
  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan 

pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dengan sengaja untuk 

mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan1 

Sebagaimana, Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang terdapat dalam 

ayat berikut ini: 

                               
           

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. 
Ali Imron: 104)2  

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa sebagai seorang pendidikan 

mestilah mampu mengajak anak didik kepada hal yang baik dan melarang hal-hal 

yang kurang baik. Kualitas hasil belajar peserta didik sebagian tergantung pada 

kualitas proses dan kegiatan belajar mengajar pada akhirnya berlanjut pada 

kemampuan. 

 

                                                           
1
 Sugiharto,dkk, Psikologi Pendidikan,  (Yogyakarta:UNY  Press, 2007), hlm.3-4  

2 Al-Qur‟an dan Terjemahan, ( Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hal. 63 
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Pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, dari 

makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi yang 

intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.3 

Dalam proses pembelajaran guru masih banyak menggunakan sistem 
tradisional dimana guru masih berperan menjadi sumber belajar bukan menjadi 
fasilitator. Pada guru khususnya guru PAI masih banyak menggunakan model 
belajar ceramah, walaupun terkadang juga menggunakan model diskusi dan Tanya 
jawab. Tetapi model ceramah adalah model yang paling sering digunakan, 
sehingga siswa kurang aktif di dalam kelas.4 

Berdasarkan hasil observasi penulis selama PPLK 2 hasil belajar SMP 

Adabiyah Palembang belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari bukti hanya  

40% siswa yang mencapai KKM dalam proses pembelajaran.5 Hal ini disebabkan 

karena guru kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, oleh 

karena itu menurut penulis diperlukan untuk diterapkan suatu model pembelajaran 

yang lebih efektif dan bersifat melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga 

hasil belajar siswa meningkat. 

Dalam hal ini guru diharapkan dapat memilih model pembelajaran yang 

tepat sehingga membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut.  

                                                           
3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta:Kencana Prenada Media 

Group, 2012)., hal 17 
4 Observasi pada saat PPLK2 tanggal 2 September  sd 2 Januari 2015  di SMP Adabiyah 

Palembang 
5 Dukumen rekap nilai siswa kelas VII mata pelajaran PAI Tgl 2 Januari 2015 



3 

 

 

 

Bila dilihat dari pencapaian hasil belajarnya belum memenuhi nilai berdasarkan 

kriteria ketuntasan minimal.6 Hal ini disebabkan : 

1. Rendahnya penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan. 

2. Kurangnya keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. 

Salah satu model alternatif pembelajaran yang berpaham kontruktivistik 

adalah model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E yang merupakan rangkaian 

tahap-tahap kegiatan fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga para pelajar 

dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

aktif. Melalui pendekatan pembelajaran Learning Cycle dianggap dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar PAI siswa karena dengan pendekatan ini 

siswa dapat menyerap informasi lebih cepat dan mudah selama pendekatan 

pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI yang sebenarnya.  Sistem 

kerja dari Learning Cycle tipe 7E yaitu suatu model yang berpusat pada siswa 

(Student Centered) dalam hal ini siswa perlu terlibat melalui penalaran oleh diri 

sendiri maupun kelompok yang membahas suatu materi belajar. Guru lebih 

bersifat sebagai fasilitator dalam proses membangun pengetahuan tersebut yang 

melalui tahapan 7E yaitu : Elicit  (mencari informasi), Engagment 

(mempertunangkan), Exploration (menyelidiki), Explanation (menjelaskan), 

Elaboration (menerapkan), Extend (memperluas), Evaluation (menilai). 

                                                           
6 Ibid., observasi peneliti. 
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Berpijak dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Penerapan Model  Pembelajaran Learning 

Cycle Tipe 7E pada Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas VII di SMP Adabiyah 

Palembang”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang muncul, yaitu:   

1. Di SMP Adabiyah  Palembang, banyak siswa kurang tertarik dengan pelajaran 

PAI.  

2. Guru mata pelajaran PAI di SMP Adabiyah  Palembang masih menggunakan 

model pembelajaran yang monoton seperti ceramah atau pembelajaran langsung   

sehingga anak-anak menjadi jenuh.  

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Adabiyah Palembang 

sekitar 60%  siswa belum  mencapai KKM dalam proses pembelajaran   

C. Batasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan yang akan diteliti dan untuk memperjelas 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Learning 

Cycle Tipe 7E. 
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2. Objek yang akan diteliti adalah siswa SMP Adabiyah Palembang kelas VII. 

3. Pelajaran PAI yang akan diuji melalui model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7E yaitu materi Perilaku Terpuji tentang Tawaduk, Taat, Qanaah, dan 

Sabar 

4. Hasil belajar dilihat yaitu dari segi kognitif. 

D. Rumusan masalah 

1. Bagaimana penerapan  model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E  pada 

mata pelajaran PAI siswa kelas VII SMP Adabiyah Palembang? 

2. Bagaimana pengaruh signifikan penerapan model Pembelajaran Learning 

Cycle Tipe 7E terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen  pada mata 

pelajaran PAI siswa kelas VII SMP Adabiyah Palembang? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui bagaimana desain model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7E dan penerapannya pada mata pelajaran PAI siswa kelas VII SMP 

Adabiyah Palembang 

b. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh yang signifikan penerapan model 

Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E terhadap hasil belajar siswa pada 



6 

 

 

 

kelas eksperimen pada mata pelajaran PAI siswa kelas VII SMP Adabiyah 

Palembang 

2. Kegunaan Penelitian: 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

Untuk jelasnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 

pembelajaran khususnya pembelajaran pendidikan Agama Islam 

secara efektif dan efisien 

2) Sebagai bahan informasi para guru Pendidikan Agama Islam agar 

dapat menerapkan dan mencontohkan karakter yang baik dan mulia 

kepada anak didiknya.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi siswa 

a) Memunculkan ide dan kreativitas siswa dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b) Menambah pemahaman wawasan berpikir positif terhadap 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

 

 



7 

 

 

 

2) Bagi Guru, dapat menjadi media pembelajaran alternatif untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan guru mau melakukan penelitian 

eksperimen, sehingga di masa mendatang mutu pembelajaran menjadi 

lebih baik. 

a) Melatih dan membina siswa untuk selalu menerapkan hasil 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-

hari di manapun berada 

b) Menyerasikan antara pembelajaran yang bersifat teori dengan 

praktik atau pembelajaran dalam bentuk nyata 

c) Mengatasi masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

3) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat menambah ilmu pengetahuan dan upaya 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya pada mata pelajaran 

PAI. 

a) Mengembangkan khazanah berpikir untuk menggunakan teknik-teknik 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih baik dan mudah 

dipahami serta diterima siswa. 

b) Mendapatkan fakta dapat atau tidaknya membina karakter siswa melalui 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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F. Definisi Operasional 

Model pembelajaran Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga para pelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dalam 

jalan berperan aktif.7 

Karplus & Their mendefenisikan Learning Cycle adalah suatu Model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta belajar.8 Learning Cycle merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta 

belajar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran melalui peran aktivitas siswa. 

Rangkaian tahap-tahap kegiatan yang dioperasionalkan  dari Learning Cycle 
tipe 7E yaitu suatu model yang berpusat pada siswa (Student Centered) dalam hal 
ini siswa perlu terlibat melalui penalaran oleh diri sendiri maupun kelompok yang 
membahas suatu materi belajar. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dalam 
proses membangun pengetahuan tersebut yang melalui tahapan 7E yaitu : elicit  
(mencari Informasi), engagment (mempertunangkan), exploration ( menyelidiki) , 
explanation (menjelaskan), elaboration (menerapkan), extend (memperluas), 
evaluation (menilai).9 

Hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif yang 

meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan 

perkembangan keterampilan/ kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut.10 

                                                           
7
 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, ( Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012 ), hlm. 

145 
8 Ibid., hlm. 146 
9 Hamalik, Oemar, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara:  2006), hlm. 30 
10  Ibid., hlm 148. 
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Hasil belajar dalam konteks penelitian ini adalah perubahan tingkah laku 

atau ketercapaian anak dari segi kognitif (pengetahuan) setelah menerapkan model 

pembelajaran Learning Cycle tipe 7E pada mata pelajaran PAI materi perilaku 

terpuji. 

Penggunaan Model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E  untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI adalah menggunakan 

model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E dalam proses pembelajaran yang 

asumsikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari segi kognitif dengan 

ditunjukkannya siswa dapat memahami pembelajaran PAI dalam kehidupan 

sehari-hari. 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Bagian ini ditujukan 

untuk memastikan kedudukan dan arti penting penelitian yang direncanakan dalam 

konteks keseluruhan penelitian yang lebih luas, dengan kata lain menunjukan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang membahas.11 Diantaranya  

adalah: Muniro, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition  (CIRC) dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Qur‟an Hadist di MTS Patra Mandiri 

Plaju”. Berdasarkan hasil penelitian ini, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

                                                           
11 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: CV Grafika 

Telindo, 2011), hal. 15 
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Qur’an Hadits dalam hal ini tentang materi surah pendek yakni Q.S At-Takatsur : 

1-8 dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) ada peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadits pada kelas eksperimen yang diajukan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) yang dapat diinterpretasikan hipotesis nihil yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara lain kelas eksperimen dengan 

kelas control ditolak.maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar siswa antara kelas eksperimen dengan kelas control diterima t1 5% < to > t1 

1% atau 1,99 < 3,24 > 2,63 (Muniro,  2012 : 77). 

Nopa Astriadi, dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Jigsaw Learning terhadap Hasil Belajar Siswa yang memiliki 

Modalitas Auditorial pada Mata Pelajaran PAI ( Studi Korelasional di Kelas V 

SDN 22 Prabumulih Timur) ”.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Jigsaw Learning mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa yang memiliki modalitas auditorial 

pada mata pelajaran PAI, karena berdasarkan perbandingan nilai “t” yang terdapat 

pada t0 adalah jauh lebih besar dari pada “t” table. Baik pada taraf signifikani 5% 

maupun pada taraf signifikansi 1% (2,11< 6,66 > 2,90). hal ini juga dapat dilihat 

dari sudah semakin banyaknya jumlah siswa yang mendapatkan nilai tinggi 

ataupun spektakuler. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan Model 

pembelajaran Jigsaw Learning pada siswa yang memiliki Modalitas Auditorial di 
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SD Negeri 22 Prabumulih Timur akan mempengaruhi hasil belajar yang mereka 

peroleh (Nopa Astriadi, 2012 : 89). 

Sri Lestari, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Active Learning tipe Modeling the Way dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

di SMA IBA Palembang”. Hasil belajar siswa PAI pada kelas kontrol yang tidak 

diterapkan model pembelajaran aktif learning tipe modeling  the  way  yang  

berjumlah 20 siswa  memperoleh nilai rata rata 76, dengan  nilai      tertinggi  yaitu 

90 dan  nilai  yang terendah yaitu 65 serta standar  deviasi 6,819     (Sri Lestari, 

2014 : 68). 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah pertama, bahwa judul penerapan Model Learning Cycle tipe 

7E penelitian ini belum pernah di teliti di SMP Adabiyah Palembang, kedua, 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas hanya dititik beratkan pada 

hasil atau pengaruh dari penelitian yang dibahas. Sedangkan factor-faktor yang 

mempengaruhi dari model tersebut tidak di jelaskan. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah ingin mengetahui seberapa besar peran guru dalam 

menciptakan suatu proses pembelajaran yang baik dan memberikan motivasi 

terhadap guru agar bisa menggunakan model-model belajar yang tepat dalam 

kegiatan pembelajaran agar terciptanya suatu tujuan pembelajaran yang tidak 

hanya aktif saja akan tetapi bagaimana usaha untuk menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang menarik sehingga siswa yang diberikan ilmu pengetahuan 
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terhadap guru bisa menerima dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari secara benar.  

