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 Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan 

Nasional yang seiring dengan perkembangan zaman, maka pembaharuan sistem 

pendidikan nasional menjadi sebuah keniscayaan demi mewujudkan visi, misi dan 

tujuan pendidikan nasional, yakni mencetak manusia yang berkualitas yang 

mampu menghadapi perkembangan zaman saat era globalisasi dewasa ini. Untuk 

merealisasikannya guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang tepat maka 

agar tercipta pembelajaran yang sehat, kreatif, bermutu, mempercepat proses 

pembelajaran siswa/ i dan meningkatkan hasil belajar. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi video critic, 

dan learning start white a question, dapat meningkatkan kemampuan 

berpendapat, kemampuan bertanya, dan  hasil pembelajaran siswa-siswi kelas I 

semester genap Tahun pelajaran 2014/2015 pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti  pokok bahasan Aqidah Akhlaq dengan materi kisah keteladanan Nabi 

Adam di SDIT Al-Hikmah Pulung. 

  Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas) di kelas I SDIT Al-Hikmah Pulung. Peneliti menggunakan strategi video 

critic, learning start white a question, untuk mencapai tujuan di atas. PTK yang 

dilakukan melalui 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk mencapai tujuan di atas. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan strategi video critic dan 

learning start white a question, yaitu kemampuan menyampaikan pendapat pada 

siklus (1) 56%, siklus (2) 91%, kemampuan bertanya pada siklus (1) 40%, siklus 

(2) 91%, dan hasil pembelajaran siklus (1) 47%, siklus (2) 94%, di SDIT Al-

Hikmah Pulung kelas I semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 mata 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti pokok bahasan Aqidah Akhlaq pada materi kisah 

keteladanan Nabi Adam. Dengan demikian, para guru hendaknya dapat 

melakukan model pembelajaran yang bervariasi dan mengelola kelas dengan baik 

sehingga mampu mengaktifkan siswa pada ranah afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa salah satu 

tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Demikian juga dalam UUD 1945 pada bab XIII tentang pendidikan dan 

kebudayaan, dalam pasal  3 disebutkan bahwa: pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang. 

Negara ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan 

meningkatkan mutu pendidik dan peserta didik. Diantara usaha-usaha pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pendidik tersebut adalah dengan memberikan    

beasiswa bagi guru-guru yang belum S-1 supaya para pendidik tersebut mau dan 

mampu menjadi guru yang professional dan sesuai dengan bidangnya, program 

sertifikasi guru  dalam jabatan, program inpassing. Dengan adanya program ini 

diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yakni pendidikan 

yang bermutu dan berkualitas.   

Pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan suatu usaha yang bertujuan 

mengembangkan kualitas manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan 

mengembangkan kualitas dan pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang 
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berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan yang semuanya 

berkaitan dalam suatu sistem pendidikan integral.
1

 Pendidikan merupakan 

institusi penting bagi proses penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia yang benar-benar berkualitas.
2
 

 Dengan belajar maka tujuan pendidikan akan tercapai, belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan.
3

 Belajar merupakan 

proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan 

suatu perubahan hingga menimbulkan perbedaan dari sebelumnya, dan perubahan 

tersebut terjadi akibat suatu pengalaman atau pelatihan.  
4
 

Kurang maksimalnya hasil belajar, salah satu penyebabnya kurang 

tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar adalah kemampuan  yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan permbelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.
5
 Tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran biasanya dinyatakan dengan 

nilai. Menurut Lembaga Pendidikan Administrasi Negara.
6
 

Dalam Proses Pendidikan Agama Islam, metode mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya pencapai tujuan, karena ia menjadi sarana 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan  Anak Didik dan Interaktif Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta,2000), 22 
2

 Suyanto, Djhat Hisam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki 

Milinium III  (Yogyakarta:  Adicita Karya  Nusa, 2000), 23. 
3
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 63 

4
 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

255. 
5
 Mulyono Abdurrohman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), 37-38 
6
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 222 
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yang bermakna  terhadap materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum 

pendidikan yang sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh 

anak didik.
7

 Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru adalah 

pengetahuan dan pendidikan dalam pemilihan dan  penggunaan metode 

pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Guru seharusnya menyadari 

tentang perlunya penguasaan berbagai metode yang dapat digunakan di dalam 

kelas untuk mencapai berbagai jenis tujuan pembelajaran. Cara mengajar yang 

mempergunakan berbagai macam  teknik dan dilakukan secara tepat dan penuh 

pengertian oleh guru, akan memperbesar minat belajar, keaktifan siswa dan 

karena itu pula akan mempengaruhi hasil belajar mereka.
8
      

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa.
9
 Sementara menurut Gronlund 

hasil belajar adalah suatu bagian pelajaran misalnya suatu unit, bagian ataupun 

bab tertentu mengenai materi tertentu yang telah dikuasai oleh siswa.
10

 Hasil 

belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan instruksional dan pengalaman 

belajar. Adanya tujuan instruksional merupakan panduan tertulis akan perubahan 

perilaku yang diinginkan pada diri siswa,
11

 sementara pengalaman belajar 

meliputi apa-apa yang dialami siswa baik itu kegiatan mengobservasi, 

                                                           
7
 Hamdani Ihsan, Fuadi Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

163. 
8

 Imansyah Ali Pandie, Diktatik Metodik Pendidikan Umum (Surabaya: Usaha 

Nasional,1984) 72. 
9
 Sudjono,  Strategi Pembelajaran, cet. 3 (Bandung: Falah Production, 2000), 55 

10
 Gronlund, 1985 

11
 Op. Cit, 73 
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mengobservasi, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengar, 

mengikuti perintah.
12

 

Dalam Proses Pendidikan Agama Islam, metode mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam upaya pencapai tujuan, karena ia menjadi sarana 

yang bermakna  terhadap materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum 

pendidikan yang sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh 

anak didik.
13

 Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru adalah 

pengetahuan dan pendidikan dalam pemilihan dan  penggunaan metode 

pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Guru seharusnya menyadari 

tentang perlunya penguasaan berbagai metode yang dapat digunakan di dalam 

kelas untuk mencapai berbagai jenis tujuan pembelajaran. Cara mengajar yang 

mempergunakan berbagai macam  teknik dan dilakukan secara tepat dan penuh 

pengertian oleh guru, akan memperbesar minat belajar, keaktifan siswa dan 

karena itu pula akan mempengaruhi hasil belajar mereka.
14

     

 Kenyataan saat ini, di kelas I SDIT Al-Hikmah Pulung masih jauh dari 

kondisi ideal tersebut. Ditemukan 65% dari 34 siswa bersikap pasif dan asyik 

bermain sendiri ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlaq pokok 

bahasan kisah keteladanan Nabi Adam. Ketika ditanya tentang kandungan pokok 

mata pelajaran, mayoritas mereka tidak dapat memberikan jawaban dengan benar, 

sehingga nilai hasil belajarnya di bawah KKM. 

                                                           
12

 Sardiman, 2000 
13

 Hamdani Ihsan, Fuadi Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

163. 
14

 Imansyah Ali Pandie, Diktatik Metodik Pendidikan Umum (Surabaya: Usaha 

Nasional,1984),72. 
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Kurang maksimalnya hasil belajar siswa/siswi kelas I SDIT Al-Hikmah 

Pulung ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlaq adalah masalah 

yang layak dan urgen untuk diteliti dan dicarikan solusi pemecahannya melalui 

tindakan nyata. Sebab jika tidak dilakukan penelitian dan tindakan secara kongkrit 

akan berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hasil 

belajar. 

Faktor utama penyebab kurang maksimalnya hasil belajar siswa/siswi 

kelas I SDIT Al-Hikmah Pulung ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Aqidah 

Akhlaq adalah strategi yang digunakan kurang tepat dan monoton, minat belajar 

siswa rendah, diskusi antar siswa tidak berjalan. Secara teoritik pada beberapa 

tindakan untuk mengatasi permasalahan di atas diantaranya  adalah dengan 

menerapkan video critic (mengritik tayangan video), learning start with a 

question (pembelajaran yang dimulai dengan sebuah pertanyaan). Berangkat dari 

latar belakang di atas, judul skripsi penelitian tindakan kelas ini adalah: 

Penerapan Strategi Video Critic dan Learning Start With a Question, Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Berbasis Scientific Pada 

Mata Pelajaran PAI Dan Budi Pekerti (Penelitian Tindakan Kelas di SDIT 

Al-Hikmah Pulung Siswa Kelas I Semester Genap Tahun Pelajaran 

2014/2015). 
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya 

1. Apakah penerapan strategi video critic dapat meningkatkan kemampuan 

berpendapat siswa pada  mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlaq) pokok bahasan 

Kisah Keteladanan Nabi Adam a.s. kelas I semester genap SDIT Al-Hikmah 

Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015?  

2. Apakah penerapan strategi  learning start with a question dapat 

meningkatkan kemampuan bertanya masing-masing siswa pada mata 

pelajaran PAI (Aqidah Akhlaq) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi 

Adam a.s. kelas I semester genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 

2014/2015?  

3. Apakah penerapan strategi video critic dan strategi learning start with a 

question dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

(Aqidah Akhlaq) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam a.s. kelas I 

semester genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015?  

C. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan berpendapat siswa 

pada  mata pelajaran (PAI) Aqidah Akhlaq pokok bahasan Kisah Keteladanan 

Nabi Adam a.s. kelas I semester genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun 

Pelajaran 2014/2015 melalui strategi video critic dan learning start with a 

question. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan bertanya siswa pada 

mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlaq) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi 
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Adam a.s. kelas I semester genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 

2014/2015 melalui strategi video critic dan learning start with a question. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI (Aqidah Akhlaq) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam 

a.s. kelas I semester genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 

2014/2015 melalui strategi video critic dan learning start with a question. 

