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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan 

kegiatan lainnya adalah kegiatan belajar mengajar. Selain kegiatan belajar dapat 

dilakukan dimana saja, salah satu lembaga formal yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang bertanggung jawab atas berlangsungya proses pendidikan. Melalui sekolah, 

siswa diharapkan menjadi terpelajar, terampil dalam meningkatkan wawasan dan 

kemampuannya, sehingga penuh percaya diri dan akhirnya menuju pada peningkatan 

kualitas hidup. 

Belajar mengajar atau disebut juga pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pendidikan yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi 

ini dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum kegiatan dilakukan. Dalam interaksi ini guru dengan sadar merencanakan 

kegiatan mengajarnya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya 

yang ada.1 

Mengenai belajar atau Pembelajaran dalam konsep Islam telah disebutkan 

dalam Al-Qur’an surat An Nahl ayat 125 

                                                           
1  Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen, (Palembang: Tunas gemilang Press, 

2013), hlm. 11 
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Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (Q. S. An-Nahl : 125)2 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi : 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi.3 Keempat komponen pembelajaran tersebut 

harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran 

apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau 

teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran 

(manager of learning). Dengan demikian, efektivitas pembelajaran terletak dipundak 

                                                           
2 Departemen Agama, Al- Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), hlm. 

421 
3 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru), (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1  
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guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kualitas dan kemampuan guru.4 

Guru harus memiliki cara mengajar yang tepat agar siswa dapat belajar dengan 

baik. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi 

siswa. Salah satu usaha yang tidak dapat ditinggalkan adalah bagaimana memahami 

kedudukan metode mengajar sebagai salah satu komponen untuk keberhasilan belajar 

mengajar. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Dengan demikian, 

seorang guru harus dapat memilih dan menentukan metode yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 

Kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan metode pembelajaran 

merupakan salah satu faktor pendukung atas keberhasilan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Namun kenyataan umum yang dapat dijumpai di sekolah 

menunjukkan bahwa sebagian besar materi pembelajaran diberikan secara klasikal 

tanpa banyak melihat kemungkinan penerapan metode lain yang sesuai dengan jenis 

materi, bahan dan alat yang tersedia. Akibatnya siswa kurang berminat untuk 

mengikuti pelajaran, karena siswa merasa bosan dan tidak tertarik sehingga tidak ada 

                                                           
4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 52  
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motivasi dari dalam dirinya untuk berusaha memahami apa yang diajarkan oleh guru, 

sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif.5 

Dalam menentukan metode pembelajaran, seorang guru tidak bisa dengan serta 

merta memutuskan menggunakan suatu metode pembelajaran tanpa memperhatikan 

berbagai hal seperti tujuan, materi ajar, situasi dan suasan belajar serta kondisi 

objektif psikologis dan intelektual siswa.6 Kurang tepatnya seorang guru dalam 

memilih suatu metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

proses belajar mengajar. 

Hal ini karena metode pembelajaran merupakan cara yang tepat dan telah 

direncanakan dengan baik oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga 

tercapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Metode pembelajaran adalah faktor 

penting dalam menentukan prestasi belajar untuk semua mata pelajaran, khususnya 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tanggal 12 maret 2014 di MA 

Al-Fatah Palembang masih sering dijumpai penggunaan metode-metode 

konvensional. Masih banyak dijumpai penggunaan metode ceramah yang cukup 

membosankan bagi siswa yang pada saat kegiatan pembelajaran terkesan hanya 

bersifat pasif dan guru yang aktif. Aktivitas siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Dalam proses pembelajaran, sering 

                                                           
5  Muhibbinsyah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 29  
6 Kasinyo Harto, Aktive Learning Dalam Pembelajaran Agama Islam (Rekontruksi Model 

Pembelajaran PAI `di Sekolah dan Madrasah), (Palembang: Excellent Publishing, 2013), hlm. 85  
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ditemukan siswa yang masih takut dan malu untuk mengungkapkan pendapatnya 

kepada guru. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas adalah metode Prediction (prediksi). Dalam penerapan metode ini, 

penyampaian materi tidak hanya bertumpu pada guru mata pelajaran saja, melainkan 

adanya keaktifan siswa-siswi yang ada dikelas tersebut. Metode Prediction (prediksi) 

ini mempunyai tujuan agar para siswa menjadi kenal satu sama lain. 