Dari tulisan di atas menjadi motivasi penulis untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7E terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VII di SMP Adabiyah Palembang, dengan tujuan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam lebih menarik motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa pun 

meningkat serta pembelajaran tersebut selain dapat dipahami juga teraplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

H. Kerangka Teori 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

  Model pembelajaran Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga para pelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dalam 

jalan berperan aktif.12 

 Siklus belajar merupakana salah satu model pembelajaran dengan pendekatan 

kontruktivisme yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

a. Eksplorasi  

b. Pengenalan konsep  

c. Penerapan konsep13 

                                                           
12

 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, ( Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012 ), 
hlm. 145 

13
 Madewena, Strategi Pembelajaran Inovativ Kontemporer, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2011), hlm. 170-171 
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Learning Cycle pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi, pengenalan 

konsep, dan aplikasi konsep. Pada tahap eksplorasi, para pelajar diberi kesempatan 

untuk memanfaatkan panca indranya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan 

lingkungan melalui kegiatan-kegiatn seperti praktikum, menganalisis artikel, 

mendiskusikan fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain. 

Learning Cycle tiga fase saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan 

menjadi 5 dan 6 fase. Pada learning cycle 5 fase, ditambahkan tahap engagement 

sebelum eksploration dan ditambahkan tahap evaluation pada bagian akhir siklus 

pada learning cycle 6 fase, ditambahkan tahap identifikasi tujuan pembelajaran pada 

awal kegiatan. 

Model pembelajaran Learning Cycle  ini terus mengalami perkembangan 

Eisenkraft mengembangkan Learning Cycle menjadi 7 tahapan. Perubahan yang 

terjadi pada tahapan Learning Cycle 5E menjadi Learning Cycle 7E terjadi pada 

fase Engage menjadi 2 tahapan yaitu  Elicit dan Engage, sedangkan pada 

tahapan Elaborate dan Evaluate menjadi 3 tahapan yaitu menjadi Elaborate, Evaluate

 dan Extend. 

Menurut Eisenkraft dan Rizaldi tahapan-tahapan model pembelajaran Learning 

Cycle 7E dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1)   Elicit 
Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. 

Pada fase ini guru dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan awal siswa terhadap 
pelajaran yang akan dipelajari dengan memberiklan pertanyaan-pertanyaan yang 
merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran siswa serta 
menimbulkan kepenasaran tentang jawaban dari pertanyaan pertanyaanyang diajukan 
oleh guru. Fase ini dimulai dengan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan 



14 

 

 

 

pelajaran yang akan dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui 
siswa seperti kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

2)      Engagment 
Fase digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang 

kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap 
konsep yang akan diajarkan. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, 
membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk membuka pengetahuan siswa dan 
mengembangkan rasa keigintahuan siswa. 

3)     Exploration 

Fase ini siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 
berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa diberi kesempatan untuk 
bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru. Pada 
fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati data, merekam data, mengisolasi 
variabel,  merancang dan merencanakan eksperimen, membuat grafik, menafsirkan 
hasil, mengembangkan hipotesis serta mengatur temuan mereka. Guru merangkai 
pertanyaan, memberi masukan, dan menilai pemahaman. 

4)    Explaination 

Fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru, siswa 
menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. Guru 
mengenalkan siswa pada beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan pertanyaan 
untuk merangsang siswa agar menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan hasil 
eksplorasi. 

5)    Elaboration 

      Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan symbol-simbol, 
definisi-defiisi, konsep-konsep, dan keterampilan keterampilan pada permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang dipelajari. 

6)  Extend 

Pada tahap ini bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan 
menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini dapat 
merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan 
konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari.  

7)     Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari evaluasi 
Formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi pada siklus-
siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan siswa. 

14 
 

Ketujuh tahapan di atas adalah hal-hal yang harus dilakukan guru dan siswa 

untuk menerapkan Learning Cycle 7E pada pembelajaran di kelas. Guru dan siswa 

                                                           

14 Hardiansyah, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep, (Bandung : PT 
Bumi Aksara, 2010), hlm. 39 
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mempunyai peran masing-masing dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan tahapan dari siklus belajar. 

2. Hasil Belajar  

Hasil ialah sesuatu yang menjadi akibat dari usaha. Belajar merupakan proses 

penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang.15 Belajar ialah sebuah proses 

yang memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, 

keterampilan dan sikap yang baru. Dengan demikian hasil belajar merupakan 

perolehan dari usaha yang dilakukan oleh siswa dengan mengikuti proses 

pembelajaran dengan guru. Adapun hasil belajar tersebut dapat dilihat dari evaluasi 

yang dilakukan guru terhadap siswa, dan evaluasi tersebut dapat ditunjukan melalui 

nilai dalam bentuk angka sebagaimana perolehan hasil belajar yang dimiliki siswa. 

Menurut Oemar Hamalik  hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.16 

Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau kemampuan siswa 

dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas.17 

3. Materi PAI 

Materi pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu mata 

pelajaran yang mempunyai pokok bahasan dan sub pokok bahasan materi pendidikan 

                                                           
15Nyayu, Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang : Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 

53   
16Hamalik, Oemar, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara:  2006), hlm. 30 
17 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008) , hlm. 55 
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agama Islam yang bersumber dari Al-qur’an yang harus dipahami, diyakini, dihayati 

dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam yaitu Fikih, Aqidah, Akhlak, Al-Qu’ran 

Hadist dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

PAI pada hakikatnya merupakan sebuah proses dalam pengembangannya juga 

di maksud sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan di sekolah maupun 

perguruan tinggi. 18 

PAI adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan 

atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubunga kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan nasional.19 

Secara umum pendidikan agama isalam bertujuan untuk membentuk pribadi 

manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran islam dan bertakwa 

kepada Allah.20 

I. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.21 

                                                           
18

 Rahman, Nazarudin,  Manajemen pembelajaran. Cet. Ke-3  (Yogyakarta: Pustaka Felicha: 
2013), hlm. 8  

19Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, ( Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2006 ), hlm. 
21 

20Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kalam Mulya, 2006 ), hlm. 83  
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 
(Bandung : ALFABETA, 2013), hlm.60 
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 Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel x dan 

variabel y. Variabel x menjadi variable pengaruh, yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model Learning Cycle Tipe 7E. Variabel y menjadi terpengaruh, yaitu 

hasil belajar siswa pada materi perilaku terpuji tentang tawaduk, taat, qanaah, dan 

sabar mata pelajaran PAI.  

 Agar tergambar dengan jelas apa yang dimaksud penulis, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

Variabel Pengaruh ( X )    Variabel Terpengaruh ( Y ) 

  

 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah prediksi atau jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. 22 Hipotesis 

yang dikemukakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ha : Mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 

7E memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran PAI siswa kelas VII  di SMP Adabiyah  Palembang. 

 

 

 
                                                           

22 Ibid., hlm. 17 

Model Pembelajaran 
Learning Cycle Tipe 7E 

Hasil belajar Siswa 
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K. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian    

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen (experimental 

method). metode penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan tertentu).23  

Penelitian eksperimen yang peneliti lakukan disini adalah penelitian 

yang melakukan perbandingan antara kelompok yang menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle tipe 7E untuk meningkatkan hasil belajar 

(eskperimen) dan kelompok yang tidak menggunakan model pembelajaran 

Learning Cycle tipe 7E dalam meningkatkan hasil belajar siswa (kontrol). 

2. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental Design Nonequivalent Control Group Design. Dalam desain ini 

dibentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara 

random.24  

Gambar 1.1 
Desain Eksperimen 

 
Experimental 
 

 
Control 

 
 

                                                           
23  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hal. 6 
24 Ibid., hlm. 79 

O1           X           O2 

     O3                                      O4 
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Bentuk perlakuan terhadap kelompok eskperimen adalah siswa diberi 

perlakuan (diajar) dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

tipe 7E. Sedangkan kelompok kontrol siswa tidak diberi perlakuan, peneliti juga 

ingin melihat perbedaan hasil post tes di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah mendapat perlakuan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data yang 

menunjukkan angka atau jumlah seperti hasil post-test setelah proses 

pembelajaran PAI berlangsung. 

b. Sumber Data 

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, 

sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diambil langsung oleh peneliti 

melalui siswa secara langsung dengan memberikan tes berupa pilihan 

ganda test, dan wawancara guru PAI. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dijadikan penunjang dalam 

penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari dokumentasi pihak sekolah 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau 

individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui.25 Adapun 

populasi yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan 

siswi kelas VII SMP Adabiyah Palembang. 

Tabel 1.1 
Jumlah Populasi 

 
NO KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 VII- 1 16 Siswa 14 Siswi  30 Siswa 

2 VII- 2 15 Siswa  15 Siswi  30 Siswa 

3 VII- 3 16 Siswa 14 Siswi 30 Siswa 

4 VII-4 15 Siswa 15 Siswi 30 Siswa 

5 VII-5 13  Siswa 17 Siswi 30 Siswa 

Jumlah  150 Siswa 

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan 

keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata 

lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi.26 Untuk menentukkan 

                                                           
25 Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, ( Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm., 4.2 

26 Ibid., hlm. 4.3 
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beberapa sampel yang akan diambil, maka peneliti menggunakan teknik 

cluster sampling (sampel kelompok). Maka didapatkan 2 kelas sample yaitu 

kelas VII.4 dan VII.5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 1.2 
Jumlah Sampel 

 
NO KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 VII-4 16 Siswa 14 Siswi 30 Siswa 

2 VII-5 15  Siswa 15 Siswi 30 Siswa 

Jumlah 60 Siswa 

    
5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

sebagai berikut: 

a. Tes 

Tes digunakan untuk menguji tingkat hasil belajar siswa yaitu siswa 

mengetahui dan paham pada saat pembelajaran PAI. Dan peningkatan nilai 

siswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan, baik pada kelas yang 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E dan kelas yang 

tidak menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E. Maka 

peneliti perlu mengadakan tes langsung terhadap sampel yaitu kelas VII.4  

(kontrol) dan kelas VII.5 (eksperimen). 
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b. Observasi 

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.27 Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui keadaan objek secara langsung serta keadaan wilayah, letak 

geografis, keadaan sarana dan prasarana serta kondisi pada saat proses 

pelaksanaan pembelajaran PAI di SMP Adabiyah  Palembang. 

c. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara 

sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan.28 Data yang diperoleh dari teknik wawancara merupakan salah 

satu strategi penunjang dalam mengumpulkan data, maka peneliti akan 

menggunakan teknik wawancara bebas dengan memberikan beberapa 

pertanyaan bersifat umum kemudian peneliti menganalisis dari seluruh 

jawaban-jawaban dari responden yaitu guru bidang studi PAI SMP Adabiyah  

Palembang. 

 

 

                                                           
27 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 

76 
28 Ibid., hlm. 82 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda 

dan sebagainya.29 Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh daftar siswa, guru dan karyawan serta hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Perangkat Tes 

1) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat–tingkat 

kevalidan atau kebenaran suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah Realibilitas.30 Rumusnya: 31
 

rpbi = 
           √    

Ket: 

rpbi  =  Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 

kekuatan korelasi antara variabel 1 dengan variabel II, yang 

dalam hal ini dianggap sebagai Koefisien Validitas item. 

Mp =  Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang untuk 

butir yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. 

M t =  Skor rata-rata dari skor total 
                                                           

29 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012), hlm. 158 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal.2 11 
31 Anas Sudijono, Op. Cit., hlm. 185 
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SDt = Deviasi standar dari skor total 

P = Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir yang 

sedang diuji validitas itemnya. 

Q = Proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir yang 

sedang diuji validitas itemnya. 

2) Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 
bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 
akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 
memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapakalipun diambil, 
tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 
sesuatu.32 Realibel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Rumus 
yang digunakan adalah rumus KR-20: 33  

r 11 = 

      ⌊      ∑       ⌋  
Ket:  

r11 = Koefisien Reliabilitas Instrumen 

n  = Banyaknya butir soal 

1 = Bilangan konstan 

Pi = proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan benar 

qi = Proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan salah 

 (qi = 1 – pi ) 

∑ pi qi : Jumlah hasil perkalian antara p dan q    : Varian total. 