D. Kontribusi Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

A. Secara Teoritis 

1. Hasil Penelitian ini, secara teoritik telah menguji hipotesis tindakan bahwa 

strategi video critic dan strategi learning start with a question. 

2.  Dapat meningkatkan hasil belajar  siswa pada  mata pelajaran PAI (Aqidah 

Akhlaq) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam a.s. kelas I semester 

genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui strategi 

video critic dan  learning start with a question. 

B. Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Pengawas 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan landasan awal pengawas 

dalam melakukan supervisi akademik kinerja guru SDIT Al-Hikmah 

Pulung. 
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2. Kepala sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan landasan awal kepala 

sekolah dalam melakukan supervisi akademik kinerja guru SDIT Al-

Hikmah Pulung. 

3. Guru.  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan awal guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa SDIT Al-Hikmah Pulung.  

4.   Siswa. 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

SDIT Al-Hikmah Pulung. 

E. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah 

dan cara pemecahannya, tujuan penelitian tindakan kelas, kontribusi hasil  

penelitian tindakan kelas, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini berisi tentang landasan teoritik, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan 

ditulis untuk memperkuat suatu judul penelitian dengan adanya landasan teori 

dan telaah hasil penelitian terdahulu akan saling melengkapi dan saling 

menguatkan.  

Bab ketiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

obyek tindakan kelas, setting penelitian dan karakteristik subyek penelitian 

tindakan kelas, variabel yang diamati dan prosedur pelaksanaan tindakan 

kelas persiklus.  
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Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian tindakan kelas yang 

meliputi gambaran singkat setting lokasi penelitian kelas, penjelasan 

persiklus, dan pembahasan.  

Bab kelima, berisi tentang Penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari dari laporan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teoritik  

I.  Pembelajaran 

a.  Pengertian Strategi Pembelajaran 

Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. Biasanya cara tersebut telah direncanakan sebelum pelaksanaan 

kegiatan. Bila belum mencapai hasil yang optimal, dia berusaha mencari cara lain 

yang dapat mencapai tujuannya. Proses tersebut menunjukkan bahwa orang selalu 

berusaha mencari cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Setiap 

orang yang menerapkan cara tertentu dalam suatu kegiatan menunjukkan bahwa 

orang tersebut telah melakukan strategi. Strategi tersebut dipakai sesuai dengan 

kondisi waktu dan tempat saat dilaksanakannya kegiatan. 

Strategi pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. 

Istilah strategi (strategy) berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa 

Yunani, sebagai kata benda, strategos, merupakan gabungan kata stratosa 

(militer) aegos (memimpin), sebagai kata kerja, stratego, berarti merencanakan (to 

plan).
15

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti rencana yang 

                                                           
15

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ed. 1, 

cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2008), 5 
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cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
16

 Sedangkan secara 

umum strategi mengandung pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.
17

 Strategi, 

menurut Poerwadarminta adalah: (1) ilmu siasat perang; (2) siasat perang; (3) 

bahasa pembicaraan akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud.  

Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang 

dalam bahasa Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti 

menyampaikan pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan 

pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui 

pembelajaran.
18

  Pengertian ini lebih mengarah kepada guru sebagai pelaku 

perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi sebagai suatu cara yang 

dianggap mampu untuk mencapai suatu tujuan yang telah terprogram secara 

sistematis. 

Sedangkan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, di mana 

mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau siswa. Konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu.
19

 Pembelajaran menurut Dimyati 

dan Mudjiono adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional 

                                                           
16

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi ke-3, 

cet. 1, 150  
17

 Rasyad, Aminuddin , Teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Uhamka Press, 2003), 17 
18

 Sudjana S, Opcit,.  
19

 Sunaryo. Strategi Belajar Mengajar Dalam Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Jakarta: Depdikbud 1989), 67 
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untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan penyediaan sumber 

belajar.
20

 Jadi, menurut penulis, pembelajaran secara sederhana dapat diartikan 

sebagai upaya yang dilakukan oleh pendidik (guru) untuk membantu peserta didik 

(siswa) aktif dalam kegiatan belajar yang telah dirancang oleh guru. 

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar disebut strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Slameto ialah suatu rencana tentang 

pendayagunaan dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisien 

pengajaran.
21

 Menurut Nana Sudjana, strategi pembelajaran adalah tindakan guru 

melaksanakan variabel pengajaran (yaitu tujuan, materi, metode, dan alat serta 

evaluasi) agar dapat memengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
22

  

Dari berbagai pendapat mengenai strategi pembelajaran di atas, dapat di 

simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan 

pendidik (guru) untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. 

Penggunaan suatu strategi pembelajaran akan membantu kelancaran, efektivitas, 

dan efisiensi pencapaian tujuan. Guru dituntut harus dapat menetapkan strategi 

pembelajaran apa yang paling tepat dan sesuai untuk tujuan tertentu, penyampaian 

bahan tertentu, suatu kondisi belajar peserta didik, dan untuk suatu penggunaan 

strategi atau metode yang memang telah dipilih. 

 

 

                                                           
20

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 33 
21

 Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), 22 
22

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Algensindo, 2002), 

89 
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b. PAI ( Pendidikan Agama Islam ) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Mengenai pandangan tentang pendidikan banyak sekali para ahli pendidikan 

yang mengemukakan pendapatnya. Untuk memahami pengertian pendidikan 

agama Islam terdahulu penulis kemukakan berbagai pengertian pendidikan. 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh seorang guru 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian utama.
23

 Pendidikan ialah proses dimana kekayaan budaya non fisik 

dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak.
24

 Pendidikan 

merupakan proses instruksi dan latihan. Pendidikan adalah kegiatan membimbing 

anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. 

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai proses 

yang disosialisasikan dalam rangka membimbing anak didik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani untuk menjadikan bekal kelak di masa depan 

yang mempunyai kepribadian utama, kebaikan dan kegemaran pekerja untuk 

kepentingan tanah air. Dalam artian menjadi anak-anak yang beriman, bertaqwa 

dan berakhlak mulia. 

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam, para ahli 

pendidikan memberikan suatu pengertian sebagai berikut: 
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a) Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut aturan-aturan Islam.
25

 

b) Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam adalah proses mengubah tingkah 

laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan 

cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
26

 

Atas dasar diatas pendidikan agama Islam mempunyai tiga prinsip: 

Pertama, pendidikan merupakan proses pemberian bantuan pencapaian tingkat 

kesempurnaan yaitu manusia yang mempunyai tingkat keimanan, berilmu yang 

disertai dengan amal sholeh. Kedua sebagai model yakni Rosulullah SAW sebagai 

teladan yang baik mendapat jaminan dari Allah karena mempunyai akhlak mulia. 

Ketiga, pada diri manusia terdapat potensi baik atau negatif, misalnya lemah, 

tergesa-gesa, berkeluh kesah. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. 

Oleh karena itu pendidikan ditujukan dalam rangka untuk membangkitkan potensi 

yang baik bagi anak dan mengurangi potensi yang jelek. 

Dengan demikian pendidikan agama Islam secara lebih khusus ditekankan 

dalam rangka untuk mengembangkan fitrah keberagaman dan sumber daya insani 

agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam dengan baik dan benar untuk memperoleh keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di akhirat. 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dalam Ushul fiqih dikatakan, al umuru bimaqasidiha , hal itu berarti setiap 

tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah 

ditetapkan. Dapat diketahui bahwa tujuan dapat berfungsi sebagai standar untuk 

mengakhiri usaha serta mengarahkan usaha yang dilalui dan merupakan titik  

pangkal untuk  mencapai tujuan-tujuan lain. Disamping itu tujuan dapat 

membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-

citakan. 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dengan suatu usaha. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan maka menjadi suatu yang hendak dicapai dengan 

kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Marimba, tujuan 

pendidikan adalah terbentuknya kepribadian muslim, sebelum kepribadian muslim 

terbentuk,pendidikan agama Islam akan mencapai dahulu beberapa tujuan, antara 

lain kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, ilmu kemasyarakatan, 

kesusilaan, keagamaan, kedewasaan jasmani dan rohani.
27

 Tujuan pendidikan 

adalah batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya 

untuk dicapai melalui usaha. Sedangkan pendapat lain mengatakan, tujuan 

pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah 

mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku kehidupan pribadinya 

maupun masyarakatnya.
28

 

 

                                                           

        
20

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,19 

        
21

 Heri Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 3 

       



17 
 

 

3. Sumber Pendidikan Agama Islam 

Sumber pendidikan Islam yang dimaksud disini adalah semua acuan atau 

rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai – nilai yang akan 

ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah 

diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam menghantarkan aktivitas pendidikan 

yang telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut 

dengan dasar ideal pendidikan Islam. Urgensi penentuan sumber disini adalah 

untuk:
29

 

1) Mengarahkan Pendidikan Islam yang ingin dicapai. 

2) Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, 

yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana, dan evaluasi. 

3) Menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan 

telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. 

 Kemudian sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu:
30

 

1) Al Qur‟an 

2) As sunnah 

3) Kata – kata sahabat (madzab shahaby) 

4) Kemaslahatan umat atau sosial  

5) Tradisi atau kebiasaan masyarakat („urf) 

6) Hasil pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad) 

                                                           
29

Abdul Mujib,et al., Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada media Group, 2008), 31 
30

 Ibid, 31-32 

 



18 
 

 

Keenam sumber pendidikan Islam tersebut secara heirarki artinya rujukan 

pendidikan Islam diawali dari sumber pertama (Al-Qur‟an) untuk kemudian 

dilanjutkan pada sumber-sumber berikutnya secara berurtutan. 

2. Strategi Belajar 

a) Pertimbangan Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa 

yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini 

sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan 

bagaimana cara mencapainya.  

b) Macam-macam strategi belajar: 

1. Strategi Video Critic 

a . Definisi Strategi Video Critic 

Video adalah suatu strategi pembelajaran yang merupakan bagian yang 

memancarkan gambar pada pesawat televisi  yang langsung bisa  dilihat. 