Alasan penulis memilih sekolah tersebut sebagai objek penelitian adalah 

didasarkan pada pertimbangan bahwa sepanjang pengetahuan penulis belum pernah 

diadakan penelitian serupa. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa 

pembelajaran di MA Al-Fatah Palembang belum memaksimalkan variasi metode 

mengajar. Sebagian besar guru lebih sering menggunakan metode yang biasa yaitu 

metode ceramah dalam menjelaskan materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 

AKTIF PREDICTION (PREDIKSI) MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK 

DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X MA 

AL-FATAH PALEMBANG 
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B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan yang 

memungkinkan muncul dari pokok masalah atau topik yang sedang akan penulis 

bahas, maka dari itu masalah yang sudah teridentifikasi diantaranya: 

1. Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak menggunakan metode yang kurang efektif 

dan cenderung membuat siswa-siswi merasa bosan dalam proses pembelajaran 

2. Kurang aktifnya siswa-siswi dalam mengikuti mata pelajaran Aqidah Akhlak 

(siswa lebih pasif) 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditemukan 

serta untuk terarahnya penelitian ini maka diperlukan batasan masalah pada persoalan 

yaitu: metode yang akan dicoba untuk diterapkan pada penelitian ini adalah metode 

pembelajaran Aktif Prediction, untuk mata pelajarannya adalah mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dengan materi tentang kualitas aqidah dalam kehidupan, dan 

terfokuskan pada siswa-siswi kelas X di MA Al-Fatah Palembang. Dalam penelitian 

ini permasalahan yang akan diteliti hanya meliputi: 

1. Aktivitas belajar siswa sebelum diterapkan metode Aktif Prediction 

2. Aktivitas belajar siswa setelah diterapkan metode Aktif Prediction 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa sebelum diterapkan metode Prediction 

(prediksi) siswa kelas X MA Al-fatah Palembang? 

2. Adakah peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan metode Prediction 

(prediksi) siswa kelas X MA Al-fatah Palembang? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas belajar siswa sebelum diterapkan 

metode Prediction (prediksi) siswa kelas X MA Al-fatah Palembang. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas belajar siswa setelah diterapkan 

metode Prediction (prediksi) siswa kelas X MA Al-fatah Palembang? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, untuk menjadi bahan informasi tentang penggunaan metode 

pembelajaran Prediction dalam proses pembelajaran Aqidah Akhlak dan 

dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Sehingga metode 

pembelajaran ini mendapat perhatian yang serius di sekolah-sekolah. 

b. Secara praktis, untuk menjadi bahan perbaikan bagi para guru di MA Al-

fatah Palembang dalam penggunaan metode mengajar, bagi penulis sendiri 

yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan bagi pembaca untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. 
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F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang dimaksud di sini adalah uraian tentang hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan Berikut ini 

penulis akan mengemukakan berbagai kajian pustaka penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini, dan berguna untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi 

ini. Adapun penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut: 

Rudarati dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Aktivitas Belajar 

Siswa Sebelum dan Sesudah Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif  Teknik 

Jigsaw Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V SDN 182 

Palembang”. Dalam penelitiannya bahwa sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dalam aktivitas belajar dapat disimpulkan 

tergolong rendah, dari analisis awal terdapat data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

terdapat nilai siswa yang kurang dari standar nasional. Dan sesudah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw dalam aktivitas belajar dapat 

disimpulkan tergolong tinggi. 

Tika Arifah Utami dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Metode 

Bervariasi Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir”. Dalam penelitiannya sebelum menggunakan metode bervariasi aktivitas belajar 

disini tergolong rendah karena masih banyaknya siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru pada saat menjelaskan mata pelajaran aqidah, banyaknya siswa tidak 

aktif menanya kepada guru sesudah menjelaskan materi aqidah akhlak. Dan sesudah 
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menggunakan metode bervariasi ini berhasil mengaktifkan belajar siswa di MI Al-

Islah Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena disini seorang pendidik 

sudah menggunakan metode bervariasi lebih dari satu metode, dan siswa sudah mulai 

aktif dalam proses belajar mengajar. 