                                                           
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur. . . , Op. Cit., hlm. 221 
33

 Anas Sudijono, Op. Cit., hlm. 255-256 
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Kemudian harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel jika rhit > 

rtabel maka instrumen tersebut reliabel. Klasifikasi reliabelitas soal adalah 

sebagai berikut: 

r11 ≤ 0,20 : sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 : Rendah 

O, 40 < r11 ≤ 0,60 : Sedang 

O, 60 < r11 ≤ 0,80 : Tinggi 

O, 80 < r11 ≤ 1, 00 : Sangat tinggi. 

b. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data 
yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berkenaan dengan 
uji statistik parameter t atau uji t yang hanya dapat digunakan bila data 
yang diperoleh berdistribusi normal. Data yang dibuat di dalam tabel 
distribusi frekuensi diuji kenormalannya dengan menggunakan uji 
kemiringan. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

 34 
 

KM = 
        

di mana: 

Mo = b + p 
        35 

Data berdistribusi normal apabila harga Km terletak antara -1 dan +1 

dalam selang (-1  Km   +1) 

                                                           
34 Nana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hal. 109 
35

 Ibid., hlm. 77 
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Keterangan: 

Km = Koefisien normalitas (kemiringan) 

Mo = Modus 

x = Nilai rata-rata 

S = Simpangan Baku 

b = Batas Kelas Modus 

p = Panjang kelas modus 

b1 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval  

  dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum kelas modus. 

b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval  

  dengan tanda kelas yang lebih besar sebelum kelas modus. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kesetaraan data 

atau kehomogenan data. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama, maka kelompok tersebut dinyatakan homogen. Uji ini untuk 

mengetahui kehomogenan data tentang post-test hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan hasil belajar siswa kelas kontrol. 

Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut: 

Ho :     =     

Ha :           

Keterangan: 
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    : Varians data kelas eksperimen     : Varians data kelas kontrol 

Homogenitas data dapat dianalisis dengan menggunakan statistik 

F, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F = 
                                 

Kriteria pengujian tolak H0 jika Fhitung      ⁄         dengan 

taraf nyata 5% dan dk pembilang = (nb - 1) dan dk penyebut (nk - 1) 

Keterangan: 

nb = banyaknya data yang variansnya lebih besar 

nk = banyaknya data yang variansnya lebih kecil.36 

Jika Fhitung < Ftabel, berarti homogen 

Jika Fhitung > Ftabel, berarti tidak homogen 

c. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian digunakan Uji t. 

Uji t digunakan untuk menguji dua hipotesis yang diajukan yaitu hipotesis 

pertama dan hipotesis kedua. Dalam penelitian ini, uji t yang digunakan 

bertujuan untuk membandingkan besarnya pengaruh sebelum dan sesudah 

treatment atau perlakuan berupa penggunaan model pembelajaran 

Learning Cycle tipe 7E dalam proses pembelajaran. 

                                                           
36 Ibid., hal. 250 
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Sugiono mengatakan bahwa apabila sampel berkorelasi/ 

berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment 

atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen, maka digunakan t test sample related dengan persamaan: 

t = 
      √         

. 37 

Kriteria pengujian yang berlaku adalah H0 diterima jika thitung < 

ttabel dengan menentukan dk = n2 + n2 - 2, taraf signifikan   = 5% dan 

peluang (1-  ).38 

keterangan: 

x1 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

x2 = nilai rata-rata kelas kontrol 

n1 = banyaknya data kelas eksperimen 

S =  standar deviasi data 

n2 = banyaknya data kelas kontrol     =     varians kelas eksperimen     =     varians kelas kontrol 

dengan:   

 Rata-rata : x = 
  ∑        

 Varians : S2 = 
                         . 39 

                                                           

 37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 273 
 38 Ibid., 
 39 Ibid., hal. 181 
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L. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu terdiri 

dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama adalah pendahuluan yang  menguraikan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, definisi operasional, 

kerangka teori, variabel penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua yaitu landasan teori yang menguraikan tentang hakikat model 

pembelajaran: pengertian model pembelajaran serta langkah-langkahnya, hakikat 

hasil belajar dan materi perilaku terpuji 

Bab Ketiga yaitu deskripsi objek penelitian yang membicarakan keadaan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adabiyah  Palembang, baik tentang sejarah 

berdirinya, keadaan guru dan pegawai, keadaan siswanya, sarana dan prasarana 

serta kegiatan lainnya. 

Bab Keempat yaitu analisis data yang memaparkan deskripsi data, 

analisis data post-test kelas eksperimen dan kontrol. Analisis bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif dalam pembelajaran PAI kelas 

eksperimen yang digunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E dan kelas 

kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E di SMP 

Adabiyah Palembang serta temuan penelitian dan keterbatasan hasil penelitian. 
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Bab Kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil 

penelitian dan juga dikemukakan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Ismail Sukardi, menyatakan bahwa model pembelajaran adalah 
bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan 
bahan ajar oleh guru kepada siswa. model pembelajaran yang ideal adalah model 
yang mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang 
memungkinkan siswa atau seseorang mengalami atau berbuat secara langsung dan 
aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya.40 

Menurut Nanang Hanfiah dan Cucu Suhana, model pembelajaran 
merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku 
peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pemebelajaran sangat erat 
kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (learning style) dan gaya mengajar 
guru (teaching style) yang keduanya disingkat menjadi SOLAT ( Style Of 
Learning And Teaching).41 

Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh seorang guru kepada siswa.42 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu kegiatan dalam mensiasati perubahan perilaku peserta didik yang 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh seorang guru kepada siswa 

kegiatan tersebut termasuk perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman pembelajaran di kelas. 

                                                           
40 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen, (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 

2013),  hlm. 29-31 
41Nanang Hanfiah dan Cucu Suhana, KonsepStrategiPembelajaran, (Bandung: RefikaAditama, 

2012), hlm. 41 
42Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern Bekal Untuk Guru Profesional, 

(Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 29 
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2. Pengertian Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

Karplus & Their mendefenisikan Learning Cycle adalah suatu Model 

pembelajaran yang berpusat pada peserta belajar.43 Learning Cycle merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta 

belajar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran melalui peran aktivitas siswa. 

Model pembelajaran Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga para pelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dalam 

jalan berperan aktif.44 

Siklus belajar merupakana salah satu model pembelajaran dengan 

pendekatan kontruktivisme yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

a. Eksplorasi  

b. Pengenalan konsep  

c. Penerapan konsep45 

Learning Cycle pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi, 

pengenalan konsep, dan aplikasi konsep. Pada tahap eksplorasi, para pelajar di beri 

kesempatan untuk memanfaatkan panca indranya semaksimal mungkin dalam 

berinteraksi dengan lingkungan .melalui kegiatan-kegiatn seperti praktikum, 

                                                           
43 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, ( Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012 ), hlm. 

144 
44 Ibid., hlm 145 
45

 Madewena, Strategi Pembelajaran Inovativ Kontemporer, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), 
hlm. 170-171 
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menganalisis artikel, mendiskusikan fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-

lain. 

Learning Cycle tiga fase saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan 

menjadi 5 dan 6 fase. Pada learning cycle 5 fase, ditambahkan tahap engagement 

sebelum eksploration dan ditambahkan tahap evaluation pada bagian akhir siklus 

pada learning cycle 6 fase, ditambahkan tahap identifikasi tujuan pembelajaran 

pada awal kegiatan. 

Model pembelajaran Learning Cycle  ini terus mengalami perkembangan 

Eisenkraft mengembangkan Learning Cycle menjadi 7 tahapan yaitu : elicit  

(mencari Informasi), engagment (mempertunangkan), exploration ( menyelidiki) , 

explanation (menjelaskan), elaboration (menerapkan), extend (memperluas), 

evaluation (menilai). Perubahan yang terjadi pada tahapan Learning Cycle 

5E menjadi Learning Cycle 7E terjadi pada fase Engage menjadi 2 tahapan yaitu  

Elicit dan Engage, sedangkan pada tahapan Elaborate dan Evaluate menjadi 3 

tahapan yaitu menjadi elaborate, Evaluate dan Extend. Menurut Eisenkraft dan 

Rizaldi tahapan-tahapan model pembelajaran Learning Cycle 7E dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1)   Elicit 
Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal 

siswa. Pada fase ini guru dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan awal 
siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul 
respon dari pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban 
dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan 
pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan 
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dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa seperti 
kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

2)   Engagment 
Fase digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang 

kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa 
terhadap konsep yang akan diajarkan. Fase ini dapat dilakukan dengan 
demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk 
membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa keigintahuan siswa. 

3)   Exploration 

Fase ini siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung 
yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa diberi 
kesempatan untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran 
langsung dari guru. Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati 
data, merekam data, mengisolasi variabel,  merancang dan merencanakan 
eksperimen, membuat grafik, menafsirkan hasil, mengembangkan hipotesis 
serta mengatur temuan mereka. Guru merangkai pertanyaan, memberi 
masukan, dan menilai pemahaman. 

4)  Explaination 

Fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru, siswa 
menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. 
Guru mengenalkan siswa pada beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan 
pertanyaan untuk merangsang siswa agar menggunakan istilah ilmiah untuk 
menjelaskan hasil eksplorasi. 
5)    Elaboration 

    Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan symbol-
simbol, definisi-defiisi, konsep-konsep, dan keterampilan keterampilan pada 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran 
yang dipelajari. 
6)   Extend 

Pada tahap ini bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan 
menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan 
ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka 
pelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. 
7)      Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari 
evaluasi Formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi 
pada siklus-siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan 
siswa.Ketujuh tahapan di atas adalah hal-hal yang harus dilakukan guru dan 
siswa untuk menerapkan Learning Cycle 7E pada pembelajaran di kelas. Guru 
dan siswa mempunyai peran masing-masing dalam setiap kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tahapan dari siklus 
belajar.46 

3. Karakteristik Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

a. Elicit 
1) Menarik perhatian siswa sebelum pemberian pengetahuan 
2) Membantu dalam mentransfer pengetahuan 
3) Membangun pengetahuan baru di atas pengetahuan yang telah ada 

b. Engage 
1) Memfokuskan pikiran dan perhatian siswa 
2) Bertukar informasi dan pengalaman dengan siswa 

c. Explore 
1) Melakukan eksperimen 
2) Mencatat data, membuat grafik, menginterpretasi hasil 
3) Diskusi 
4) Guru membimbing dan memeriksa pemahaman siswa 

d. Explain 
1) Siswa mengkomunikasikan apa yang telah dieksplorasi secara tertulis 

dan lisan 
2) Menyimpulkan hasil eksplorasi  
3) Pembenaran 

e. Elaborate 
1) Transfer pembelajaran 
2) Aplikasi dari pengetahuan baru yang telah didapatkan 

f. Extend 
1) Menghubungkan satu konsep ke konsep lain 
2) Menghubungkan subjek satu ke subjek lain 

g. Evaluasi 
Melakukan evaluasi : Formatif, Summatif, Informal, Formal47 
 
 
 
 

                                                           

 
46

 Hardiansyah, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep, (Bandung : PT 
Bumi Aksara, 2010), hlm. 39 

 
47

 Ibid., hlm. 40 
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4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Learning Cycle adalah 
sebagai berikut : 

 
a. kelebihan 

 Kelebihan dari model pembelajaran learning cycle  antara lain sebagai 
berikut. 
1) Merangsang siswa untuk mengingat materi pelajaran yang telah mereka 

dapatkan sebelumnya. 
2) Memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan 

menambah rasa keingin tahuan siswa. 
3) Melatih siswa belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. 
4) Melati siswa untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah 

mereka pelajari. 
5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, mencari, 

menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah 
mereka pelajari. 

6) Guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang 
saling mengisi satu sama lain. 

7) Guru dapat menerapkan model ini dengan metode yang berbeda-beda.48 
 

b .    Kelemahan  

Dibalik kelebihan-kelebihan di atas, model pembelajaran learning cycle 
memiliki beberapa kelemahan  sebagai berikut. 

1) Efektifitas guru rendah jika guru tidak menguasai materi dan langka-
langka pembelajaran. 

2) Menuntut kesungguhan dan kreatifitas guru dalam merangsang dan 
melaksanakan proses pembelajaran. 

3) Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk menyusun 
rencana dan pelaksanaan pembelajaran49 
 

5. Langkah-langkah Model Permbelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

   Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model pembelajaran 
Learning Cycle tipe 7E sebagai berikut : 
 

                                                           

 
48

  Ibid., hlm. 41 
 

49
 Ibid., 



37 

 

 

 

a. Elicit 
1. Memfokuskan siswa terhadap materi yang akan di pelajari  
2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan pertanyaan seperti “Apa 

yang kamu pikirkan?” atau “Apa yang kamu ketahui?” yang sesuai 
dengan permasalahan 

3. Menampung semua jawaban siswa 
b. Engage 

1. Menyajikan demonstrasi atau bercerita tentang fenomena alam yang 
sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari  

2. Memberikan pertanyaan untuk merangsang motivasi dan 
keingintahuan siswa 

c.  Explore 
1. Menjelaskan maksud dari pembelajaran yaitu untuk malaksanakan 

eksperimen atau diskusi 
2. Memandu dan membimbing siswa dalam melakukan eksperimen 
3. Memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk menyelesaikan 

eksperimen 
d. Explain 

1. Membimbing siswa dalam menyiapkan laporan (data dan kesimpulan) 
eksperimen 

2. Menganjurkan siswa untuk menjelaskan laporan eksperimen dengan 
kata-kata mereka sendiri 

3. Memfasilitasi siswa untuk melakukan presentasi laporan 
4. Mengarahkan siswa pada data dan petunjuk telah diperoleh dari 

pengalaman sebelumnya atau dari hasil eksperimen untuk 
mendapatkan hasil 

e. Elaborate 
1. Mengajak siswa untuk menggunakan istilah umum 
2. Memberikan soal atau permasalahan dan mengarahkan siswa untuk 

menyelesaikan 
3. Menganjurkan siswa untuk menggunakan konsep yang telah mereka 

dapatkan 
f. Extend 

1. Memperlihatkan hubungan antara konsep yang dipelajari dengan 
konsep yang lain  

2. Memberikan pertanyaan untuk membantu siswa melihat hubungan 
antara konsep yang dipelajari dengan konsep/topik yang lain 

3. Mengajukan pertanyaan tambahan yang sesuai dan berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari sebagai aplikasi konsep dari materi yang 
dipelajari 

g.  Evaluated 
1. Memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari 
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2. Melakukan penilaian kinerja melalui observasi selama proses 
pembelajaran 

3. Memberikan kuis50 
 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil ialah sesuatu yang menjadi akibat dari usaha. Belajar merupakan 

proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang.51 Belajar ialah sebuah 

proses yang memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, 

keterampilan dan sikap yang baru. Dengan demikian hasil belajar merupakan 

perolehan dari usaha yang dilakukan oleh siswa dengan mengikuti proses 

pembelajaran dengan guru. Adapun hasil belajar tersebut dapat dilihat dari 

evaluasi yang dilakukan guru terhadap siswa, dan evaluasi tersebut dapat 

ditunjukan melalui nilai dalam bentuk angka sebagaimana perolehan hasil belajar 

yang dimiliki siswa. 

Menurut Oemar Hamalik  hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.52 

Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau kemampuan 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas.53 

                                                           
50

 Fajaroh & Dasna. Pembelajaran Dengan Model Siklus Belajar (Learning Cycle), (Bandung 
: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 18-19 

51Nyayu, Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang : Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 
53   

52Hamalik, Oemar, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara:  2006), hlm. 30 
53 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008) , hlm. 55 
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2. Klasifikasi Hasil Belajar 

Menurut Howard Kongsley dalam Sudjana, membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni: 

1) Keterampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan keterampilan 

3) Sikap dan cita-cita.54 

Benyamin Bloom dalam Sudjana, Mengklasifikasikan hasil belajar 
secara garis besar menjadi tiga ranah, yakni: 
1) Ranah kognitif dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 
sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah 
dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 
penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 
kemampuan bertindak, ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan 
refleks, keterampilan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan dan 
ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspensif dan 
interpretatif.55 

3. Ciri-Ciri Perubahan Hasil Belajar 

Menurut Ahmadi dan Suriyono dalam Khodijah suatu proses perubahan baru 
dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika memiliki ciri-ciri, Berikut ini ciri-ciri 
perubahan tingkah laku: 
1. Perubahan terjadi secara sadar. 
2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.56 

 

                                                           
54Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 22  
55 Ibid., hlm. 22-23 

 
56

 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press,2011), hlm. 57 
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C. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Mata Pelajaran PAI 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.57 

Menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana dikutip Oleh Abdul Majid, Dian 

Andayani pendidikan agama islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup. Kalau kita melihat pada 

sejarah pendidikan Indonesia maupun dalam studi kependidikan, sebutan 

Pendidikan Agama Islam umumnya dipahami hanya sebatas sebagai ciri khas 

jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, sepertihalnya civil 

education di sekolah sering dikesankan sebagai sistem rekayasa sosial yang 

paling bertanggung jawab terhadap upaya mempertegas upaya multi kultural 

warga negara. Pendidikan Agama Islam selama ini juga dikesankan sebagai tipe 

pendidikan yang bercorak dogmatis, doktriner, monolitik dan tidak berwawasan 

multi cultural. Walaupun sebenarnya Pendidikan Agama Islam memang tidak 

                                                           
57

 Rahman , Nazarudin , “Menajemen Pembelajaran ”, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 
hlm. 8-14 
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bisa dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada sisi sejarahnya. Karena 

jelas Pendidikan Agama Islam berupaya mengembangkan manusia seutuhnya, 

bukan hanya serpian dari potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, 

seperti yang berlaku pada pendidikan Sparta da Athena yang didewa-dewakan 

oleh orang-orang sekarang.  

Pendidikan Agama Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan 

yang ada di Indonesia, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan 

sistem sekolah pada abab ke-19. Kalau meminjam bahasanya Tilaar bahwa 

Pendidikan Agama Islam telah berhasil survive dalam berbagai situasi dan 

kondisi mengarungi masa, oleh karenanya Pendidikan Agama Islam 

mengandung nilai-nilai historis, nilai religius dan nilai moral. Tentunya karena 

Pendidikan Agama Islam berlandaskan kepada beberapa hal, yaitu : Pertama. 

Landasan spiritual, yang berupa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an 

dan Sunnah Rasulullah . Kedua, landasan filosifis yang berupa kurikulum, yang 

dalam pengertian luas merupakan produk ijtihad yang dapat meliputi seluruh 

aspek kependidikan. Ketiga, landasan operasional yang meliputi berbagai 

didaktik metodik, dana dan sarana serta leadership dan manajemen . Sehingga 

penting menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu pendidikan 

alternativ, tentunya dengan membutuhkan paradigma-paradigma baru untuk 

meningkatkannya, antara lain dengan peningkatan manajemen pendidikan Islam 

itu sendiri .  
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Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 disebutkan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Dari paparan diatas maka penulis bisa menarik kesimpulamn bahwa 

Pendidikan Islam dibedakan dengan istilah Pendidikan Agama Islam dan 

pendidikan Keagamaan Islam. Istilah Pendidikan Islam bermakna umum, 

mencakup dua istilah lainnya. Muhaimin menjelaskan bahwa istilah Pendidikan 

Islam mencakup tiga pengertian berikut : (a) pendidikan (menurut/berdasarkan) 

Islam, yakni pendidikan yang dipahami, disusun, dan dikembangkan menurut 

ajaran Islam. Jadi, sifatnya normatif. Dan dalam kerangka akademik merupakan 

lahan filsafat pendidikan Islam; (b) Pendidikan (Agama) Islam, yaitu upaya 

mengajarkan dan mendidikkan agama Islam agar menjadi way of life, baik 

malalui lembaga informal, nonformal dan formal. Sifatnya proses oprasional. 

Dalam kerangka akademik menjadi lahan Ilmu Pendidikan Islam teoritis; dan 

(c) Pendidikan (dalam) Islam, yakni proses dan praktek penyelenggaraan 

pendidikan Islam yang berlangsung berkembang dalam perjalanan sejarah umat 

Islam. Sifatnya sosio-historis. Dalam kerangka akademik menjadi lahan Sejarah 

Pendidikan Agama Islam.  
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Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketiga istilah tersebut 

meskipun mirip, dalam tataran implementasi memiliki perbedaan. Istilah 

Pendidikan Islam sifatnya umum, menunjuk pada semua hal terkait dengan 

pendidikan dalam kontek Islam, baik berupa kekurangnya dalam bentuk mata 

pelajaran/kuliah agama Islam pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan 

pendidikan dalam kontek Islam, baik berupa pemikiran, institusi, maupun 

tertentu. Sedangkan Pendidikan Keagamaan Islam lebih mengarah pada bentuk 

satuan pendidikan atau program pendidikan, yang dapat berupa pendidikan 

diniyah dan pendidikan pesantren. 

2. Fungsi Mata Pelajaran PAI 

Salah satu fungsi PAI secara umum yaitu proses memanusiakan manusia 

dalam rangka mewujudkan budayanya. Manusia di ciptakan dalam keadaan 

fitrah (Al-Qur’an). Fitrah dalam Al-Qur’an pada dasarnya memiliki arti potensi 

yaitu kesiapan manusia untuk menerima kondisi yang ada di sekelilingnya dan 

mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan dirinya untuk survive 

dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur’an dan sunnah. 

3. Tujuan Mata Pelajaran PAI di  SMP Adabiyah Palembang 

Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan, 

rasanya penulis, perlu mengutip ungkapan Berieter, bahwa pendidikan adalah 

persoalan tujuan dan fokus. Mendidik anak berarti bertindak dengan tujuan 

agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seseorang secara utuh. 
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Dari keterangan di atas tadi, secara umum fungsi pendidikan agama 

Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan malalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pangamalan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya, 

berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Mata pelajaran PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk 

menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang Aqidah dan Akhlak dalam 

ajaran Islam, melainkan yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat 

mengamalkan Aqidah dan Akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari.58 Mata 

pelajaran PAI menekankan keutuhan dan keterpaduan antara pengetahuan, 

sikap, dan perilaku atau lebih  menekankan pembentukan ranah efektif dan 

psikomotorik yang dilandasi oleh ranah kognitif. 

Selain itu guru adalah seorang teladan dan contoh yang menjadi panutan 

bagi setiap siswa-siswinya, dan setiap tindakan seorang guru memberikan 

dampak besar bagi perkembangan akhlak dan kebisaan bagi murid-muridnya. 

Seperti ada pepatah yang diutarakan oleh tokoh  pendidikan nasional yaitu Ki 

Hajar Dewantara yang mencakup tiga aspek bagi seoran guru, yaitu: 

a. Ing ngarso Sung Tulodo, artinya bahwa seorang guru adalah teladan bagi 
siswa-siswinya 

                                                           
58Ibrahim dan Darsono, .Membangun Akidah dan Akhlak untuk kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah, ( Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 16 
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b. Ing Madyo Mangun Karso, artinya seorang guru haruslah selalu 
memberikan bimbingan dan mendampingi siswa-siswinya kapanpun dan 
dimanapun. 

c. Tut Wuri Handayani, artinya  seorang guru harus memberikan motivasi 
dan dorongan kepada siswa-siswinya agar maju ke depan, tampil, dan 
berani dalam mengambil sebuah keputusan.59 
 

Jadi, dari tiga aspek tugas seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara 

di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang guru harus menjadi panutan dan 

contoh bagi setiap siswa dan siswinya, selain itu guru juga harus memberikan 

bimbingan, dorongan dan motivasi agar siswa dan siswinya semangat dalam 

belajar serta berani dalam mengambil sebuah keputusan tujuanya agar mereka 

bisa menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dari setiap tindakanya.  