Sedangkan Critic adalah orang yang mengkritik.
31

 Ini merupakan strategi untuk 

mendukung pengajaran sesama siswa di dalam kelas.  

b. Karakteristik Strategi Video Critic 

Karakteristik yang menonjol dari strategi ini adalah penayangan sebuah 

vidoe dan peserta didik diminta untuk megritisi tayangan tersebut, baik mengritisi 
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tentang tokoh, kesesuaian, hikmah yang dapat diamalkan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. 

Metode ini bertujuan untuk menstimulasi dan meningkatkan kreatifitas dan 

mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam metode ini 

siswa didorong untuk bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang 

video.Video yang dipilih hendaknya juga memiliki prinsip kesederhanaan, 

keterpaduan, dan yang paling penting terkait dengan materi yang dipelajari. 

Pembelajaran aktif (active learning ) sendiri merupakan suatu pembelajaran 

yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik 

belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi daktivitas pembelajaran. 

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide 

pokok dari materi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang mereka 

pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar 

aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak 

hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik 

akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. 

c.  Manfaat Pembelajaran Video Critic  

1. Otak bekerja secara aktif.  

2. Hasil belajar yang maksimal.  

3. Tidak mudah melupakan materi pelajaran.  

4. Proses pembelajaran yang menyenangkan.  

5. Otak dapat memproses informasi dengan baik. 
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d.  Kelebihan Strategi Video Critic 

1. Kelebihan video critic adalah Video dapat membimbing siswa untuk 

memahami sebuah materi melalui visualisasi 

2. Siswa juga dapat secara interakti mengikuti kegiatan praktek  sesuai 

dengan tayangan video 

3. Siswa dengan mudah mengakses informasi-informasi yang diinginkan 

e.  Kelemahan Strategi Video Critic  

1. Siswa bisa melihat tanpa memainkan  

2. Minat baca anak berkurang 

3. Apabila tidak dalam pengawasan guru ada kemungkinan siswa membuka 

situs-situs yang seharusnya tidak di buka. 

f. Langkah-Langkah Melaksanakan Pembelajaran Video Critik  

Langkah-langkah pelaksanaan strategi video critic adalah sebagai berikut: 

1. Pilihlah suatu video yang ingin anda tunjukkan pada para peserta didik. 

2. Ceritakan pada peserta didik, sebelum menonton video itu, bahwa anda 

ingin  agar mereka mengulas secara kritis video itu. Mintalah mereka 

melihat beberapa faktor, yang meliputi: realisme ( para actor ), 

relevansi, saat-saat yang tidak bisa dilupakan, oganisasi isi, aplikabilitas 

terhadap kehidupan mereka. 

 3.  Tayangkan video itu  

 4.  Adakan satu diskusi yang mungkin anda sebut suatu”pojok kritikus”. 

    5. (Pilihan) Lakukan jajak pendapat terhadap kelas, dengan menggunakan 

beberapa   jenis dan seluruh sistem yang di urutkan, seperti : 
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          * Satu sampai lima bintang  

          * Setuju, tidak setuju 

2. Strategi Learning Start With A Question  

a. Pengertian Strategi Learning Starts With a Question 

 Model learning start with a question adalah suatu strategi pembelajaran aktif 

dalam bertanya. Mel Silbermen dalam bukunya Active Learning mengemukakan 

bahwa proses mempelajari sesuatu yang baru adalah lebih efektif jika peserta 

didik tersebut aktif mencari pola dari pada menerima saja (terus bertanya dari 

pada menerima apa yang disampaikan oleh pengajar).
32

 Satu cara menciptakan 

pola belajar aktif ini adalah merangsang peserta didik untuk bertanya tentang mata 

pelajaran mereka tanpa penjelasan dari pengajar terlebih dahulu. Strategi 

sederhana ini merangsang siswa untuk bertanya, kunci belajar. 

Keterampilan bertanya dapat diartikan kemampuan mengungkapkan 

pertanyaan, baik lisan maupun tulisan. Dalam tulisan ini, keterampilan bertanya 

dibatasi pada kemampuan mengungkapkan pertanyaan secara lisan yang 

dilakukan oleh guru pada suasana pembelajaran dikelas. Pertanyaan yang 

digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan dapat menggunakan kata tanya 

maupun kata perintah. 

Strategi Learning Start With a Question (LSQ) adalah suatu strategi 

pembelajaran aktif dalam bertanya. Agar siswa aktif dalam bertanya, maka siswa 

diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan 

membaca terlebih dahulu. Dengan membaca maka siswa memiliki gambaran 
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tentang materi yang akan dipelajari, sehingga apabila dalam membaca atau 

membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat 

dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama. Untuk melihat apakah siswa telah 

mempelajari materi tersebut, maka guru melakukan pre test. Selain itu, guru 

memberi tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman serta membuat daftar 

pertanyaan, sehingga dapat terlihat berapa persen siswa yang belajar dan yang 

tidak belajar. Dengan membaca maka dapat memetik bahan-bahan pokok yang 

penting.  

b. Karakeristik dan Manfaat Pembelajaran Strategi Learning Starts With a 

Question 

Karakteristik Strategi Learning Starts With a Question adalah memulai 

pembelajaran dengan pertanyaan yang dibuat oleh siswa. Baik pertanyaan itu 

dimulai dengan kalimat tanya maupun kalimat perintah. 

Manfaat Strategi Learning Starts With a Question merangsang siswa untuk lebih 

aktif dalam belajar. Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat 

secara terbuka. 

c. Kelebihan Strategi Learning Starts With a Question   

1. Siswa menjadi siap memulai pelajaran, karena siswa belajar terlebih 

dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran dan menjadi lebih paham 

setelah mendapat tambahan penjelasan dari guru. 

2. Siswa menjadi aktif bertanya. 

3. Materi dapat diingat lebih lama. 
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4. Kecerdasan siswa diasah pada saat siswa belajar untuk mengajukan 

pertanyaan. 

5. Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat secara 

terbuka dan memperluas wawasan melalui bertukar pendapat secara 

kelompok. 

6. Siswa belajar memecahkan masalah sendiri secara berkelompok dan 

saling bekerjasama antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang 

pandai. 

7. Dapat mengetahui mana siswa yang belajar dan yang tidak belajar. 

8. Menyediakan fasilitas yang sesuai dengan pokok kajian, pendidik harus 

melakukan pengkondisian kelas, karena proses LSQ harus terjadi 

komunikasi 1 lawan 1 dan 1 lawan audiens sebelum proses berlangsung, 

pendidik harus mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan bahan yang 

dibahas. 

9. Peserta didik dituntut berani dan tidak malu. 

d. Kelemahan  Strategi Learning Start With a Question   

1. Membutuhkan waktu panjang jika banyak pertanyaan yang dilontarkan 

siswa. 

2. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab, 

pertanyaan atau jawaban bisa melantur jika siswa tersebut tidak belajar 

atau tidak menguasai materi. 

3. Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum atau siswa 

yang pasif. 
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4. Mensyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik 

atau masalah yang didiskusikan. 

e. Langkah-Langkah Melaksanakan Pembelajaran Learning Starts With a 

Question  

Pelaksanaan strategi learning starts with a question dilakukan dengan 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Memilih bacaan, kemudian bagikan kepada siswa 

2. Meminta peserta mempelajari bacaaan sendirian atau dengan teman 

3. Meminta peserta memberi tanda bagian bacaan yang tidak dipahami 

4. Peserta menulis pertanyaan tentang materi yang dibaca 

5. Mengumpulkan pertanyaan yang telah ditulis peserta 

6. Menyimpulkan pembelajaran dengan menjawab pertanyaaan-pertanyaan 

tersebut.
33

 

3. Hasil belajar 

a). Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa. Sementara menurut Gronlund  

hasil belajar adalah suatu bagian pelajaran misalnya suatu unit, bagian ataupun 

bab tertentu mengenai materi tertentu yang telah dikuasai oleh siswa. Sudjana 
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mengatakan bahwa hasil belajar itu berhubungan dengan tujuan instruksional dan 

pengalaman belajar yang dialami siswa.
34

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

pada kognitif, afektif dan konatif sebagai pengaruh pengalaman belajar yang 

dialami siswa baik berupa suatu bagian, unit, atau bab materi tertentu yang telah 

diajarkan. Dalam penelitian ini aspek yang di ukur adalah perubahan pada tingkat 

kognitifnya saja. 

b). Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Djamarah menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor 

dari luar individu. Clark mendukung hal tersebut dengan menyatakan bahwa 70% 

hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% 

dipengaruhi lingkungan.  

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah:
35

 

1. Faktor lingkungan 

Lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Lingkungan alami 

Lingkungan alami adalah lingkungan tempat siswa berada dalam arti 

lingkungan fisik. Yang termasuk lingkungan alami adalah lingkungan 

sekolah, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bermain. 

b. Lingkungan sosial 
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Makna lingkungan dalam hal ini adalah interaksi siswa sebagai makhluk 

sosial, makhluk yang hidup bersama atau homo socius.  

2. Faktor instrumental 

Instrumen dalam pendidikan dikelompokkan menjadi: 

a. Kurikulum 

b. Program 

c. Sarana dan fasilitas 

d. Guru 

Sementara faktor-faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

1. Fisiologis 

Merupakan faktor internal yang berhubungan dengan proses-proses yang 

terjadi pada jasmaniah. 

a. Kondisi fisiologis 

Siswa dalam keadaan lelah akan berlainan belajarnya dari siswa dalam 

keadaan tidak lelah. 

b. Kondisi panca indera.   

    Kemampuan untuk melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa 

mempengaruhi hasil belajar.  

2. Psikologis 

Faktor psikologis merupakan faktor dari dalam diri individu yang berhubungan 

dengan rohaniah.  