Sugeng Wibowo, dalam skripsinya yang berjudul “Proses Pembelajaran 

Agama Islam Dengan Pendekatan Cooperative Learning”. Hasil penelitian ini 

menjelaskan Pendekatan Cooperative Learning yang dipakai dalam proses 

pembelajaran PAI. Pendekatan ini merupakan strategi yang dikembangkan dalam 

proses pembelajaran di kelas dengan melibatkan anak didik dalam menentukan tujuan 

pelaksaan pengajaran dalam kelompok belajar teratur. 

Devi Agustina (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Strategi 

Belajar Aktif Pada Mata Pelajaran Pendidkan Agama Islam di SMA Negeri 2 

Banyuasi III”. Hasil dari penelitian ini yakni ditemukannya faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam penerapan belajar aktif pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yaitu siswa terlalu pasif, tingkat kemampuan siswa yang berbeda, 

kejenuhan siswa, serta kurangnya alat peraga. Dari permasalahan tadi, peneliti 

menerapkan strategi yang dilakukan dalam penerapan belajar aktif melalui beberapa 

tahap antara lain: tahap pra instruksional, tahan instruksional, tahap evaluasi, dan 

tindak lanjut. Serta usaha-usaha yang dilakukan guru dalam menerapkan belajar aktif 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah: melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembejaran, memberikan motivasi, menggunakan alat peraga, dan 

menggunakan metode-metode yang mendorong siswa untuk aktif. 
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Dari penilaian diatas maka, penelitian tersebut terdapat kesamaan dari segi 

tema. Berdasarkan pendapat peneliti, persamaan yang terdapat pada penelitian diatas 

dengan penelitian yang akan di teliti yaitu penggunaan metode dan aktivitas belajar 

siswa. 

Sedangkan perbedaannya dari segi permasalahan yang akan diambil, objek 

penelitian yaitu mata pelajaran Aqidah Akhlak, tempat penelitian dan objek yang 

akan diteliti adalah pada MA Al-fatah Palembang. dari perbedaan itulah yang 

mendorong peneliti untuk meneliti tentang “Penerapan Metode Pembelajan Aktif 

Prediction (prediksi) Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Siswa Kelas X Ma Al-fatah Palembang”. 

G. Kerangka Teori 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Secara etimologis metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani yaitu 

metha dan hodos. Metha berarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan 

atau cara.7 Kemudian secara terminologis metode berarti jalan atau cara yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.8 Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, 

                                                           
7 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 180 
8 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

hlm. 82  
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cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.9 

Metode dapat dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengertian tentang cara yang paling tepat dan cepat dalam 

melakukan sesuatu.10 Metode juga merupakan suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar metode 

mempunyai peranan yang sangat penting. Menguasai metode-metode mengajar 

menjadi suatu keharusan bagi seorang guru. Sebab, tanpa tanpa penguasaan 

terhadap metode-metode mengajar, maka kegiatan belajar mengajar praktis tidak 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Semua metode dapat dipergunakan berdasarkan kepentingan masing-

masing, sesuai dengan pertimbangan bahan yang akan diberikan serta kebaikan 

dan keburukannya masing-masing. Dengan kata lain, pemilihan dan pemilihan 

metode tergantung pada nilai efektifitasnya masing-masing.11 

Belajar mengajar atau disebut juga pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pendidikan yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. 

Interaksi ini dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum kegiatan dilakukan. Dalam interaksi ini guru dengan sadar 

                                                           
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama), hlm. 910  
10 Kasinyo Harto, Aktive Learning Dalam Pembelajaran Agama Islam (Rekontruksi Model 

Pembelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah), (Palembang: Excellent Publishing, 2013), hlm.  39 
11 Bukhari Umar, Op. Cit., hlm. 181 



12 

 

 

 

merencanakan kegiatan mengajarnya secara sistematis dengan memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada.12 

Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai “a set of events 

embedded in purposeful activities that facilitate learning”. Pembelajaran adalah 

serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk 

memudahkan terjadinya proses belajar.13 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama anatara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi 

yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada 

diluar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu.14 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatau cara yang telah direncanakan oleh seorang guru dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar untuk untuk mengoptimalkan 

potensi siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

2. Pengertian Metode Prediction (Prediksi) 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa metode kegiatan belajar 
                                                           

12 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen, (Palembang: Tunas gemilang Press, 
2013), hlm. 11 

13 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 
9 

14 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2013), hal. 26 
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mengajar tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena 

itu, metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah efektif dan 

efisien. 