D. Materi Perilaku Terpuji Tentang Tawaduk, Taat, Qanaah, Sabar 

Agama Islam mengajarkan supaya kita bersikap dan berperilaku baik 

sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jika kita dapat menampilkan 

akhlak mulia di masyarakat, insya Allah akan disukai dan disegani orang lain. 

Berikut ini kita akan mempelajari beberapa contoh akhlak mulia, yaitu tawaduk, 

taat, qanaah, dan sabar.60 

1. Tawaduk 

  Tawaduk merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia. Setiap 

orang Islam memiliki sifat tawaduk. Menurut KBBI tawaduk berarti rendah hati. 

                                                           
59

 Oemar, Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara,  2006), hlm. 53 
60 Supardjo dan Ngadiyanto, Pendidikan Agama Islam 1 untuk sekolah menengah pertama, 

(Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 37 
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Tawaduk dapat diartikan sebagai sifat rendah hati dan tidak suka menonjolkan 

diri kepada orang lain. Tawaduk adalah kebalikan sikap sombong. 

  Orang yang memiliki sifat tawaduk tidak akan merasa lebih dari pada 

orang lain. Sikap tawaduk sangat dianjurkan. Dengan tawaduk, kita akan hidup 

tenang, tidak sombong, dan tidak mencelakakan orang lain. Kita harus selalu 

tawaduk kepada Allah swt. cara tawaduk kepada Allah swt. adalah dengan 

melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Orang yang tidak mau 

tunduk pada perintah Allah swt. berarti sombong. Padahal, kita tidak ada artinya 

di hadapan Allah swt. 

2. Taat 

Iman tidak hanya cukup diucapkan dalam lisan, melainkan juga harus 

diyakini dalam qalbu dan diamalkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Orang 

yang telah mengucapkan, meyakini, dan mengamalkan keimanan, berarti ia telah 

beriman atau disebut mukmin.61 

Orang beriman memiliki tanda-tanda yang dapat dilihat sebagai indikasi. 

Salah satu di antara tanda seseorang beriman adalah taat kepada Allah swt. Taat 

berarti tunduk dan patuh kepada segala perintah serta menjauhi segala larangan-

Nya. Bagi orang beriman ada beberapa macam ketaatan, sebagaimana dijelaskan 

dalam surah an-Nisa’ ayat 59 

 

                                                           
61 Ibid, hlm. 38 



47 

 

 

 

                        

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 
dan ulil amri di antara kamu. … ( Q.S. an-Nisa’ : 59 )62 

Cara mewujudkan ketaatan kepada Allah swt. adalah dengan menjalankan 

syariat yang dibawa Rasulullah saw. Sebagai orang beriman, hendaknya kita 

senantiasa meningkatkan ketaatan kepada  Allah swt. Bahkan, Allah swt. 

mengingatkankita agar mati, kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, mati dalam 

keadaan taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah swt.  

3. Qanaah 

Selain tawaduk dan taat, kita juga harus bersikap qanaah. Artinya, rela 
menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhi diri dari 
sifat tidak puas dan merasa kurang. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-
malasan, tidak mau berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup. Akan tetapi, orang yang qanaah itu selalu giat bekerja dan berusaha. 
Apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati 
menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah swt. sikap yang 
sedemikian itu akan tetap rela hati menerima hasil tersebut dengan rasa syukur 
kepada Allah swt. sikap yang demikian itu akan mendatangkan rasa tentram 
dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah atau tamak.63  
 

Qanaah seharusnya menjadi sifat dasar setiap muslim. Sifat tersebut 

menjadi pengendali agar tidak surut dalam keputusasaan dan tidak selalu maju 

dalam keserakahan. Qanaah berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator hidup 

seorang muslim. Dikatakan Stabilisator karena seorang muslim yang mempunyai 

sifat qanaah akan selalu berlapang dada, berhati tentram, merasa kaya dan 

                                                           
62 QS an-Nisa (4) :59  
63 Supardjo dan Ngadiyanto, Pendidikan Agama Islam 1 untuk sekolah menengah pertama, 

(Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 38 



48 

 

 

 

berkecukupan, serta bebas dari keserakahan. Karena hatinya senantiasa merasa 

berkecukupan, orang yang mempunyai sifat qanaah terhindar dari sifat loba dan 

tamak. Orang yang tamak suka meminta-minta kepada orang lain karena masih 

merasa kurang puas dengan apa yang dikaruniai Allah swt. 

Qanaah berfungsi sebagai dinamisator, artinya kekuatan batin yang selalu 

mendorong seseorang untuk meraih kemajuan berdasarkan kemandirian dengan 

tetap bergantung kepada karunia Allah swt. 

Demikianlah pentingnya sikap qanaah dalam hidup. Apabila qanaah 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan terwujud masyarakat yang penuh 

dengan ketentraman, tidak putus asa, dan bebas dari keserakahan. 

4. Sabar 

  Sabar termasuk sifat yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. 
Setiap muslim hendaknya memiliki sifat sabar dalam menghadapi segala cobaan 
dan rintangan ketika menjalani hidup di alam fana ini. Sabar adalah sikap teguh 
dalam menghadapi segala macam cobaan dan rintangan serta tidak melupakan 
ikhtiar yang dilakukan. Apabila ikhtiar itu belum berhasil, kita tidak mengeluh 
dan pantang putus asa. Kegagalan yang menimpa dihadapi dengan tetap berbaik 
sangka kepada Allah swt. bahwa kegagalan ada hikmahnya.64 

  Menurut sebagian ulama, sabar dibagi menjadi empat bagian, yaitu 

sabar „ala ta‟ah, sabar ala ma‟siyah, sabar ala musibah, dan sabar ala ni‟mah. 

a. Sabar ala ta‟ah, adalah sabar dalam menjalankan segala perintah dari Allah 

swt. Misalnya salat, zakat, puasa, dan haji 

b. Sabar ala ma‟siyah adalah sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah 

swt. Misalnya, meninggalkan minuman keras, berjudi, dan syirik 

                                                           
64 Ibid., hlm. 39  
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c. Sabar ala musibah, adalah sabar ketika menghadapi musibah atau cobaan 

yang menimpa. Misalnya, kehilangan harta, dikurangi rezekinya, banjir, atau 

gempa bumi 

d. Sabar ala ni‟mah, adalah sabar dalam menerima nikmat. Artinya apabila 

ketika mendapat nikmat, tidak menjadikan seseorang sombong. Dia 

menggunakan nikmat itu tidak berlebih-lebihan. 

Tabel 2 
SK dan KD mata pelajaran PAI materi perilaku terpuji kelas VII  

 
Semester SK KD 

I/Ganjil 
4. Membiasakan 

perilaku terpuji. 

4.1 Menjelaskan 
pengertian 
Tawaduk, 
Taat, Qanaah dan , 
Sabar. 

4.2 Menampilkan 
contoh-contoh 
perilaku tawaduk, 
taat, qanaah dan 
sabar 

4.3 Membiasakan 
perilaku tawaduk, 
taat, qanaah, dan 
sabar 
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BAB III 

KONDISI OBJEK PENELITIAN 

A. Sekilas Tentang SMP Adabiyah Palembang 

1. Sejarah Singkat SMP Adabiyah Palembang 

 Perguruan Islam adabiyah I / Madrasah Islam adabiyah I (MIA I), SMP, 

SMA masing-masing berdiri di sebidang tanah yang dimiliki oleh Yayasan 

perguruan Islam Adabiyah. Perguruan Yayasan Islam Adabiyah Sejak pertama 

kali didirikan pada tahun 1948 sampai tahun 1975 di pimpin oleh Sayyid H. 

Abdul Kadir Bin Hasan Shahab. 

Pada masa kepengurusan beliau salama ± 27 tahun selain mendirikan 

Perguruan Islam Adabiyah I / Madrasah Islam adabiyah I, yayasan perguruan 

Islam Adabiyah mengembangkan sayap dengan mendirikan perguruan Islam 

Adabiyah Islam Adabiyah II dan SLTP Adabiyah.65 

Selanjutnya kepengurusan ini dilanjutkan oleh Sayyid Ahmad bin Zen 

Shahab. Pada kepengurusan beliau Yayasan Perguruan Islam Adabiyah bergerak 

dengan gigih memperjuangkan pendidikan khusunya umat Islam, kepengurusan 

hingga tahun 1982.66 

Pada awal tahun 1983, tongkat estafet kepengurusan Yayasan Adabiyah 

dilanjutkan oleh Kiyai Sayyid Husin Ahmad Shahab. Dalam perjalanan 

kepengurusan ini pengembangan Adabiyahpun dilanjutkan dengan membangun 

                                                           

 65 Dokumentasi SMP Adabiyah Palembang, Tahun 2015, hlm 1 
 

66
 Ibid.,  
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gedung-gedung sekolah yang diperuntukkan untuk menambah kapasitas jumlah 

murid yang bisa mengecap pendidikan Madrasah ini. Pada tahun 1984, 

kepengurusan ini meningkatkan jenjang pendidikan di Yayasan ini mendirikan 

sekolah Menengah Umum yang diberi nama SMU Adabiyah. Semua karya dan 

perjuangan mereka masih berjalan sampai saat ini. 

Pada tahun 2001 yang lalu telah dilakukan perubahan kepengurusan 

Adabiyah dengan digantikan oleh generasi penerus yakni generasi kedua dan 

ketiga. Pada kepengurusan ini dipercayai oleh Drs. Sayyid H. Syech abdul Kadir 

Shahab. Pada tahun ini di pegang oleh Ir. Zaki Shahab, M.Si. 

SMP Adabiyah disahkan 1 oktober 1974 oleh perwakilan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatra Selatan kantor pembinaan 
Pendidikan menengah Umum Pertama Nomor : 080/1974 Pejabat Kepala Kantor 
Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Provinsi Sumatera Selatan 
ditanda tanganin oleh Z.A. Ahmad, pada tahun 2001 Akreditasi “Diakui” dan 
tanggal 27 Desember 2010 Akreditasi Nilai “B” (80)67 

2. Periodisasi Kepemimpinan SMP Adabiyah Palembang 

Pimpinan sekolah yang bertugas di SMP Adabiyah Palembang sejak awal 
berdirinya adalah : 

a. H. Gasim Husin Shahab 
b. Tugimin 
c. Agus Waluyo 
d. Drs Rusli Siddiq 
e. Ustadz Ali Alaydrus 
f. Ir. Faisal Umar 
g. Yusuf Alaydrus, S.Pd 
h. M. Ibnu Mukti68 

 

 

                                                           

 
67

 Ibid,. hlm 5 
 68 Ibid., hlm, 6 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Adabiyah Palembang 

a. Visi Sekolah 

Menyiapkan peserta didik yang berilmu pengetahuan, berakhlak 

mulia, dan bertaqwa.69 

b. Misi Sekolah 

Untuk mewujudkan visi sekolah, Sekolah menentukan langkah-
langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi sebagai berikut : 
1) Melaksanakan pendidikan terpadu yang berkualitas dan terjangkau 

oleh masyarakat. 
2) Meningkatkan Imtaq  (iman dan taqwa) serta Iptek (ilmu    

pengetahuan dan teknologi) 
3) Meningkatkan prestasi belajar mutu peserta didik 
4) Mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih 

tinggi.70 

c. Tujuan Sekolah 

1) Meningkatkan nilai hasil belajar dan menciptakan perubahan positif 
perilaku siswa 

2) Memantapkan kegiatan ekstrakurikuler 
3) Memiliki tim akademis dan non-akademis yang unggul tingkat kota, 

provinsi, dan nasional 
4) Memiliki kemampuan beribadah 
5) Hafal asmaul husna, surat-surat pendek, surat  yasin, tahlil,dan doa. 
6) Terciptanya layanan siswa orang tua yang baik 
7) Memiliki sarana prasarana dan air bersih yang cukup 
8) Memiliki guru dan karyawan yang professional dan bertanggung 

jawab dengan tugasnya 
9) Penguasaan teknologi informatika Komputer 
10) Terjalin hubungan yang harmonis dengan  yayasan, orang tua, 

masyarakat, dan instansi yang terkait 
11) Terciptanya keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, 

kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan 
12) Menjadi sekolah pilihan dan digemari masyarakat.71 

 

                                                           

 69 Ibid,  hlm, 7 
 

70
 Ibid., hlm ,8 

 
71

 Ibid., hlm, 7 
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B. Struktur Organisasi SMP Adabiyah Palembang 

Dalam menjamin kelancaran kegiatan operasional SMP Adabiyah  

Palembang diperlukan suatu koordinasi diantara semua satuan jenjang kegiatan-

kegiatan dapat terlaksana dengan tertib sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Setiap personel yang ada dalam SMP Adabiyah Palembang harus mengetahui 

tanggung jawabnya, bagaimana cara berhubungan antara satu bagian dengan 

bagian yang lain. 