Sedangkan Caroll, mengatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima 

faktor : 
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1. bakat belajar, 

2. waktu yang tersedia untuk belajar, 

3. waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, 

4. kualitas pengajaran, dan 

5. kemampuan individu.  

c).  Jenis-jenis hasil belajar 

Bloom membagi hasil belajar dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotoris.
36

 

a. Ranah kognitif 

    Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Tipe hasil pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah.  

2) Pemahaman 

Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menjelaskan 

sesuatu masalah atau pertanyaan.  

3) Aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau situasi 

khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. 

Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi.  
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4) Analisis 

Analisis adalah usaha memilih suatu integritas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya.  

5) Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh 

disebut sintesis. 

6) Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan metode, dll. 

b. Ranah afekif  

    Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiaannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan belajar, dan 

hubungan sosial. 

c. Ranah psikomotoris 

    Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan      bertindak individu. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Mario Basuki yang berjudul 

Upaya Peningkatan Kekompakan Melalui Penerapan Strategi Learning Start 

With A Questions Kolaborasi Cooperative Script Pada Siswa SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 

http://mariobasuki.blogspot.com/
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan penerapan strategi Learning Start 

With A Question Kolaborasi Cooperative  Script kerjasama dalam pembelajaran 

kelompok, hasil belajar siswa SMK Muhammadiyah 4 Surakarta meningkat.  

Selain itu skripsi saudara Moh Koderi mahasiswa GPAI STAIN Ponorogo 

tahun 2015 yang berjudul Penerapan Strategi Video Comment Dan 

Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Pembelajaran PAI Pokok Bahasan  

Tata Cara Sholat Jum’at (PTK Di SMP Taman Bakti Madiun Kelas VII 

Semester GenapTahun Pelajaran 2013-2014). 

Pada skripsi ini disimpulkan bahwa penerapan strategi video comment dan 

demonstrasi di SMP Taman Bakti Madiun dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

PAI.   

Juga skripsi saudara Bambang Yulianto mahasiswa GPAI STAIN Ponorogo 

yang berjudul Penerapan Strategi Poster Comment dan Active Observing and 

Feedback Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

PAI Pokok Bahasan Salat Fardhu. 

(Penelitian Tindakan Kelas di SD Negeri Widoro I Donorojo Pacitan). 

Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Poster Comment dan Active 

Observing and Feedback di SD Negeri Widoro I Pacitan dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran PAI.  

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan 

yaitu hasil belajar, akan tetapi peneliti akan menggunakan kurikulum 13 dan 

strategi video critic, Strategi Learning Starts With a Question pada mata pelajaran 

PAI (Aqidah Akhlak). Jadi diperkirakan strategi video critic dan Strategi learning 
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starts with a question juga bisa meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

PAI (Aqidah akhlak). 

C. Kerangka Berpikir  

Berangkat dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, 

kerangka berfikir penelitian ini adalah :  

1. Jika strategi video critic diterapkan, maka akan meningkatkan kemampuan 

berpendapat siswa pada  mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak) pokok bahasan 

Kisah Keteladanan Nabi Adam kelas I Semester Genap SDIT Al-Hikmah 

Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Jika strategi learning starts with a question diterapkan, maka akan 

meningkatkan kemampuan bertanya masing-masing siswa pada mata 

pelajaran  PAI (Aqidah Akhlak) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi 

Adam kelas I Semester Genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

3. Jika strategi video critic dan strategi learning starts with a question 

diterapkan, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata pelajaran 

PAI (Aqidah Akhlak) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam kelas I 

Semester Genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

D. Pengajuan  Hipotesis Tindakan 

Berangkat dari kerangka berfikir di atas hipotesis tindakan ini adalah : 

1. Penerapan strategi video critic dapat meningkatkan kemampuan berpendapat 

siswa dalam kelompok pada  mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak) pokok 

bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam a. s.  kelas I Semester Genap SDIT 
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Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Penerapan strategi learning starts with a question dapat meningkatkan 

kemampuan bertanya masing-masing siswa dalam mengikuti mata pelajaran 

PAI (Aqidah Akhlak) pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam a. s. 

kelas I Semester Genap SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

3. Penerapan strategi video critic dan learning starts with a question dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada  mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak) 

pokok bahasan Kisah Keteladanan Nabi Adam a. s. kelas I Semester Genap 

SDIT Al-Hikmah Pulung Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan di SDIT Al-Hikmah Pulung Jl. Raya Pulung-

Ponorogo KM. 03 yang terletak di timur kota Ponorogo, +  22 km sebelah 

timur Jeruk Sing kota Ponorogo.  

Lokasi SDIT Al-Hikmah Pulung berada jauh dari kota tetapi dekat 

dengan jalan raya kecamatan, hal ini mempermudah akses transportasi maupun 

komunikasi dengan sekolah-sekolah lain, khususnya dengan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ponorogo. Dengan letak lokasi yang strategis merupakan suatu nilai 

tambah dalam menyerap segala informasi-informasi yang berkaitan dengan 

pendidikan. Adapun tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpendapat siswa dalam proses pembelajaran PAI 

2. Kemampuan bertanya siswa dalam pembelajaran PAI 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

Waktu penelitian dilaksanakan Januari sampai Maret 2015, dengan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Persiapan 

2. Pelaksanaan penelitian 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pelaksanaan (Acting) 

c. Pengamatam (Observing) 
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d. Refleksi (Reflecting) 

3. Penyusunan laporan penelitian 

a. Mengumpulkan dan menilai hasil tes  

b. Menganalisis hasil penelitian 

c. Menyusun laporan penelitian 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian Tindakan 

Kelas 

Setting Penelitian ini dilakukan  pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 di SDIT Al-Hikmah Pulung mulai bulan Januari sampai Februari 

2015 sebanyak 4 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2 siklus.  Siklus I 

sebanyak 2 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 2 kali pertemuan.  Jumlah 

jam pelajaran PAI dalam satu minggu adalah 3 jam pelajaran dengan durasi 

satu jam pelajaran waktunya 35 menit. 

Subjek yang diteliti adalah siswa kelas I semester genap tahun 

2014/2015 SDIT Al-Hikmah Pulung yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan dan mahasiswa yang sedang melakukan praktek Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dari jurusan Tarbiyah Program studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Latar belakang ekonomi orang tua siswa rata-rata dari kalangan menengah ke 

atas. Hampir 40% dari mereka orang tuanya sebagai wiraswasta, sehingga 

perhatian orang tua cukup baik pada bidang pendidikan. Faktor lain yang 

menjadi penyebab kurangnya hasil belajar adalah terlalu berlebihannya 

perhatian orang tua sehingga kadang memanjakan mereka dengan materi 
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berlebih. Juga kondisi kelas dengan sarana prasarana yang terbatas. Faktor-

faktor tersebut sangat berakibat pada hasil belajar siswa pada semua mata 

pelajaran, khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hasil belajar 

mereka sangat rendah, sehingga perlu diadakan tindakan untuk meningkatkan 

hasil belajarnya. Faktor-faktor di atas, menjadikan pertimbangan peneliti 

untuk menjadikan siswa kelas I SDIT Al-Hikmah Pulung sebagai subjek 

penelitian tindakan kelas ini. 

C. Variabel Yang Diamati 

Pada penelitian ini, variabel yang menjadi fokus utama untuk diamati 

adalah :  

a. Variabel Proses yang meliputi : 

Kemampuan berpendapat dan kemampuan bertanya . 

b. Variabel Hasil : 

Nilai / Hasil belajar siswa 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

 

Gambar 1 Skema PTK menurut Arikunto dkk 
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Prosedur penelitian yang diterapkan dalam hal ini antara lain : 

a. Perencanaan: 

Pada tahap ini guru menyusun diskripsi RPP berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas yang mencakup kegiatan awal, inti dan akhir. 

Menyiapkan sumber, bahan, alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan 

untuk mengukur pencapaian kompetensi. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. Menyiapkan lembar 

perekam proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

b. Tindakan : 

 Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok lalu menugaskan kepada 

siswa agar memperhatikan video yang akan diputar, guru menghentikan 

sejenak untuk memberikan penjelasan dan kemudian dilanjutkan 

kembali. Melakukan jajak pendapat untuk  mengritisi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan pendapatnya.  

 Untuk selanjutnya guru membagi peserta ke dalam beberapa 

kelompok sesuai dengan topik-topik yang akan disampaikan dan 

membagikan materi pada masing-masing kelompok sesuai dengan topik-

topik yang akan disampaikan. Pada tahap ini guru meminta peserta 

mempelajari bacaaan sendirian atau dengan temannya. Selanjutnya guru 

meminta peserta memberi tanda bagian bacaan yang tidak dipahami. 
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Peserta menulis pertanyaan tentang materi yang dibaca dan 

mengumpulkan pertanyaan yang telah ditulis peserta. Guru 

menyimpulkan pembelajaran dengan menjawab pertanyaaan-pertanyaan 

tersebut. Terakhir guru memberi klarifikasi.Tindakan yang sama juga 

dilakukan pada siklus berikutnya. 

c. Pengamatan  

Pada tahap pengamatan ini, guru mengamati kemampuan masing-

masing siswa/siswi dalam melakukan kemampuan berpendapat dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi terstruktur. Guru 

mengamati kemampuan bertanya masing-masing siswa/siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi terstruktur. Guru 

mencatat nilai perolehan hasil belajar uji kompetensi penguasaan 

masing-masing siswa/siswi terhadap mata pelajaran PAI (Aqidah 

Akhlak) pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. 

d. Refleksi 

a. Melakukan refleksi terhadap hasil pengamatan kemampuan 

berpendapat, kemampuan bertanya masing-masing siswa/siswi. 

b. Menganalisis hasil belajar siswa dalam menghafal mata pelajaran PAI 

(Aqidah Akhlak) pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. 

dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan untuk 

membuat keputusan apakah diperlukan siklus II atau tidak. 
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E. Tabel Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 Pada tahap ini 

guru menyusun 

diskripsi RPP 

berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

yang mencakup 

kegiatan awal, 

inti dan akhir.  