Menurut Melvin L. Silberman, Prediction atau prediksi adalah cara yang 

menarik untuk membantu para peserta menjadi akrab satu dengan yang lainnya. 

Cara ini juga merupakan pengalaman yang menarik dalam kesan pertama.15 

Pengertian prediksi adalah sama dengan ramalan atau perkiraan. Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi 

atau meramal atau memperkirakan.16 

Jadi, metode prediksi dapat diartikan sebagai format belajar mengajar 

dimana bukan hanya guru yang aktif, siswa juga dituntut aktif agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Metode prediksi ini juga cara yang 

sangat menarik untuk membantu siswa menjadi kenal satu sama lainnya. 

3. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar terdiri dua kata yaitu aktivitas dan belajar. Oleh karena 

itu, sebelum menjelaskan konsep aktivitas belajar akan dijelaskan terlebih dahulu 

konsep aktivitas dan dan konsep belajar. 

Menurut Anton M. Mulyono, aktivitas diartikan sebagai kekuatan yang 

menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang tentang 

belajar.17  

                                                           
15

 Mel Silberman, 101 Cara Pelatihan & Pembelajaran Aktif Edisi Kedua, (Jakarta: Indeks, 
2010), hlm. 64 

16
 Di akses tanggal 3 November 2015, www.prediksi.web.id>pengertian-prediksi 
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Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan belajar sebagai berikut:18 

1) Gagne 
Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 
melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari 
proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. 

2) Travers 
Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. 

3) Cronbach 
Learning is shown by a change in behavior as a result of experience. 
(Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman). 

4) Harold Spears 
Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to 
listen, to follow direction. (Dengan kata lain, bahwa belajar adalah 
mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti 
arah tertentu). 

Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamnnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.19 Belajar 

merupakan proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak 

paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi terampil, dan dari kebiasaan 

lama menjadi kebiasaan baru, serta bermamfaat bagi lingkungan maupun individu itu 

sendiri.20 

Dalam proses pembelajaran interaksi dapat terjadi antara siswa dengan siswa, 

antara guru dan siswa, antara siswa dengan isi pelajaran, antara siswa dengan media 

                                                                                                                                                                      
17

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 105 
18 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori & Aplikasi PAIKEM), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 2-3 
19

 Slameto, Op. Cit., hlm. 2 
20

 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Indonesia, 2007), hlm. 17  
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pembelajaran, dan interaksi ini dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku atau 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi 

(guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksud disini penekanannya pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti 

yang dikemukakan oleh Rocman Natawijaya dalam Depdiknas, belajar aktif adalah 

“suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, 

mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan 

antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik”.21 

Dengan kata lain, belajar sejati harusnya melalui sejumlah aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun aktivitas psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat dan aktif 

dengan anggota badannya, seperti membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. 

Sedangkan aktivitas psikhis seperti mendengarkan, mengamati menyelidiki, 

mengingat, menguraikan, dan memecahkan masalah. Pada saat jasmani peserta didik 

aktif, maka psikhisnya akan ikut aktif dan begitu juga sebaliknya. Sebuah proses 

                                                           
21

 Usman, Moh.Uzer, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 
5 
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pengajaran harus berdasarkan prinsip aktivitas, karena tanpa aktivitas proses belajar 

mengajar tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.22 

Keuntungan dari penggunaan prinsip aktivitas ialah tanggapan sesuatu dari 

yang dialami atau dikerjakan sendiri lebih sempurna dan mudah direproduksikan dan 

pengertian yang diperoleh adalah jelas. Selain itu beberapa sifat watak tertentu dapat 

dipupuk misalnya: hati-hati, rajin, tekun, dan tahan uji, percaya diri sendiri, perasaan 