Untuk mencapai apa yang diharapkan oleh SMP Adabiyah  Palembang 

maka diperlukan struktur organisasi yang jelas. Suatu hal yang penting dalam 

struktur organisasi adalah menempatkan personel sesuai dengan keahliannya. 

Menurut hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti, struktur organisasi SMP 

Adabiyah Palembang sebagaimana terlampir pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 
STRUKTUR ORGANISASI SMP ADABIYAH PALEMBANG 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

Sumber : Dokementasi SMP Adabiyah Palembang Tahun 2015 
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C. Keadaan Siswa, Guru dan Fasilitas di SMP Adabiyah Palembang 

1. Keadaan Siswa SMP Adabiyah Palembang 

Berdasarkan data yang diambil dari dokumen SMP Adabiyah  

Palembang memiliki 353 siswa. Adapun perincian dari keadaan siswanya dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 
Jumlah Siswa SMP Adabiyah Palembang 

NO KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 VII- 1 21 Siswa 19 Siswi 40 Siswa 

2 VII- 2 21 Siswa 18 Siswi  39 Siswa 

3 VII- 3 19 Siswa 19 Siswi 38 Siswa 

4 VII-4 21 Siswa 18 Siswi 39 Siswa 

5 VII-5 19  Siswa 20 Siswi 39 Siswa 

6 VIII-1 19 Siswa 21 Siswi    40 siswa 

7 VIII- 2  20 Siswa 20 Siswi 40 Siswa 

8 VIII- 3  20 Siswa 20  Siswi 40 Siswa 

9 VIII-4  19 Siswa 20 Siswi 39 Siswa 

10 IX - 1  19 Siswa 20 Siswi 39 Siswa 

11 IX - 2  20 Siswa 18 Siswi  38 Siswa 

12 IX - 3  19 Siswa 20 Siswi  39 Siswa 

13 IX -4 20 siswa 18 Siswi 38 Siswa 

Jumlah  508 Siswa 

Sumber : Dokementasi SMP Adabiyah Palembang Tahun 2015 
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 Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.4 dan 

VII.5 SMP Adabiyah Palembang, berjumlah 78 siswa terdiri dari 40 siswa laki-

laki dan 38 siswi perempuan. 

2. Keadaan Guru dan  Pegawai SMP Adabiyah Palembang 

Guru merupakan tenaga edukatif yang berperan langsung dalam 

melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar para siswa untuk menjadi 

manusia-manusia yang terampil dan mandiri di masa yang akan datang dan 

guru juga sebagai komponen pendidikan yang memegang peranan sentral 

dalam proses belajar mengajar.  

SMP Adabiyah Palembang memiliki 27 orang guru untuk lebih 

memperjelas keterangan tentang guru di SMP Adabiyah Palembang memiliki 

27 orang guru. Adapun perincian dari keadaan Guru dan Tenaga Kepegawaian 

SMP Adabiyah dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 
Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Adabiyah Palembang 

 

NO Nama 
L
/
P 

NIP/NIY Bid. Studi/Mapel 

1 M. Ibnu Mukti, S.Pd L 0501097G Kepala Sekolah 

2 
Nuraini, S.Pd 

P 197501192000032004 Wakasek Kur/ Bahasa 
Inggris 

3 
Yuliani S.Pd 

P 197511202006042019 Wakasek Kesis/ 
Bimbingan Konseling 

4 Juhaini, S.Pd. P 196010261984112001 
Fisika 



57 

 

 

 

5 Dra. Indriani P 196003311986032002  PAI 

6 Maghfuro, S.Pd. P  196211281984032008 Bahasa Indonesia 

7 Azizah, S.Pd. P 196004061986032002 Bahasa Indonesia 

8 Mahani, S.Pd. P 197609172008012004 Bahasa Inggris 

9 Drs. Memed Sumedi L 9907069G PAI 

10  M. Hasan Kasim L 7901005G Sejarah 

11 Dra. Siti Alam 
Nurwana 

P 
9107042G Biologi 

12 Dra. Lina Roslina P 9907070G Sejarah 

13 Islamto L  9201046G Olah Raga 

14 Surbaiti P 9711064G Seni Musik 

15 Iskandar Hadi, S. Pd L 0407090G Matematika & IPA 

16 Zakiyah, S.Si P - Matematika 

17 Rahmadalena, S.Pd. P 0502098G Ekonomi Akutansi 

18 Damda Diyani, S.Pd. P - Biologi 

19 Zahra, S. Si  9407052G Matematika 

20 Mia Apriani, S.Pd. P 0907118G Matematika 

21 Elva Susanti, S. Ag P 201207107G PAI 

22 Herlina Sari, A. Md. L - Teknik Komputer 

23 Marfira Yansah, S. Pd L - Penjaskes 

24 Haridawaty, S. Pd. P - Bahasa Indonesia 

25 Arniningsih, S.Pd, M.Si P - Sejarah 
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26 Sri Sumarni, S.Pd P - FKIP Matematika 

27 Parmawati, S.Pd P - FKIP Matematika 

28 Betty Anggraini, S. Pd P - FKIP Bahasa Inggris 

29 Desiani, S. Pd P - FKIP Bahasa Indonesia 

30 
Melly Melilita 

P 
- 

FKIP Bimbingan 
Konseling 

Sumber : Dokementasi SMP Adabiyah Palembang Tahun 2015 

SMP Adabiyah Palembang memiliki 30 0rang guru dari jumlah tersebut 

7 orang guru tetap, 12 orang guru tetap Yayasan dan 21orang guru tidak tetap . 

Dari segi tenaga pengajar SMP Adabiyah sudah terkategori baik karena 

gurunya sudah banyak yang menamatkan jenjang S1 baik Universitas Terbuka 

UNSRI maupun IAIN Raden Fatah. 

3. Keadaan Fasilitas Pembelajaran di SMP Adabiyah Palembang 

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan secara efektif dan efisien 

maka diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas-

fasilitas yang diperlukan selalu diupayakan agar kegiatan proses belajar 

mengajar dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Adapun perincian dari 

fasilitas pembelajaran SMP Adabiyah dapat dilihat pada Tabel 3.3 
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Tabel  3.3 
Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Adabiyah Palembang 

No Fasilitas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru  

Ruang Kelas 

Ruang TU  

Ruang UKS 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Komputer 

Ruang Laboratorium 

Ruang Satpam 

Kantin 

WC Siswa  

WC Guru 

1 Ruang 

1 Ruang 

13 Ruang  

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

5 Ruang 

1 Ruang 

 Sumber : Dokumentasi SMP Adabiyah Palembang Tahun 2015  

Sarana dan prasarana SMP Adabiyah Palembang setelah dilakukan 

observasi ternyata cukup baik sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam suatu proses pembelajaran karena apabila sarana prasarana 

tidak mendukung maka proses pembelajaran juga tidak akan berjalan lancar. 

D. Kegiatan Kurikuler di SMP Adabiyah Palembang. 

  Berikut ini merupakan kegiatan kurikuler yang ada di SMP Adabiyah 

Palembang: 

1. Kurikulum 
 Adapun kurikulum yang digunakan di SMP Adabiyah Palembang 
untuk kelas VII, VIII, dan IX menggunakan KTSP. Kurikulum KTSP 
merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan 
pendidikan, potensi daerah/sekolah, karakteristik daerah/sekolah, kondisi 
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social budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Tujuan 
diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan 
satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada 
lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 
pengambilan keputusan secara partisifatif dalam pengembangan 
kurikulum. 

2. Kegiatan Intrakurikuler  
a. Upacara Bendera  
b. Kegiatan Keagamaan 
c. Senam Bersama 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler 
a. Paskibra 
b. Pramuka 
c. rohis 
d. Bola basket 
e. Seni tari, seni drama, dan seni musik 
f. Tapak suci dan futsal72 

E. Keberhasilan dan Prestasi SMP Adabiyah  Palembang 

Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh sekolah SMP Adabiyah 

Palembang sudah cukup banyak diantaranya adalah : 

Tabel  3.4 
Daftar Prestasi Siswa SMP Adabiyah Palembang 

 
NO Kegiatan Tingkat Prestasi Tahun 

1 Lomba cepat tepat 
Kota 
Palembang 

Juara III 2008 

2 
Lomba MTQ Tartil 
Qur’an Putri  

Kota 
Palembang 

Juara I 2008 

3 
Lomba Kuis Bank 
Pesirah 

Kota 
Palembang 

Juara III 2009 

4 
Lomba Qasidah 
(PORSENI) 

Provinsi Juara II 2009 

5 
Lomba Nasyid 
(PORSENI) 

Provinsi Juara III 2009 

6 Lomba Pengelolaan Provinsi Juara Harapan 2010 

                                                           

 
72

 Ibid., hlm ,11 
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bahan dari batok kelapa 

7 Lomba PKS 
Kota 
Palembang 

Juara Umum 2011 

8 
Lomba Pidato Bahasa 
Indonesia 

Kota 
Palembang 

Juara II 2011 

9 
Lomba pencak silat kelas 
F putra  

Provinsi 
Juara III 2011 

10 
Lomba pencak silat kelas 
C putra 

Provinsi 
Juara I 2013 

11 
Lomba pidato bahasa 
inggris 

Kota 
Palembang 

Juara II 2013 

12 MTQ Tk se Sumsel Provinsi  Juara I  2013 

13 Lomba Tahfid Putra 
Kota 
Palembang 

Juara I 2013 

14 
Lomba Pencak Silat 
Putri  

Kota 
Palembang 

Juara II  2014 

15 Lomba Busana Muslim  
Kota 
Palembang 

Juara III 2014 

Sumber : Dukumentasi SMP Adabiyah Palembang Tahun 2015 

Prestasi merupakan suatu keberhasilan yang didapatkan dari upaya dan 
usaha yang dilakukan oleh semua unsur dalam sekolah, baik siswa, guru, dan 
pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan data dokumentasi pihak SMP 
Adabiyah, terdapat banyak prestasi yang sudah dicapai oleh siswa SMP 
Adabiyah. Prestasi tersebut mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, maupun 
tingkat prestasi. Ini jelaskan suatu hal yang membanggakan.73  

F. Proses Pembelajaran  

Proses belajar mengajar merupakan aspek dasar bagi sebuah pendidikan, 
jika tidak ada proses belajar mengajar maka bukan lembaga pendidikan. Untuk 
mengetahui bagaimana proses pembelajaran di SMP Adabiyah Palembang akan 
diuraikan dalam bahasan ini. Proses pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan 
setiap hari kecuali hari minggu, dan waktu belajarnya terdiri satu bagian, yakni 
dimulai pukul 07.10 sampai 13.40 WIB. Sedangkan pada hari Jum’at sampai 
pukul 11.30 dan hari sabtu sampai 12.30 WIB diperuntukkan untuk kegiatan 
ekstrakurikuler dilaksanakan pada siang hari sekitar pukul 02.00 WIB.74 

 
 

                                                           

 
73

 Ibid., hlm ,12 
 

74
 Ibid., hlm ,13 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Penelitian di Kelas VII SMP Adabiyah Palembang 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2015 pada materi 

Perilaku Terpuji. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang 

menggunakan design “Nonequevalent Control Group Design” yaitu 

menempatkan subyek kedalam dua kelompok dengan kategori kelas VII.4 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII.5 sebagai kelas kontrol. Pengambilan 

sampel tersebut dilakukan secara cluster sampling.  