 Menyiapkan 

sumber, bahan, 

alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

 Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

 Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan. 

 Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru membagi siswa 

menjadi 2 kelompok  Menugaskan kepada 

siswa agar 

memperhatikan video 

yang akan diputar  Menghentikan sejenak 

untuk memberikan 

penjelasan dan 

kemudian dilanjutkan 

kembali  Melakukan jajak 

pendapat untuk  

mengritisi hal-hal yang 

tidak sesuai dengan 

pendapatnya   Untuk selanjutnya guru 

membagi peserta ke 

dalam beberapa 

kelompok sesuai 

dengan topik-topik 

yang akan disampaikan 

dan membagikan 

materi pada masing-

masing kelompok 

sesuai dengan topik-

topik yang akan 

disampaikan.  

 Peserta menulis 

pertanyaan tentang 

materi yang dibaca dan 

mengumpulkan 

pertanyaan yang telah 

ditulis peserta. 

 Guru menyimpulkan 

pembelajaran dengan 

menjawab pertanyaaan-

pertanyaan tersebut. 

 Tindakan sama juga 

dilakukan pada siklus 

berikutnya. 

 Pada tahap 

pengamatan ini, 

guru mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

siswa/siswi 

dalam melakukan 

kemampuan 

berpendapat 

masing-masing 

siswa dengan 

memberikan 

contreng √ pada 
lembar observasi 

terstruktur. 

 Guru mengamati 

kemampuan 

bertanya masing-

masing 

siswa/siswa 

dengan 

memberikan 

contreng √ pada 
lembar observasi 

terstruktur.  Guru mencatat 

nilai perolehan 

hasil belajar uji 

kompetensi 

penguasaan 

masing-masing 

siswa/siswi 

terhadap mata 

pelajaran PAI-

Aqidah Akhlak 

pokok bahasan 

kisah keteladanan 

Nabi Adam a.s. 

 Melakukan 

refleksi 

terhadap 

hasil 

pengamatan 

kemampuan 

berpendapat, 

kemampuan 

bertanya 

masing-

masing 

siswa/siswi. 

 Menganalisis 

hasil belajar 

siswa dalam 

menghafal 

mata 

pelajaran 

PAI-Aqidah 

Akhlak 

pokok 

bahasan 

kisah 

keteladanan 

Nabi Adam 

a.s. dengan 

menggunaka

n tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus II atau 

tidak. 
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F. Jadual Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 Jadwal penelitian dirinci dengan tabel berikut : 

Tabel  3.1 

No Kegiatan Waktu 

A. PERSIAPAN  

1. Pengajuan judul PTK 30 Desember 2014 

2. Pembuatan Proposal PTK 10 Januari 2015 

3. ACC Proposal PTK 20 Januari 2015 

B. PELAKSANAAN  

 Siklus I  

 Perencanaan  30 Januari 2015 

 Pelaksanaan 5 Februari 2015 

 Pengamatan 5 Februari 2015 

 Refleksi 5 Februari 2015 

 Siklus II  

 Perencanaan  20 Februari 2015 

 Pelaksanaan 25 Februari 2015 

 Pengamatan 25 Februari 2015 

 Refleksi  

C. PENYUSUNAN LAPORAN  

1. Pengolahan data  28 Februari 2015 

2. Penyusunan laporan  30 Februari 2015 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

SDIT Al-Hikmah Pulung berdiri tahun 2009 di bawah naungan 

Yayasan Sosial dan Dakwah Al-Hikmah Pulung dan berlokasi di Jl. Raya 

Pulung-Ponorogo KM. 03 yang terletak di timur kota Ponorogo Jawa 

Timur, +  22 km sebelah timur Jeruk Sing kota Ponorogo. 

SDIT Al-Hikmah Pulung berada jauh dari kota tetapi dekat dengan 

jalan raya kecamatan, hal ini mempermudah akses transportasi maupun 

komunikasi dengan sekolah – sekolah lain, khususnya dengan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Dengan letak lokasi yang strategis 

merupakan suatu nilai tambah dalam menyerap segala informasi – 

informasi yang berkaitan dengan pendidikan. 

Dengan dukungan transportasi yang relatif mudah dan publikasi 

sekolah relatif meluas dan merata dimasyarakat sekitar kecamatan Pulung, 

kecamatan Sokoo dan kecamatan Pudak, maka sekolah ini diminati  anak-

anak yang berada di sekitar radius 20 km dari sekolah. Apalagi hanya satu-

satunya sekolah yang full day di tiga kecamatan Ponorogo bagian timur. 

Adanya kondisi geografis yang cukup strategis dan merupakan satu-

satunya sekolah full day di Ponorogo bagian timur inilah yang 

menyebabkan para peminat semakin meningkat. Bahkan siswa-siswinya 
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juga banyak yang berasal dari kecamatan Sokoo. Pada tahun pelajaran 

2014-2015 peminat sekolah ini berasal dari berbagai kecamatan yang ada 

di kecamatan Sooko dan Pudak. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Sekolah 

Terbentuknya pelajar yang berkepribadian Islami, cerdas, 

berprestasi, kreatif dan mandiri.  

b. Misi Sekolah 

a. Menjadi lembaga dakwah berbasis sekolah  

b. Menjalin dengan lembaga pendidikan lain demi terwujudnya 

pendidikan yang berkualitas.  

c. Tujuan Sekolah 

Membentuk genarasi muda yang berilmu pengetahuan IPTEK 

yang baik, berilmu kepada Allah SWT. Berwawasan kebangsaan guna 

menghadapi tuntutan dan perkembangan dalam masyarakat, serta 

berkepribadian yang berakhlaqul karimah. 

3. Keadaan Guru dan Siswa SDIT Al-Hikmah Pulung 

SDIT Al-Hikmah Pulung memiliki guru dan tenaga pendidikan 

yang bervariatif dilihat dari jenis kelamin dan jabatan maupun pendidikan, 

tenaga pendidik di sebagian besar berasal dari masyarakat Ponorogo 

sendiri. Tenaga pendidik di SDIT Al-Hikmah berjumlah 11 orang. 

Sebagian besar tenaga pendidik di SDIT Al-Hikmah ini sudah memenuhi 

standar karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi. Jumlah tenaga 
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pendidik yang sudah SI berjumlah 10 orang, S2 berjumlah 1 orang, 

sedangkan yang masih proses menempuh SI ada 1 orang. Dan jumlah 

karyawan ada 2 orang, 1 orang diantaranya sudah SI sedangkan 1 orang 

belum SI. Jadi keadaan tenaga pendidik maupun karyawan di SDIT Al-

Hikmah sudah cukup baik. 

Keadaan siswa di SDIT Al-Hikmah memiliki 6 ruang kelas untuk 

kelas I, II, III, IV, V dan VI sedangkan masing – masing tingkat terdiri dari 

1 kelas. Jumlah murid di SDIT Al-Hikmah terdiri dari kelas I berjumlah  

32 anak, kelas II terdiri dari 32 anak, dan kelas III terdiri dari 23 anak, 

kelas IV berjumlah 19 anak, kelas V jumlahnya 18 anak, sedangkan kelas 

VI terdiri dari 9 anak. Semua siswa SDIT Al-Hikmah berasal dari daerah 

Ponorogo (Desa dan Kecamatan). 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang ada di SDIT Al-Hikmah terdiri dari 

beberapa ruang diantaranya ruang kelas yang berjumlah 6 ruang yang 

dipergunakan kelas I,II, III, IV, V dan VI, 1 ruang untuk kantor/guru dan 

kepala Sekolah, 1 ruang untuk mushola, 1 ruang untuk gudang/petugas 

kebersihan sekolah. 

Selain mushola di SDIT Al-Hikmah tersedia juga masjid, dengan 

adanya masjid ini siswa-siswi lebih mudah untuk memaksimalkan kegiatan 

keagamaan serta ibadah. Dengan adanya masjid dan mushola di SDIT Al-

Hikmah maka siswa-siswi disini dibiasakan shalat dhuha dan duhur 

berjamaah untuk menanamkan aspek spiritual dan religius sejak dini. 
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Sedangkan program mabit (malam bina iman dan taqwa) atau bermalam di 

sekolah ini juga berlaku untuk semua murid. Dengan tujuan melatih 

kemandirian, menambah nilai plus dalam aspek spiritual dan religius, serta 

berbagai kegiatan untuk meningkatkan motivasi dalam menjalankan 

perannya sebagai murid, sesuai dengan visi dan misi sekolah ini yaitu 

berkepribadian Islami, cerdas, berprestasi, kreatif dan mandiri.    

  Selain ruangan diatas, ada kamar mandi atau WC yang bejumlah 8 

ruang diantaranya 1 ruang berada di ruang kelas, 2 ruang disebelah kiri 

kelas, sedangkan 5 ruang lainnya berada di samping kanan kelas.  

B. Penjelasan Per Siklus 

1. Siklus I 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menyajikannya dalam 2 

(dua) siklus dengan tahapan atau alur yaitu perencanaan (planing), 

pelaksanaan (acting), observasi/pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). 

a. Perencanaan   

Yang meliputi penetapan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s dengan alokasi waktu 3 X 35 

menit, pembuatan RPP berbasis PTK lengkap dengan instrument perekam data 

(observasi terstruktur, dokumentasi, dan analisis hasil belajar),  menyiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan selama proses belajar 

mengajar. 
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b. Tindakan 

1. Kegiatan awal 

a) Salam, do‟a, absensi 

b) Apersepsi: menyampaikan materi kepada siswa dan menanyakan 

tentang pemahaman kisah keteladanan Nabi Adam a.s yang sudah 

diketahui siswa selama ini. 

2. Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok 

b) Menugaskan kepada siswa agar memperhatikan video yang akan 

diputar 

c) Menghentikan sejenak untuk memberikan penjelasan dan 

kemudian dilanjutkan kembali 

d) Melakukan jajak pendapat untuk  mengritisi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan pendapatnya 

e) Guru memilih bacaan, kemudian membagikannya pada siswa 

f) Meminta peserta didik mempelajari bacaan sendirian atau dengan 

teman 

g) Meminta peserta memberi tanda bagian bacaan yang tidak 

dipahami 

h) Peserta menulis pertanyaan tentang materi yang dibaca dan 

mengumpulkan pertanyaan yang telah ditulis peserta. 

i) Guru menyimpulkan pembelajaran dengan menjawab pertanyaaan-

pertanyaan tersebut.  
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j) Evaluasi    

3. Kegiatan akhir 

a) Memberi soal pada siswa/siswi tentang materi pelajaran kisah 

keteladanan Nabi Adam a.s. yang sudah dipelajari 

b) Memberikan tugas LKS sebagai latihan dirumah 

c) Salam penutup 

c. Observasi   

Dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran meliputi: 

kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan bertanya dan hasil 

belajar siswa. 

1. Kemampuan berpendapat mencapai 18 siswa atau 56 % dari jumlah 

keseluruhan yaitu 32 siswa, sebagaimana pada tabel 4.1 hal itu 

diperkuat dengan adanya hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar. 

Tabel 4.1                                                                                                        

Data Hasil Pengamatan Kemampuan Berpendapat siswa Siklus I 

 

No Nama 

Aspek yang 

dinilai Jumlah Keterangan 

1 2 

1 Akmal M. Z √ √ 2 Baik 

2 Anindya  C √ √ 2 Baik 

3 Azka A F - √ 1 Cukup 

4 Azkal A - √ 1 Cukup 

5 Azkiya A. R √ √ 2 Baik 

6 Bakhits R. N √ √ 2 Baik 

7 Bawono W. √ √ 2 Baik 

8 Cheysa Berliana Putri √ √ 2 Baik 

9 Chiquita A. A √ √ 2 Baik 

10 Daffa Y. P - √ 1 Cukup 

11 Dayu E. R - √ 1 Cukup 

12 Fahrul A. A - √ 1 Cukup 
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Keterangan peraspek : 

1 : Kemampuan ketika menyampaikan pendapat 

2 : Kesesuaian materi dengan kritikan 

Keterangan penilaian : 

2 : baik  

1 : cukup  

0 : kurang  

Prosentase kemampuan menyampaikan pendapat siswa adalah: 

Ketuntasan : 
 
N

 X 100 % = 18/32 X 100 % = 56 % 

2. Kemampuan bertanya siswa mencapai 13 siswa atau 40% dari jumlah 

keseluruhan yaitu 32 siswa. Sebagaimana pada tabel 4.2 hal itu diperkuat 

dengan adanya observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

 

13 Hendya E P.L.G. √ - 1 Cukup 

14 Katon G.T P. - √ 1 Cukup 

15 Kayza A H √ - 1 Baik 

16 Luckyta AV M. - √ 1 Cukup 

17 Muhammad Ghufron S. √ √ 2 Baik 

18 Muhammad Iqbal Andani - - 0 Kurang 

19 Muhammad Rival Amin √ - 1 Cukup 

20 Mafaza Medina - √ 1 Cukup 

21 Naswa Ikhsa Styadi √ √ 2 Baik 

22 Nimas Ayu Isnainina M. √ √ 2 Baik 

23 Nuzul Mayunda Hamidah √ √ 2 Baik 

24 Permana Aufa Eka Sabian - - 0 Kurang 

25 Queena Cantika Charisya √ √ 2 Baik 

26 Raditya Maulana √ √ 2 Baik 

27 Reifan Wisnu Pramudiya - √ 1 Cukup 

28 Royyan Nadief Kamala P. - √ 1 Cukup 

29 Veysya Aulia Rayhan √ - 1 Cukup 

30 Mela Herdiyanti I. S. √   √ 2 Baik 

31 Widya Nafi‟atul Annas - √ 1 Cukup 

32 Sain El - √ 1 Cukup 
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Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Kemampuan bertanya Siswa Siklus I 

 

 

 

Keterangan peraspek 

  1: Kemampuan membuat pertanyaan 

  2 : Keterkaitan pertanyaan dengan materi 

No Nama 

Aspek yang 

dinilai Jumlah Keterangan 

1 2 

1 Akmal M. Z - √ 1 Cukup 

2 Anindya  C √ √ 2 Baik 

3 Azka A F - √ 1 Cukup 

4 Azkal A - √ 1 Cukup 

5 Azkiya A. R √ √ 2 Baik 

6 Bakhits R. N - √ 1 Cukup 

7 Bawono W. - √ 1 Cukup 

8 Cheysa Berliana Putri √ √ 2 Baik 

9 Chiquita A. A √ √ 2 Baik 

10 Daffa Y. P - √ 1 Cukup 

11 Dayu E. R - √ 1 Cukup 

12 Fahrul A. A - √ 1 Cukup 

13 Hendya E P.L.G. - - 1 Cukup 

14 Katon G.T P. - √ 1 Cukup 

15 Kayza A H - - 0 Kurang 

16 Luckyta AV M. - √ 1 Cukup 

17 Muhammad Ghufron S. √ √ 2 Baik 

18 Muhammad Iqbal Andani - - 0 Kurang 

19 Muhammad Rival Amin √ - 1 Cukup 

20 Mafaza Medina √ - 1 Cukup 

21 Naswa Ikhsa Styadi √ √ 2 Baik 

22 Nimas Ayu Isnainina M. √ √ 2 Baik 

23 Nuzul Mayunda Hamidah √ √ 2 Baik 

24 Permana Aufa Eka Sabian - - 0 Kurang 

25 Queena Cantika Charisya √ √ 2 Baik 

26 Raditya Maulana √ √ 2 Baik 

27 Reifan Wisnu Pramudiya - √ 1 Cukup 

28 Royyan Nadief Kamala P. - √ 1 Cukup 

29 Veysya Aulia Rayhan - - 1 Cukup 

30 Mela Herdiyanti I. S. √   √ 2 Baik 

31 Widya Nafi‟atul Annas - √ 1 Cukup 

32 Sain El - √ 1 Cukup 
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Keterangan penilaian  

2 : baik  

1 : cukup  

0 : kurang  

Prosentase kemampuan bertanya siswa yang maksimal adalah  

Ketuntasan: 
 
N

 X 100 % = 13/32 X 100 % = 40 % 

3. Hasil belajar siswa mencapai 15 siswa atau 47 % dari jumlah keseluruhan 

yaitu 32 siswa. Sebagaimana pada tabel 4.3. Hal ini diperkuat dengan 

adanya observasi mendalam dapat dilihat pada gambar 

Tabel 4.3 

Data Hasil Pengamatan Hasil Belajar Siswa Siklus I  

 

KKM : 70 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Akmal M. Zuhdi 49 Tidak Tuntas 

2 Anindya  Catrina 70 Tuntas 

3 Azka Arroyan F 60 Tidak Tuntas 

4 Azkal A 65 Tidak Tuntas 

5 Azkiya A. R 75 Tuntas 

6 Bakhits R. N 73 Tuntas 

7 Bawono W. 70  Tuntas 

8 Cheysa Berliana Putri 77 Tuntas 

9 Chiquita A. A 79 Tuntas 

10 Daffa Y. P 67 Tidak Tuntas 

11 Dayu E. R 68 Tidak Tuntas 

12 Fahrul A. A 66 Tidak Tuntas 

13 Hendya E P.L.G. 55 Tidak Tuntas 

14 Katon G.T P. 69 Tidak Tuntas 

15 Kayza Amoer H 61 Tidak Tuntas 

16 Luckyta AV M. 70 Tuntas 

17 M. Ghufron S. 76 Tuntas 

18 M. Iqbal Andani 63 Tidak Tuntas 

19 M. Rival Amin 64 Tidak Tuntas 

20 Mafaza Medina K 77 Tuntas 

21 Naswa Ikhsa Styadi 80 Tuntas 

22 Nimas Ayu I. M. 78  Tuntas 
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Keterangan : 

Dari table 4.3 nilai individu dapat diketahui. 

Rata-rata kelas : 2214/32= 68,18 

Sedangkan prosentase ketuntasan belajar  

Ketuntasan : 15/32 X 100% = 47 %  

d. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kembali apa 

yang telah dilakukan. Dari observasi dan tindakan tersebut, maka 

diperoleh informasi dari penerapan strategi pembelajaran video critic dan 

learning start with a question tentang kemampuan berpendapat dan 

kemampuan bertanya dalam mengikuti pembelajaran pokok bahasan kisah 

keteladanan Nabi Adam a.s.  pada materi pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI). Kemudian menganalisis hasil belajar siswa dalam kisah 

keteladanan Nabi Adam a.s.  dengan menggunakan tolak ukur yang telah 

ditentukan untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan sudah 

mencapai tujuan yang diinginkan atau belum, sehingga dapat menentukan 

apakah diperlukan siklus II atau tidak.  