sosial dan sebagainya. Dalam pengajaran agama prinsip aktivitas ini dapat 

dilaksanakan seperti halnya dalam pelajaran lain. Yang harus diingat ialah pada 

waktu guru mengajar, guru haru memberi kesempatan kepada murid agar mereka 

aktif secara jasmani dan rohani, secara perorangan ataupun secara rombongan.23 

H. Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel menjadi dua 

yaitu (1) variabel bebas, biasanya merupakan variabel yang dimanipulasi secara 

sistematis, (2) variabel terikat, yakni variabel yang diukur akibat adanya manipulasi 

pada variabel bebas.24  

Skema Variabel 
Variabel Pengaruh    Variabel Terpengaruh 

 

 
                                                           

22
 Fitri Oviyanti, Pengelolaan Pengajaran, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 26 

23
 Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, cet. 6, 2014), hlm. 139 
24 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 179 

Aktivitas Belajar Metode Aktif Prediksi  
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I. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan serta dapat diamati.25 Kedudukan definisi operasional dalam suatu 

penelitian sangat penting, karena dengan adanya definisi akan mempermudah 

pembaca dan penulis itu sendiri dalam memberikan gambaran atau batasan tentang 

pembahasan dari masing-masing variabel. 

Penerapan dalam penelitian ini merupakan usaha dalam menerapkan salah satu 

metode pembelajaran, dalam hal ini metode yang diterapakan adalah metode 

Prediction. Metode Prediction adalah metode pembelajaran yang menarik untuk 

mmembantu para peserta agar menjadi akrab satu dengan yang lainnya. Cara ini juga 

merupakan pengalaman yang menarik dalam kesan pertama. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode pembelajaran Prediction adalah usaha menerapkan sebuah 

metode pembelajaran yang menuntut siswa-siswi untuk dapat saling mengenal satu 

sama lainnya pada saat pembelajaran dikelas. 

Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi 

(guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas yang 

dimaksud disini penekananya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi belajar aktif. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas aktivitas belajar, berikut perlu 

dirumuskan indikator dari variabel penelitian yang dimaksud sebagai berikut: 

                                                           
25 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003), hlm. 

29 
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1. Mendengarkan, adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang yang belajar di 

sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan 

metode ceramah, maka setiap siswa diharuskan mendengarkan apa yang guru 

sampaikan. Menjadi pendengar yang baik dituntut dari mereka, karena disela-

sela ceramah itu ada aktivitas mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

2. Menulis atau mencatat, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Dalam pendidikan tradisional kegiatan mencatat merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu tertentu seseorang harus 

mendengarkan isi ceramah, namun dia tidak bisa mengabaikan masalah 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

3. Membaca, adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama belajar 

disekolah ataupun di perguruan tinggi. Kalau belajar adalah untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan, maka membaca adalah jalan menuju ke pintu ilmu 

pengetahuan. Ini berarti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak ada cara 

lain yang harus dilakukan kecuali memperbanyak membaca. 

4. Membuat ikhtisar atau ringkasan, adalah salah satu aktivitas yang sangat 

membantu orang banyak dalam belajarnya karena menggunakan ikhtisar-

ikhtisar materi yang dibuatnya. Ikhtisar atau ringkasan ini memang dapat 

membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk 

masa-masa yang akan datang. 

5. Bertanya, aktivitas bertanya ini merupakan salah satu aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Aktivitas siswa ini termasuk dalam aktivitas lisan. Pentingnya 
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aktivitas bertanya ini karena pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu 

bermula dari “bertanya”. Dalam proses pembelajaran pertanyaan dapat berasal 

dari guru kepada siswa, siswa kepada guru, dan siswa kepada siswa lainnya. 

Hal ini bertujuan agar terjalin interaksi siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran dikelas. 

6. Menjawab pertanyaan, aktivitas menjawab pertanyaan ini merupakan suatu cara 

dimana guru bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan peserta didik 

terhadap pelajaran yang dikuasainya. Dengan cara peserta didik menjawab 

pertanyaan bisa melatih dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih aktif 

serta mampu mengekspresikan kemampuan lisannya. 