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, peneliti memberikan apersepsi 

yakni dengan menyampaikan tema pembelajaran materi yang dipelajari, 

kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai setelah pembelajaran, 

selanjutnya peneliti memberikan motivasi yang berkaitan dengan materi  

perilaku terpuji pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, untuk melihat atau 

mengetahui kondisi awal kedua sampel tersebut. Pada kelas eksperimen dan 

kontrol dilaksanakan hari senin, 24 Agustus 2015. 

Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 4 kali 

pertemuan yaitu 2 kali pertemuan dikelas eksperimen yang menggunakan 

model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E dan 2 kali pertemuan dikelas 

kontrol  yang menggunakan model pembelajaran Konvensional. 
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Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, selanjutnya peneliti 

memberikan post-test yang berjumlah 20 soal kepada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Post-test pada kelas eksperimen dan kontrol dilaksanakan pada 

hari senin, 31 Agustus 2015. 

1. Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E pada Mata 

Pelajaran PAI Materi Perilaku Terpuji di Kelas VII.5 SMP Adabiyah 

Palembang (Kelas Eksperimen) 

Siklus belajar (learning cycle) adalah suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (student centered). Pengembangan model ini 

pertama kali dilakukan oleh Science Curriculum Improvement Study (SCIS) 

pada tahun 1970-1974. Model ini dilandasi oleh pandangan kontruktivisme dari 

Piaget yang berangapan bahwa dalam belajar pengetahuan itu dibangun sendiri 

oleh anak dalam struktur kognitif   melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari senin, 

24 Agustus 2015, yaitu di kelas VII.5 (kelas eksperimen). Pada tahap awal 

peneliti mengkondisikan kelas, mengabsen siswa, setelah itu menyampaikan 

tekhnis tentang penelitian.  

Pada pertemuan pertama peneliti menerapkan model pembelajaran 

Learning Cycle tipe 7E. penerapan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E 

memberikan materi perilaku terpuji tentang tawaduk, taat, qanaah, dan sabar 

dengan rincian proses pembelajaran sebagai berikut: 
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a)   Elicit 

Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal 

siswa. Pada fase ini guru dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan awal 

siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul 

respon dari pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang jawaban 

dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan 

pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan 

dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa seperti 

kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

b)    Engagment 

Fase digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang 

kemampuan berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa 

terhadap konsep yang akan diajarkan. Fase ini dapat dilakukan dengan 

demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan untuk 

membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa keingintahuan siswa. 

c)    Exploration 

 Fase ini siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung 

yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa diberi 

kesempatan untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran 

langsung dari guru. Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati 

data, merekam data, mengisolasi variabel,  merancang dan merencanakan 
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eksperimen, membuat grafik, menafsirkan hasil, mengembangkan hipotesis 

serta mengatur temuan mereka. Guru merangkai pertanyaan, memberi 

masukan, dan menilai pemahaman. 

d)   Explaination 

Fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru, siswa 

menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari temuannya pada fase explore. 

Guru mengenalkan siswa pada beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan 

pertanyaan untuk merangsang siswa agar menggunakan istilah ilmiah untuk 

menjelaskan hasil eksplorasi. 

e)     Elaboration 

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa menerapkan symbol-simbol, 

definisi-defiisi, konsep-konsep, dan keterampilan keterampilan pada 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran 

yang dipelajari. 

f)    Extend 

Pada tahap ini bertujuan untuk berfikir, mencari menemukan dan 

menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari bahkan kegiatan 

ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka 

pelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Ketujuh 

tahapan di atas adalah hal-hal yang harus dilakukan guru dan siswa untuk 

menerapkan Learning Cycle 7E pada pembelajaran dikelas. Guru dan siswa 
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mempunyai peran masing-masing dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan tahapan dari siklus belajar. 

g)       Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari evaluasi 

Formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi pada 

siklus-siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan 

siswa. 

Pertemuan kedua dilakukan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 

selama 2 jam Pelajaran (2x40 menit). Pada pertemuan ini membahas tentang 

dalil aqli dan naqli tentang perilaku terpuji yang disampaikan dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E. Setelah itu peserta 

didik membentuk kelompok untuk mendikusikan persoalan-persolan seputar 

perilaku terpuji yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pada jam ke-2 siswa 

diberikan soal post tes. Dari soal post test yang diberikan pada kelas  

eksperimen  yang berjumlah 20 soal pilihan ganda didapatkan nilai rata rata 

siswa sebesar 77,33. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Konvensional pada Mata Pelajaran PAI 

Materi Perilaku Terpuji di Kelas VII.4 SMP Adabiyah Palembang (Kelas 

Kontrol) 

 Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari senin, 

24 Agustus 2015 di kelas VII.4 (kelas kontrol) selama 2 jam pelajaran (2x40 

menit). Pada tahap awal peneliti mengkondisikan kelas, mengabsen siswa, 
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setelah itu menyampaikan apersepsi pada siswa. Pada pertemuan pertama ini 

peneliti memberikan apersepsi yakni dengan menyampaikan tema pembelajaran 

materi yang dipelajari, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai 

setelah pembelajaran, selanjutnya peneliti memberikan motivasi yang berkaitan 

dengan materi  perilaku terpuji. 

Tahap penyajian materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membaca terlebih dahulu materi ayat-ayat tentang perilaku terpuji. 

Setelah itu guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan penjelasan guru. 

Setelah guru selesai menjelaskan materi guru mengadakan tanya jawab pada 

siswa mengenai materi yang telah diajarkan. 

Sebagai penutup pembelajaran, guru bersama-sama dengan siswa 

membuat kesimpulan materi dengan menunjuk salah satu siswa untuk 

menjelaskan ulang materi yang telah diajarkan.  

Pertemuan kedua dilakukan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 

selama 2 jam Pelajaran (2x40 menit). Pada pertemuan ini membahas tentang 

dalil aqli dan naqli tentang perilaku terpuji yang disampaikan dengan metode 

ceramah. Setelah itu peserta didik membentuk kelompok untuk mendikusikan 

persoalan-persolan seputar perilaku terpuji yang sudah disiapkan oleh peneliti. 

Pada jam ke-2 siswa diberikan soal post tes. Dari soal post test yang 

diberikanpada kelas eksperimen yang berjumlah 20 soal pilihan ganda 

didapatkan nilai rata rata siswa sebesar 68,66. 
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B. Hasil Uji Instrumen 

1. Validitas 

Untuk menghitung validitas soal pre-tes dan post-tes, peneliti 

menggunakan pengujian soal (try out) kepada siswa yang tidak termasuk ke 

dalam responden. Peneliti melakukan pengujian soal sebanyak 40 soal kepada 

siswa-siswi kelas VIII.4 SMP Adabiyah Palembang. Data-data yang terkumpul 

diperiksa, kemudian diolah serta dianalisis melalui rumus statistik dan 

menggunakan program SPSS. Setiap item soal terdiri dari jawaban a, b, c, dan 

d. jika jawaban benar maka skornya 1, dan jika jawaban salah skornya 0. 

Berikut tabel hasil perhitungan validitas dengan menggunakan SPSS, dari item 

soal sebanyak 40 butir. 

Tabel 4.1 
Hasil Perhitungan Validitas Soal Try Out 

NO Item r-hitung r-tabel Hasil 
1 Soal 1 1 0.325 Tidak Valid 
2 Soal 2 0.370 0.325 Valid 
3 Soal 3 0.636 0.325 Valid 
4 Soal 4 0.386 0.325 Valid 
5 Soal 5 0.366 0.325 Valid 
6 Soal 6 0.405 0.325 Valid 
7 Soal 7 0.370 0.325 Valid 
8 Soal 8 0.000 0.325 Tidak Valid 
9 Soal 9 A 0.325 Tidak Valid 
10 Soal 10 0.522 0.325 Valid 
11 Soal 11 0.536 0.325 Valid 
12 Soal 12 -0.018 0.325 Tidak Valid 
13 Soal 13 0.405 0.325 Valid 
14 Soal 14 0.017 0.325 Tidak Valid 
15 Soal 15 0.522 0.325 Valid 
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16 Soal 16 0.034 0.325 Tidak Valid 
17 Soal 17 0.405 0.325 Valid 
18 Soal 18 A 0.325 Tidak Valid 
19 Soal 19 -0.174 0.325 Tidak Valid 
20 Soal 20 0.665 0.325 Valid 
21 Soal 21 0.405 0.325 Valid 
22 Soal 22 0.187 0.325 Tidak Valid 
23 Soal 23 0.828 0.325 Valid 
24 Soal 24 0.405 0.325 Valid 
25 Soal 25 0.170 0.325 Tidak Valid 
26 Soal 26 0.443 0.325 Valid 
27 Soal 27 -0.135 0.325 Tidak Valid 
28 Soal 28 -0.148 0.325 Tidak Valid 
29 Soal 29 0.285 0.325 Tidak Valid 
30 Soal 30 0.370 0.325 Tidak Valid 
31 Soal 31 0.405 0.325 Valid 
32 Soal 32 -0.107 0.325 Tidak Valid 
33 Soal 33 0.370 0.325 Valid 
34 Soal 34 0.405 0.325 Valid 
35 Soal 35 0.037 0.325 Tidak Valid 
36 Soal 36 0.405 0.325 Valid 
37 Soal 37 0.058 0.325 Tidak Valid 
38 Soal 38 0.405 0.325 Valid 
39 Soal 39 0.285 0.325 Tidak Valid 
40 Soal 40 0.405 0.325 Valid 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika nilai r-hitung lebih besar 

dari nilai r-tabel, maka item instrumen dinyatakan valid dan dapat dipergunakan 

sebagai alat pengumpulan data. Diketahui bahwa dari 40 soal yang diujikan, 

terdapat 23 soal yang valid dan 17 soal yang tidak valid. Dalam hal ini, peneliti 

ingin menggunakan 20 soal saja. Item soal yang akan digunakan adalah soal 

nomor 2, 3, 4, 6, 7, 11,13, 17 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 38 dan 40. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

sudah baik. Berikut nilai siswa kelas VIII.4 SMP Adabiyah Palembang ketika 

pengujian soal pada tes pertama dan kedua. 