23 Nuzul Mayunda H. 81  Tuntas 

24 Permana Aufa Eka S 62 Tidak Tuntas 

25 Queena Cantika Ch 82 Tuntas 

26 Raditya Maulana 72 Tuntas 

27 Reifan Wisnu Pr 68 Tidak Tuntas 

28 Royyan Nadief K.P. 67 Tidak Tuntas 

29 Veysya Aulia Rayhan 60 Tidak Tuntas 

30 Mela Herdiyanti I. S. 83 Tuntas 

31 Widya Nafi‟atul A 62 Tidak Tuntas 

32 Sain El-Habibi 64 Tidak Tuntas 
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Berdasarkan analisa hasil diatas, maka pada siklus 1 ini masih 

perlu dilanjutkan dengan siklus 2, karena pada siklus 1 hasil yang 

diharapkan belum tercapai. Hal ini bisa kita lihat pada tabel diatas, hasil 

kemampuan berpendapat hanya tercapai 56%, kemampuan bertanya hanya 

40%, sedangkan hasil belajar hanya 47%, berarti hasil belajar siswa masih 

dibawah KKM. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dari siklus 1 ini 

masih jauh dari yang kita harapkan. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

Yang meliputi penetapan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam  pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. dengan 

alokasi waktu 3 X 35 menit, pembuatan RPP berbasis PTK lengkap 

dengan instrument perekam data (observasi terstruktur, dokumentasi, 

dan analisis hasil belajar),  menyiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan selama proses belajar mengajar. 

b. Tindakan 

1. Kegiatan awal 

a) Salam, do‟a, absensi 

b) Apersepsi: menyampaikan materi kepada siswa dan 

menanyakan tentang kisah keteladanan nabi Adam a.s. yang 

sudah diketahui siswa selama ini 

2. Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok 
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b) Menugaskan kepada siswa agar memperhatikan video yang 

akan diputar 

c) Menghentikan sejenak untuk memberikan penjelasan dan 

kemudian dilanjutkan kembali 

d) Melakukan jajak pendapat untuk mengkritisi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan pendapatnya 

e) Guru memilih bacaan, kemudian membagikannya pada siswa 

f) Meminta peserta didik mempelajari bacaan sendirian atau 

dengan teman  

g) Meminta peserta memberi tanda bagian bacaan yang tidak 

dipahami 

h) Peserta menulis pertanyaan tentang materi yang dibaca dan 

mengumpulkan pertanyaan yang telah ditulis peserta 

i) Guru menyimpulkan pembelajaran dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

3. Kegiatan akhir 

a) Memberi soal pada siswa/ siswi tentang materi pelajaran kisah 

keteladanan Nabi adam a.s. yang sudah dipelajari 

b) Memberikan tugas LKS sebagai latihan dirumah 

c) Salam penutup 
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c. Observasi 

Dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran meliputi: 

kemampuan berpendapat siswa,  kemampuan bertanya siswa, dan hasil 

belajar siswa. 

1. kemampuan berpendapat siswa mencapai 29 siswa atau 91 % dari 

jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa, sebagaimana pada tabel 4.4 hal itu 

diperkuat dengan adanya hasil observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar. 

Tabel 4.4 

Data hasil pengamatan kemampuan berpendapat siswa siklus II 

 

No Nama 

Aspek yang 

dinilai Jumlah Keterangan 

                 1 2 

1 Akmal M. Zuhdi √ √ 2 Baik 

2 Anindya  Catrina √ √ 2 Baik 

3 Azka Arroyan F √ √ 2 Baik 

4 Azkal A √ √ 2 Baik 

5 Azkiya A. R √ √ 2 Baik 

6 Bakhits R. N √ √ 2 Baik 

7 Bawono W. √ √ 2 Baik 

8 Cheysa Berliana P √ √ 2 Baik 

9 Chiquita A. A √ √ 2 Baik 

10 Daffa Y. P √ √ 2 Baik 

11 Dayu E. R √ √ 2 Baik 

12 Fahrul A. A √ √ 2 Baik 

13 Hendya E P.L.G. √ √ 2 Baik 

14 Katon G.T P. - √ 1 Cukup  

15 Kayza Amoer H √ √ 2 Baik 

16 Luckyta AV M. √ √ 2 Baik 

17 M. Ghufron S. √ √ 2 Baik 

18 M. Iqbal A - - 0 Kurang 

19 M. Rival Amin √ √ 2 Baik 

20 Mafaza Medina K √ √ 2 Baik 

21 Naswa Ikhsa Styadi √ √ 2 Baik 

22 Nimas Ayu I. M. √ √ 2 Baik 

23 Nuzul Mayunda H √ √ 2 Baik 
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Keterangan peraspek : 

       1 : Kemampuan menyampaikan pendapat 

       2 : kesesuaian materi dengan kritikan 

Keterangan penilaian :  

2 : baik  

 1 : cukup  

        0 : kurang  

Prosentase kemampuan menyampaikan pendapat siswa yang 

maksimal adalah : 

Ketuntasan : 
 
N

 X 100 % = 29/32 X 100 % = 91 % 

2. Kemampuan bertanya siswa mencapai 29 siswa atau 91 % dari jumlah 

keseluruhan yaitu 32 siswa. Sebagaimana pada tabel 4.5 hal itu 

diperkuat dengan adanya observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar. 

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Kemampuan Bertanya Siswa Siklus II 

 

No Nama  
Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 
1 2 

1 Akmal M. Zuhdi √ √ 2 Baik 

2 Anindya  Catrina √ √ 2 Baik 

3 Azka Arroyan F √ √ 2 Baik 

24 Permana Aufa E.S √ - 1 Cukup 

25 Queena Cantika Ch √ √ 2 Baik 

26 Raditya Maulana √ √ 2 Baik 

27 Reifan Wisnu Pr √ √ 2 Baik 

28 Royyan N.K.P. √ √ 2 Baik 

29 Veysya Aulia R √ √ 2 Baik 

30 Mela H. I. S √ √ 2 Baik 

31 Widya Nafi‟atul A  √ 2 Baik 

32 Sain El √ √ 2 Baik 
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4 Azkal A √ √ 2 Baik 

5 Azkiya A. R √ √ 2 Baik 

6 Bakhits R. N √ √ 2 Baik 

7 Bawono W. √ √ 2 Baik 

8 Cheysa Berliana P √ √ 2 Baik 

9 Chiquita A. A √ √ 2 Baik 

10 Daffa Y. P √ √ 2 Baik 

11 Dayu E. R √ √ 2 Baik 

12 Fahrul A. A √ √ 2 Baik 

13 Hendya E P.L.G. √ √ 2 Baik 

14 Katon G.T P. √ - 1 Cukup 

15 Kayza Amoer H √ √ 2 Baik 

16 Luckyta AV M. √ √ 2 Baik 

17 M. Ghufron S. √ √ 2 Baik 

18 M. Iqbal Andani √ - 1 Cukup 

19 M. Rival Amin √ √ 2 Baik 

20 Mafaza Medina K √ √ 2 Baik 

21 Naswa Ikhsa Styadi √ √ 2 Baik 

22 Nimas Ayu I.M. √ √ 2 Baik 

23 Nuzul Mayunda H √ √ 2 Baik 

24 Permana Aufa Eka S √ - 1 Cukup 

25 Queena Cantika Ch √ √ 2 Baik 

26 Raditya Maulana √ √ 2 Baik 

27 Reifan Wisnu Pr √ √ 2 Baik 

28 Royyan Nadief K.P. √ √ 2 Baik 

29 Veysya Aulia R √ √ 2 Baik 

30 Mela Herdiyanti I. S. √ √ 2 Baik 

31 Widya Nafi‟atul A √ √ 2 Baik 

32 Sain El-Habibi √ √ 2 Baik 

Keterangan peraspek 

                1 : mampu membuat pertanyaan  

                2 : keterkaitan materi dengan pertanyaan 

Keterangan penilaian  

              2 : baik  

              1 : cukup  

              0 : kurang  

Prosentase kemampuan bertanya  siswa yang maksimal adalah : 
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Ketuntasan : 
 
N

 X 100 % = 29/32 X 100 % = 91 % 

3. Hasil belajar siswa mencapai 30 siswa atau 94 % dari jumlah 

keseluruhan yaitu 32 siswa. Sebagaimana pada tabel 4.6 Hal ini 

diperkuat dengan adanya observasi mendalam dapat dilihat pada 

gambar. 

Tabel 4.6 

Data Hasil Pengamatan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

 KKM : 70 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Akmal M. Zuhdi 69 Tidak Tuntas 

2 Anindya  Catrina 79 Tuntas 

3 Azka Arroyan F 70 Tuntas 

4 Azkal A 73  Tuntas 

5 Azkiya A. R 85 Tuntas 

6 Bakhits R. N 81 Tuntas 

7 Bawono W. 83 Tuntas 

8 Cheysa Berliana P 82 Tuntas 

9 Chiquita A. A 87 Tuntas 

10 Daffa Y. P 77  Tuntas 

11 Dayu E. R 76 Tuntas 

12 Fahrul A. A 72 Tuntas 

13 Hendya E P.L.G. 71 Tuntas 

14 Katon G.T P. 78 Tuntas 

15 Kayza Amoer H 76 Tuntas 

16 Luckyta AV M. 74 Tuntas 

17 M. Ghufron S. 80  Tuntas 

18 M. Iqbal Andani 63 Tuntas 

19 M. Rival Amin 75 Tidak Tuntas 

20 Mafaza Medina K 84 Tuntas 

21 Naswa Ikhsa Styadi 86  Tuntas 

22 Nimas Ayu I.M. 79 Tuntas 

23 Nuzul Mayunda H 86 Tuntas 

24 Permana Aufa Eka S 77 Tuntas 

25 Queena Cantika Ch 88 Tuntas 

26 Raditya Maulana 89 Tuntas 

27 Reifan Wisnu Pr 79 Tuntas 

28 Royyan Nadief K.P. 80 Tuntas 

29 Veysya Aulia R 72 Tuntas 
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Keterangan : 

Dari table 4.6 nilai individu dapat diketahui. 

Rata-rata kelas : 2507/32= 78,34 

Prosentase  siswa yang maksimal adalah  

Ketuntasan: 
 
N

 X 100 % = 30/32X 100 % = 94% 

d. Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kembali apa 

yang telah dilakukan. Dari observasi dan tindakan tersebut, maka 

diperoleh informasi dari penerapan strategi pembelajaran video critic dan 

learning start with a question tentang kemampuan berpendapat dan 

kemampuan bertanya dalam mengikuti pembelajaran pokok bahasan kisah 

keteladanan Nabi adam a.s.  pada materi pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI). Kemudian menganalisis hasil belajar siswa dalam kisah 

keteladanan Nabi Adam a.s dengan menggunakan tolak ukur yang telah 

ditentukan untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan sudah 

mencapai tujuan yang diinginkan atau belum, sehingga dapat menentukan 

apakah diperlukan siklus III atau tidak.  

