkan kelebihan dan kekurangan siklus I  

c. Menentukan tema/topik pembelajaran  

d. Menentukan media pembelajaran untuk menarik minat 

siswa  

e. Mengembangkan lembar kerja siswa siklus II  

f. Menentukan format penilaian  

g. Menentukan kriteria keberhasilan 

Berdasarkan kriteria, peneliti ingin mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan 

atau belum. Apabila sesuai maka tindakan perbaikan 

dihentikan. Apabila belum maka peneliti terus melakukan 

perbaikan di siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Minimal 80 % dari jumlah siswa memenuhi KKM 

dengan skor 75  

2) Rata-rata skor siswa minimal 75 

3) Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai RPP 

yang telah dikembangkan sebelumnya ≥ (lebih dari atau  

sama dengan) 80%. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran siklus II 

sesuai dengan RPP 

3. Tahap pengamatan 

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dan     

menganalisis data dari pelaksanaan tindakan siklus II. 

a. Melakukan observasi dari proses pembelajaran yang 

dilakukan melalui lembar pengamatan observasi guru 

dan siswa siklus II 
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b. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil 

pembelajaran yang dilakukan, dengan indikator sesuai 

denga siklus I  

c. Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang teah 

disiapkan, dengan format yang sama dengan siklus I 

d. pengamatan observasi guru dan siswa siklus II 

e. Melakukan penilaian kepada siswa atas hasil 

pembelajaran yang dilakukan, dengan indikator sesuai 

denga siklus I  

f. Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang teah 

disiapkan, dengan format yang sama dengan siklus I 

4. Tahap refleksi 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi seluruh tindakan yang 

telah dilakukan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan 

oleh guru dan untuk mengetahui keberhasilan penelitian pada 

siklus II. 

5. Metode Pengumpulan data 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai 

oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut antara lain 

sebagai berikut:  

a. Dokumentasi 

Dokumen merupakan kumpulan data variable yang 

berbentuk lisan maupun artifact, foto dan sebagainya.
22

 Sumber 

dokumentasi pada dasarnnya adalah segala bentuk sumber 

informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun 

yang tidak resmi. Dokumenter ini digunakan peneliti untuk 

                                                 
22

 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 2003, h. 

129. 
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mengetahui dan mendapatkan data tentang siswa yang menjadi 

sampel penelitian. 

b. Pengamatan (observasi)  

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek 

dengan menggunakan seluruh alat indranya.
23

 Pengamatan 

(observasi) adalah cara pengumpulan data yang terjun langsung ke 

lapangan terhadap objek yang diteliti, populasi (sampel).
24

 

Pengamatan digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan data 

tentang aktivitas siswa selama pembelajaran.  

c. Wawancara 

Wawancara kepada kepala sekolah menanyakan tentang 

bagaimana kondisi sekolahan dan wawancara kepada guru mata 

pelajaran PAI menanyakan tentang kondisi siswa dan metode apa 

saja yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Tes  

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimulus) yang 

diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan 

jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penentu skor angka.
25

 Tes 

oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan hasil belajar siswa 

yang telah melakukan pembelajaran PAI sebagai evaluasi setelah 

proses pembelajaran berlangsung. 

e. Metode Analisis Data 

Apabila datanya telah terkumpul, data diklasifikasikan menjadi 

dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka dan 

data kualitatif yang dinyatakan dengan kata-kata atau simbol. Data-

data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan sementara, 

                                                 
23

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian suatu Tindakan Dasar, Surabaya: Sie Surabaya, 

2009, Cet. 4, h. 40 
24

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 162. 
25

Ibid, h. 170. 
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karena akan sangat bergunauntuk menyertai dan melengkapi gambaran 

yang diperoleh dari analisis data kuantitatif.
26

 

Menganalisis data untuk mendapatkan hasil belajar digunakan 

data keaktifan dan kerjasama peserta didik serta hasil belajar itu 

sendiri. Dan cara metodenya dan penilaiannya adalah seperti dibawah 

ini: 

1. Data Keaktifan Dan Kerjasama Peserta Didik  

Adapun perhitungan prosentase keaktifan dan kerjasama peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran adalah sebagai berikut : 

  
 

  
     

Keterangan:  

P = Tingkat prosentase yang dicapai  

n = Skor yang diperoleh tiap peserta didik 

N = Jumlah seluruh skor 

Kriteria penafsiran variable penelitian ini ditentukan :  

>75 %   : keaktifan dan kerjasama tinggi  

60 % - 75 %  : keaktifan dan kerjasama sedang  

<60 %   : keaktifan dan kerjasama kurang 

2. Untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam 

menyelesaikan soal dengan menghitung rata-rata nilai dan 

ketuntasan belajar. Rumus yang digunakan adalah: 

a. Menghitung rata-rata 

 

 ̅= 
∑  

 
 

Keterangan: 

 ̅  = Rata-rata hasil tes 

∑    =Jumlah nilai tes 

   =Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

                                                 
26

Ibid, h.213. 
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b. Menghitung ketuntasan belajar  

 

                               
                                

            
      

 

 

d. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang 

mampu menyelesaikan atau mencapai score minimal 75 dan sekurang 

kurangnya 85% dari jumlah peserta didik di kelas tersebut. 

 

K. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI 

  Penelitian ini terbagi atas lima bab : 

 Bab I: Pendahuluan membahas tentang : latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, rencana 

pemecahan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, 

hipotesis tindakan, metode penelitian : subjek dan objek penelitian, lokasi 

penelitian, desain penelitian, faktor yang diteliti, rencana tindakan, metode 

pengumpulan data dan indikator keberhasilan. 

Bab II : landasan teori, tinjauan teori variable x, tinjauan teori 

variable y, rumusan pertemuan variable x dan y, kerangka berpikir. 

Bab III : laporan hasil penelitian, laporan situasi umum objek 

penelitian, laporan kegiatan persiklus. 

Bab IV : Analisis tentang hasil penelitian, analisis kegiatan 

persiklus, pembahasan. 

Bab V : penutup, simpulan, saran dan kata penutup. 

 

 