J. Hipotesa Penelitian 

Hipotesis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

diterapkannya “Penerapan Metode Aktif Prediction (prediksi) Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas X3 Ma Al-fatah 

Palembang”. 

Secara operasional hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ha: Ada peningkatan aktivitas belajar aqidah akhlak materi kualitas aqidah 

dalam kehidupan ketika diterapkan metode prediksi di MA Al-fatah 

Palembang. 

Ho: Tidak ada peningkatan aktivitas belajar aqidah akhlak materi kualitas aqidah 

dalam kehidupan ketika diterapkan metode prediksi di MA Al-fatah 

Palembang. 
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K. Metodologi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

eksperimental (eksperimental research). Metode penelitian eksperimental 

merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar 

hipotesis menyangkut hubungan kausal.26 

Penelitian eksperimen dibagi menjadi dua, yakni penelitian eksperimental 

sungguhan (true eksperimental research) dan semu (quasi eksperimental 

research). Adapun yang dimaksud quasi eksperimen adalah penelitian yang 

mendekati percobaan sungguhan dimana tidak mungkin mengadakan control/ 

memanipulasikan semua variabel yang relevan. Harus ada kompromi dalam 

menentukan validitas internal dan eksternal sesuai dengan batasan-batasan yang 

ada.27  

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian true experimental design 

yang dilaksanakan dengan mengadakan kelompok pembanding (kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) yang dipilih secara cluster random sampling dan 

tanpa melakukan tes awal, dengan metode ini peneliti ingin mengetahui efek dari 

perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 

 

 

                                                           
26

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet ke-5, hlm. 63 
27

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 73 
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Gambar 

Desain Eksperimen 

Eksperimen ini dirancang dengan menggunakan desain Posttest-Only Control 

Design. Adapun desain penelitian ini menurut Sugiyono28 secara bagan sebagai 

berikut: 

E              X              O1 

K                              O2 

 

Keterangan: 

E = Kelas eksperimen 

K = Kelas kontrol 

X = Perlakuan yang diberikan 

O1 = Tes akhir dari kelas eksperimen dengan perlakuan 

O2 = Tes akhir dari kelas kontrol tanpa perlakuan 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara 

cluster random sampling. Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok lain 

tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.  

 

 

                                                           

 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 112 
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2. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

1) Data kualitatif, adalah data yang berupa gambaran umum MA Al-fatah 

Palembang, keadaan guru dan tenaga administrasi serta keadaan siswa. 

2) Data Kuantitatif adalah data yang menggambarkan angka yaitu tentang 

skor angka aktivitas belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan Metode 

Prediksi, jumlah siswa kelas X, jumlah saranan dan prasarana seperti lokal 

belajar, dan media belajar. 

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer yaitu, sumber yang dihimpun langsung dari sampel 

yang meliputi siswa kelas X MA Al-fatah Palembang. 

2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak secara 

langsung tentang siswa yakni melalui guru mata pelajaran Aqidah Akhlak 

dan buku-buku yang menunjang penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan 

secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 

Populasi dapat berupa: guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah 
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masyarakat, karyawan perusahaan, jenis tanaman hutan, jenis padi, kegiatan 

marketing, hasil produksi, dan sebagainya.29 Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa-siswi kelas X di MA Al-fatah Palembang yang 

berjumlah 104 siswa. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. Peneliti  mengambil 

sampel dari kelas yang ada, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

kelas X.2 dan kelas X.3 MA Al-Fatah Palembang. 

Tabel 1 

Sampel Penelitian 

No  
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Siswa Siswi 

1 X2 13 19 32 

2. X3 22 10 32 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya: 

a. Observasi  

                                                           
29 Sukardi, Op. Cit., hlm. 53 
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Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi nonsistematis dan 

observasi sistematis. Observasi nonsistematis dilakukan oleh pengamat 

dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan dan observasi sistematis 

yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan mengunakan instrumen 

pengamatan.30 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.31 

Observasi yang dilakukan adalah observasi buatan (eksperimental) 

untuk melihat aktivitas siswa dalam belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak 

dengan metode Prediksi. Selain itu, observasi yang alami juga dilakukan 

peneliti untuk mengetahui aktivitas belajar siswa sebelum di terapkan metode 

prediksi, yang mana peneliti sebagai observernya. 