Dari hasil tabel pada siklus 2 diatas dapat kita tentukan bahwa 

siklus ini tidak dilanjutkan pada siklus 3, karena pencapian hasil 

kemampuan berpendapat siswa sebesar 91%, pencapian hasil kemampuan 

bertanya siswa sebesar 91%, sedang pencapian hasil belajar sebesar 94%. 

30 Mela Herdiyanti I. S. 90 Tuntas 

31 Widya Nafi‟atul A 75 Tuntas 

32 Sain El-Habibi 71 Tuntas 
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C. Proses Analisis Data Per Siklus  

Proses analisis data sebagai hasil penelitian meliputi peningkatan 

dalam perhatian, kerjasama dan hasil belajar. Dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pokok bahasan kisah 

keteladanan Nabi Adam a.s. Dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini, alur yang digunakan sebagai berikut :  

1. Siklus I 

Dalam pembelajaran siklus pertama kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus pertama 

ini siswa ditanya sudah pernah mendengar kisah keteladanan Nabi Adam 

a.s. atau belum. Ternyata dari jawaban siswa semuanya pernah 

mendengarkan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. Kemudian untuk 

memperkenalkan keteladanan Nabi Adam a.s. siswa diberikan pemahaman 

tentang sikap dan perbuatan yang perlu diteladani dari Nabi Adam a.s. ini 

dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab pada saat apersepsi 

kemudian guru membagi menjadi beberapa kelompok, setelah dibentuk 

kelompok menugaskan kepada siswa agar memperhatikan video yang akan 

diputar lalu menghentikan sejenak untuk memberikan penjelasan. Setelah 

itu meminta setiap siswa untuk melakukan jajak pendapat untuk 

mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Kemudian 

meminta siswa menandai bagian yang tidak dipahami pada bacaan yang 

telah dibagikan dan membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh guru. 
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Setelah kegiatan pembelajaran dalam strategi video critic dan 

learning start with a question ternyata masih ada beberapa siswa yang 

belum mampu berpendapat dan mampu bertanya dengan baik. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan telah diperoleh 3 jenis data yaitu 

hasil pengamatan selama pembelajaran ialah kemampuan berpendapat, 

kemampuan bertanya dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pokok bahasan kisah keteladanan 

Nabi Adam a.s., strategi yang dipilih adalah strategi pembelajaran video 

critic dan learning start with a question.  

Dalam menerapkan strategi pembelajaran video critic dan learning 

start with a question, didapat hasil sebagaimana terdapat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus 1 

 

No Aspek Yang Diamati Jumlah Siswa Jumlah 

Pencapaian 

Prosentase 

1 Kemampuan berpendapat 32 siswa 18 siswa 56% 

2 Kemampuan bertanya 32 siswa 13 siswa  40% 

3 Hasil Belajar 32 siswa 15 siswa 47% 

 

Interprestasi: Pada siklus pertama, siswa maupun guru belum maksimal 

beradaptasi, sehingga proses pembelajaran masih monoton, pengenalan 

materi perlu penjelasan lebih luas dan konkrit. Serta penggunaan strategi 

video critic dan learning start with a question yang kurang aktif 

dipergunakan. Karena materi dan strategi belum dikuasai akibatnya proses 

pembelajaran belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari tabel 4.7 diatas, 
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dimana prosentase keaktifan siswa yang meliputi kemampuan berpendapat 

hanya mencapai 56%, kemampuan bertanya hanya mencapai 40%, dan 

hasil belajar hanya mencapai 47%. Tentunya perlu dilanjutkan kepada 

siklus II. 

2. Siklus II 

Dalam pembelajaran siklus kedua kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus kedua ini 

siswa diminta untuk menyebutkan contoh perilaku/perbuatan yang bisa 

diteladani dari kisah Nabi Adam a.s. Kemudian guru mengulangi lagi 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setelah dibentuk kelompok, 

kemudian guru memutar video yang berkaitan dengan kisah keteladanan 

Nabi Adama a.s. Setelah diputarkan video, masing-masing siswa 

melakukan jajak pendapat untuk mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai 

dengan pendapatnya. Kemudian meminta siswa menandai bagian yang 

tidak dipahami pada bacaan yang telah dibagikan dan membuat pertanyaan 

yang akan dijawab oleh guru .  

Perbaikan yang terjadi pada siklus kedua ini kemampuan 

siswa/siswi dalam memahami materi sudah menunjukan peningkatan 

dikarenakan peserta didik lebih aktif dan semangat dalam mengikuti 

pelajaran sesuai perintah guru.  

Dalam menerapkan strategi pembelajaran video critic dan learning 

start with a question pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus 2 

 

No Aspek Yang Diamati Jumlah Siswa Jumlah 

Pencapaian 

Prosentase 

1 Kemampuan berpendapat 32 siswa 29siswa 91% 

2 Kemampuan bertanya 32 siswa 29 siswa 91% 

3 Hasil Belajar 32 siswa 30 siswa 94% 

 

Interprestasi: Pada siklus 2 ini masing – masing indikator dari keaktifan yaitu 

kemampuan berpendapat, kemampuan bertanya dan hasil belajar sudah 

mencapai KKM yang diinginkan yaitu 70%. Dimana pada siklus 2 ini 

kemampuan berpendapat siswa mengalami peningkatan dari 56% menjadi 

91%,  kemudian kemampuan bertanya juga meningkat dari 40%  menjadi 91% 

dan yang terakhir adalah hasil belajar siswa dari 47% menjadi 94%. Dari hasil 

siklus kedua ini maka dapat disimpulkan bahwasanya PTK yang dilakukan 

sudah berhasil, dan tidak dilanjutkan ke siklus 3 

D. Pembahasan 

 Hasil PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang dilakukan selama 2 siklus 

dalam memahami materi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. dengan strategi video critic dan 

learning start with a question menunjukan hasil yang memuaskan. Semua aspek 

menunjukan adanya peningkatan, baik pada kemampuan berpendapat siswa, 

kemampuan bertanya siswa, dan hasil belajar siswa. 

Dengan menggunakan strategi video critic dan learning start with a 

question secara maksimal dalam pembelajaran berakibat pada peningkatan 
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kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran sehingga nilai 

hasil belajar dapat meningkat. 

Perbaikan yang terjadi pada proses pembelajaran siklus 2 kemampuan 

siswa-siswi dalam memahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pokok 

bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. dengan menggunakan strategi video 

critic dan learning start with a question sudah menunjukan peningkatan hal ini 

dikarenakan situasi kelas yang kondusif peserta didik lebih aktif dan suasana 

yang menyenangkan. Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat sebagai 

berikut:  

Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Keseluruhan 

 

No Variabel Yang Diamati Jumlah 

Siswa 

Siklus Jumlah 

Pencapaian 

Prosentase 

1 Kemampuan 

berpendapat 

32 1 18 56% 

32 2 29 91% 

2 Kemampuan bertanya 32 1 13 40% 

32 2 29 91% 

3 Hasil Belajar 32 1 15 47% 

32 2 30 94% 

 

 Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan 

kemampuan berpendapat, kemampuan bertanya, dan hasil belajar siswa 

dalam mengikuti pembelajaran PAI. Sehingga Ha (Hipotesis diterima), 

bahwasanya “Ada Peningkatan hasil pembelajaran siswa kelas I pada mata 

pelajaran PAI pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. setelah 

diterapkannya strategi video critic dan learning start with a question di SDIT 

Al-Hikmah Pulung. Adapun penjelasan lebih lanjut dari hasil PTK pada tabel 

4.9 akan digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Grafik Hasil Penelitian Tindakan Kelas 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di atas peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi video critic dan learning start with a question dapat meningkatkan 

kemampuan berpendapat siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. di SDIT Al-

Hikmah Pulung kelas I semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

Peningkatan kemampuan berpendapat siswa dapat dilihat dalam prosentase 

sebagai berikut: siklus 1 56%, siklus 2 91%. 

2. Strategi video critic dan learning start with a question dapat meningkatkan 

kemampuan bertanya siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. di SDIT Al-

Hikmah Pulung kelas I semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

Peningkatan kemampuan bertanya siswa dapat dilihat dalam prosentase 

sebagai berikut: siklus 1 40%, siklus 2 91%. 

3. Strategi video critic dan learning start with a question dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

pokok bahasan kisah keteladanan Nabi Adam a.s. di SDIT Al-Hikmah 

Pulung kelas I semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Peningkatan 
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hasil belajar siswa dapat dilihat dalam prosentase sebagai berikut: siklus 1 

47%%, siklus 2 94%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan persoalan yang ada, maka diajukan 

beberapa saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan kepala sekolah meningkatkan pemberdayagunaan sumber 

daya manusia yang ada serta pemanfaatan penunjang belajar seperti, 

perpustakaan, media serta fasilitas penunjang lain agar lebih optimal. 

Kepala sekolah hendaknya menambah media pembelajaran, sehingga 

guru khususnya PAI dapat mengembangkan metode dan strategi 

pembelajaran agar  proses belajar mengajar menjadi lancar dan tujuan 

pendidikan tercapai. 

b. Bagi guru 

Penggunaan berbagai metode pembelajaran harus diaplikasikan agar 

siswa tidak jenuh dan malas mengikuti mata pelajaran terutama 

Pendidikan Agama Islam. Misalnya dengan metode video critic dan 

learning start with a question tentang kemampuan berpendapat dan 

kemampuan bertanya yang memungkinkan peserta didik agar merasa 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu guru harus bisa 

membimbing dan memotivasi peserta didik agar mereka merasa 

dilindungi dan dihargai guru. Bagi guru tulislah apa yang hendak 

dikerjakan dan kerjakanlah apa yang telah ditulis. 