 

 

 

                                                           
30 Suharismi Arikunto, Op. Cit., hlm. 157 
31

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitati, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 203 
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b. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.32 Wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan mengadakan 

dialog kepada Kepala Sekolah MA Al-fatah palembang, dan Guru Aqidah 

Akhlak tentang metode yang di gunakan dalam proses pembelajaran dan 

aktivitas belajar siswa yang dilaksanakan di MA Al-fatah Palembang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang objektif tentang: 

sejarah berdirinya MA Al-fatah Palembang, letak geografis sekolah, struktur 

sekolah, keadaan siswa dan guru serta keadaan sarana dan prasarana. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data yang digunakan sudah 

jelas. Yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau mengkaji 

hipotesa yang telah dirumuskan. Karena datanya kuantitatif, maka teknik 

analisis data menggunakan metode statistik.33 Setelah data terkumpul dari 

beberapa sumber, maka penulis akan mengelola data tersebut dalam bentuk 

penyajian analisis statistik yang berupa tabel distribusi frekuensi relatif dan 

data-data akan di olah dengan rumus kuantitatif deskriptif. Untuk memperoleh 

data berupa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran digunakan lembar 

                                                           
32 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 113 
33

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 333 
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observasi, dimana observasi tersebut dilakukan dengan cara memberi skor 1 

sampai 3. 

Kemudian data aktivitas belajar dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

a. Mencari Mean (M) 

    ∑    

b. Mencari Standar Deviasi  

    √∑     

c. kemudian setelah didapat Mean dan SD, maka untuk mengetahui tinggi 

rendahnya tingkat aktivitas siswa pada materi yang disampaikan maka 

dengan menggunakan rumus sebagaiberikut: 

d.  

 

 

 

Keterangan : T = Tinggi Mx = Mean 

S = Sedang SDx = Standar Deviasi 

R = Rendah 

T = Mx + 1 SDx ke atas 

S = di antara T dan R 

R = Mx – 1 SDx ke bawah 
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Rumus untuk mencari “t” atau    dalam keadaan dua sampel yang kita teliti 

merupakan sampel besar (N lebih dari 30), sedangkan kedua sampel yang satu sama 

lain tidak mempunyai hubungan, adalah sebagai berikut:34 

    = 
               

langkah perhitungannya adalah: 

a. Mencari Mean variabel X (Variabel I), dengan rumus:    =    + i 
∑      

b. Mencari Mean variabel Y (Variabel II) dengan rumus:    =    + i 
∑      

c. Mencari Deviasi Standar variabel I dengan rumus: 

    = i √∑        ∑      
 

d. Mencari Deviasi Standar variabel II dengan rumus: 

    = i √∑        ∑      
 

e. Mencari Standard Error Mean variabel I dengan rumus:      = 
   √     

f. Mencari Standard Error Mean variabel II dengan rumus:      = 
   √     

                                                           
34

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 347.  
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g. Mencari Standard Error perbedaan Mean variabel I dan Mean variabel II 

dengan rumus: 

        = √             

Mencari    dengan rumus:    = 
              

L. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka disajikan sistematika 

pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:35 

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka 

teori, definisi operasional, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN TEORI, Bab ini menguraikan tentang pengertian belajar, 

tujuan belajar, pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Permulaan Dakwah Nabi 

Muhammad Saw, metode Prediksi, dan aktivitas belajar. 

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN, Bab ini menguaraikan mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian, yang berisi tentang letak geografis, sejarah 

singkat, fasilitas pendidikan, keadaan guru, dan tenaga administrasi, keadaan siswa, 

serta keadaan sarana dan prasarana. 

                                                           
35

 IAIN Raden Fatah Palembang, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: 
Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 21 
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BAB IV HASIL PENELTIAN, Bab ini berisi mengenai aktivitas belajar siswa 

sebelum diterapkan metode prediksi, aktivitas belajar siswa sesudah di terapkan 

metode prediksi, dan perbandingan aktivitas belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan metode prediksi. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN, Bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dan saran 