Tabel 4.2 
Nilai Try Out Siswa Pada Tes Pertama dan Ke Dua 

NO NAMA SISWA 
JENIS TES 

TES 1 TES 2 
1 Achmad Adji AL 96.5 100 
2 Aldilla Nadya Soraya Darlius 80 85 
3 Aisyah Sarah Syach 85 90 
4 Ariqah Nailah putri 92.5 96.5 
5 Farhan Rimandu 27.5 50 
6 Fathimah Balqis 87.5 90 
7 Fiqashri EP 70 72.5 
8 Friska Trianita 87.5 90 
9 Iffah Silfi Ulinni'mah 87.5 92.5 
10 Ja'far. M 85 90 
11 Jumi Harmeinita 85 87.5 
12 Khoiri Nur Abdullah 72.5 80 
13 Kinariztima'. A 85 87.5 
14 Maharani 82.5 90 
15 M. Agil. 87.5 90 
16 M. Al-Azmi. NS 82.5 85 
17 M. Aldan 77.5 80 
18 M. Alief. F 85 87.5 
19 M. Ikhwan Suherza 80 87.5 
20 M. Ilhami 70 75 
21 M. Iqbal Alghazali 97.5 100 
22 M. Maoedrik Ferari 35 50 
23 M. Mufti Ash Shiddieqy 30 60 
24 M. Risqi Darmawan 32.5 60 
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25 M. Rizki Ramadhan 27.5 40 
26 M. Roihan 82.5 85 
27 Najwa 85 87.5 
28 Nawal Atifah 95 100 
29 Nurdiah Safitri 92.5 100 
30 Nyimas Sari Nurjihan 72 80 
31 Riandi 22.5 40 
32 Risna Fauziah 92.5 95 
33 RM. Dery Agustian 82.5 90 
34 Rodiah adelia 90 100 
35 Qotrunnada Kholisah 97.5 100 
36 Tiara Putri Valeri 92.5 95 

  
         Setelah diketahui nilai dari masing-masing siswa, maka perhitungan 

reliabilitasnya adalah sebagai berikut: 

 
Hasil Perhitungan Reliabilitas 

 
Case Processing Summary   Reliability Statistics 

  

 

 

 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai hitung koefisien alpha lebih 

besar dari pada nilai tabelnya, atau 0,967 > 0,355. Sehingga instrument 

penelitian dinyatakan reliable dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data. 

 N % 

 Valid 

Cases Excludeda 

Total 

36 100.0 

0 .0 

36 100.0 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.967 2 
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C. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dengan Kelas Kontrol 

Mata Pelajaran PAI di SMP Adabiyah Palembang 

1. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Data yang dibuat di dalam tabel 

distribusi frekuensi diuji kenormalannya dengan menggunakan uji 

kemiringan. Data berdistribusi normal apabila harga Km terletak antara -1 

dan +1 dalam selang (-1  Km   +1).  

(a) Hasil Post Test 

Dari hasil post test pada kelas eksperimen yang telah terkumpul 

dari sampel yang berjumlah 30 orang siswa, maka diperoleh data mentah 

sebagai berikut: 

  80 80 95 65 85 95 85 85 90 65 

  55 55 75 55 75 90 80 85 100 55  

  60 90 75 95 80 70 75 80 70 80 

1. Rentang = Data terbesar- Data terkecil 

  = 100-55 

  = 45 

2. Banyak Kelas 

Banyak Kelas  = 1+(3,3) log n1 

   = 1+(3,3) log 30 
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   = 1+(3,3) 1,47 

   = 1+4,851 

   = 5,851 (dibulatkan menjadi 6) 

Jadi banyak kelas yang diambil adalah 6 

3. Panjang Kelas  

Panjang Kelas = 
                     

    =      

    = 7,5 (dibulatkan ke atas menjadi 8) 

Jadi panjang kelas adalah 5 

4. Tabel Frekuensi: 

Interval F Xi Fxi (xi- ̅  (xi- ̅ 2 f(x- ̅ 2 

55-62 5 58,5 292,5 -19,73 389,27 1946,35 

63-70 4 66,5 266 -11,73 137,59 550,36 

71-78 4 74,5 298 -3,73 13,91 55,64 

79-86 10 82,5 825 4,27 18,23 182,3 

87-94 3 90,5 271,5 12,27 150,55 451,65 

95-102 4 98,5 394 20,27 410,87 1643,48 

 30  2347   4827,78 
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5. Rata-rata: 

 ̅  = 
∑   ∑   

  = 
       

  = 78,23 

6. Modus 

b= 79-0,5= 78,5 

p= 8 

b1= 10-4=6 

b2= 10-3= 7 

Mo  = b + p 
        

 = 78,5+8
     

 = 78,5+3,69 

 = 82,19 

7. Simpangan Baku 

Si2 = 
∑     ̅      

 = 
          

 = 166,47 

Si   = 12,87 
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8. Kemiringan  

Km = 
 ̅     

  = 
                 

  = 
           

  = -0,30 

Karena nilai Km sebesar -0,30 terletak antara -1 dan +1 dalam 

selang (-1 < 0,01 < 1) maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

a) Hasil Post Test 

Dari hasil post test pada kelas kontrol yang telah terkumpul dari 
sampel yang berjumlah 30 orang siswa, maka diperoleh data mentah 
sebagai berikut: 

   55 50 95 95 95 60 60 85 70 70 

   50 75 70 70 60 75 65 70 60  75 

   75 65 85 60 85 75 65 75 75  75 

(1) Rentang  = Data terbesar- Data terkecil 

 = 90-50 

 = 40 

(2)  Banyak Kelas = 1+(3,3) log n1 

   = 1+(3,3) log 30 

   = 1+(3,3) 1,47 

    = 1+4,851 

    = 5,851 (dibulatkan menjadi 6) 

Jadi banyak kelas yang diambil adalah 6 
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(3)  Panjang Kelas  

Panjang Kelas = 
                     

     =      

     = 6,6 (dibulatkan ke atas menjadi 7) 

Jadi panjang kelas adalah 7 

(4)  Tabel Frekuensi: 

Interval F Xi Fxi (xi- ̅  (xi- ̅ 2 f(x- ̅ 2 

50-56 3 53 159 -17,06 291,04 873,12 

57-63 6 60 360 -10,06 101,20 607,2 

64-69 3 67 201 -3,06 9,36 28,08 

70-83 13 73 949 2,94 8,64 112,32 

84-90 3 87 261 16,94 286,96 860,88 

91-97 2 94 188 23,94 573,12 1146,24 

 30  2118   3627,84 

 

(5)  Rata-rata:  ̅  = 
∑   ∑   

 = 
       

 = 70.06 
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(6)  Modus 

 b= 70-0,5= 69,5 

 p= 7 

 b1= 13-3=10 

 b2= 13-3= 10 

Mo  = b + p 
        

 = 69,5+7
        

  = 69,5+3,5 

  = 73 

(7)  Simpangan Baku 

Si2 = 
∑     ̅      

  = 
          

  =125,09 

Si   = 11,18 

(8)  Kemiringan  

Km = 
 ̅     

   = 
              

   = 
           

   = -0,26 
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Karena nilai Km sebesar -0,26 terletak antara -1 dan +1 dalam 

selang (-1 < 0,01 < 1) maka data berdistribusi normal. 

c.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kesetaraan data 

atau kehomogenan data. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama, maka kelompok tersebut dinyatakan homogen. Uji ini untuk 

mengetahui kehomogenan data post-test hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan hasil belajar siswa kelas kontrol.  

Uji homogenitas data dalam penelitian menggunakan uji F. Data 

dikatakan homogen jika nilai Fhitung memiliki signifikansi lebih besar 

dari taraf kesalahan 5% atau 0,05. 

1) Uji Homogenitas Post Test Kelas Ekperimen dan Kontrol 

Fhitung  = 
                                

 = 
               

 = 1,33 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada analisis data post test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan Fhitung = 1,33. Dan dari 

daftar  Ftabel dengan dk pembilang 30-1= 29 dan dk penyebut 30-1=29 

dengan taraf signifikan 5%= 1,85. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung ≤ Ftabel (1,33 ≤ 1,82). Hal 

ini berarti Ha diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam 

penelitian merupakan sampel yang homogen. 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan Uji T. Uji t digunakan untuk 

menguji dua hipotesis yang diajukan yaitu hipotesis pertama dan hipotesis 

kedua. Dalam penelitian ini, uji t yang digunakan bertujuan untuk 

membandingkan besarnya pengaruh sebelum dan sesudah treatment atau 

perlakuan berupa penggunaan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E 

dalam proses pembelajaran.  

Kriteria pengujian yang berlaku adalah H0 diterima jika thitung < ttabel 

dengan menentukan dk = n2 + n2 - 2, taraf signifikan   = 5% dan peluang (1-  ). 

Hipotesis yang dikemukakan peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Ha : Mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

tipe 7E memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran PAI kelas VII (tujuh) di SMP Adabiyah Palembang. 

Untuk mencari Thitung sebelumnya dicari varians gabungan dari kedua 

data dengan rumus sebagai berikut: 
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S2 = 
                         

  = 
                              

  = 
                    

  = 
                  

 = 
          

S2 = 145,78 

S = 12,07 

Simpangan baku= 12,07 

t  = 
      √         

 = 
                √         

 = 
         √     

 = 
         (√     ) 

 = 
               

 = 
         

t  = 3,747 
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Setelah mendapatkan thitung maka langkah selanjutnya mencari ttabel 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

dk= n1 + n2- 2 

dk= 30+30-2 

dk = 58 

Berdasarkan perhitungan dengan dengan rumus uji-t pada soal post-

test diperoleh thitung sebesar 3,747 kemudian dikonsultasikan dengan ttabel 

dengan dk=(n1+n2)-2 dengan taraf signifikan 5% yaitu 2,002. Setelah 

dikonsultasikan ternyata thitung > ttabel atau 3,474 > 2,002. Hal ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan dengan dengan rumus uji-t pada soal post-

test diperoleh thitung sebesar 3,474 kemudian dikonsultasikan dengan ttabel 

dengan dk=(n1+n2)-2 atau 30+30-2= 58 dengan taraf signifikan 5% yaitu 

2,002. Setelah dikonsultasikan ternyata thitung > ttabel atau 3,747> 2,002. Hal 

ini berarti Ho ditolak dan Ha yang menyatakan: “Mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PAI kelas VII (tujuh) di 

SMP Adabiyah Palembang.”, diterima. 
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D. Pembahasan 

Salah satu dari keberhasilan proses pembelajaran ialah dengan 

pemilihan model sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan dengan 

tujuan yang dicapai. Dalam penelitian ini model yang digunakan dalam 

pembelajaran adalah model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E. 

Dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E  

dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Keberhasilan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E telah 

terbukti dari nilai rata-rata post-test kelompok eksperimen setelah 

menggunakan Learning Cycle tipe 7E dalam proses pembelajaran, dan 

adanya perbedaan antara kelompok kontrol yang tidak menggunakan model 

Learning Cycle tipe 7E dengan kelompok eksperimen yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model Learning Cycle tipe 7E, sehingga 

penerapan model Learning Cycle tipe 7E ini nantinya dapat digunakan 

sebagai alat bantu pengajar dalam proses pembelajaran saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Penerapan model Learning Cycle tipe 7E pada materi “Perilaku 

terpuji” pada kelas eksperimen berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji “t” yang menunjukkan adanya 

perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan hasil belajar 

siswa kelas kontrol. Ini terlihat dari angka uji “t” yakni tt t.s 5%< to> tt ts 1% 
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atau 2,002 < 3,747 > 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “ada perbedaan 

penggunaan model Learning Cycle tipe 7E terhadap hasil belajar siswa 

dalam pelajaran PAI  kelas VII di SMP Adabiyah Palembang materi 

“perilaku terpuji” dapat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penerapan model  berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, sedangkan 

model konvensional pengaruhnya tidak signifikan terhadap hasil belajar.  
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BAB V 

KEMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E pada Mata 

Pelajaran PAI Materi Perilaku Terpuji di Kelas VII SMP Adabiyah 

Palembang adalah sebagai berikut: 

a. Elicit (memperoleh informasi) 

Siswa di rangsang untuk mencari bahan-bahan materi pelajaran 

mengenai perilaku terpuji tentang tawaduk sabar melalui berbagai 

sumber baik itu dari buku PAI, internet, perpustakaan, maupun tokoh 

agama. 

b. Engagment  (pembangkitan minat) 

Peneliti bertukar informasi dengan pengalaman siswa 

menceritakan tentang perilaku terpuji yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari baik itu tawadu, taat, qanaah dan sabar. 

kemudian Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu, ta’at, 

qana’ah dan sabar. 
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c. Exploration (eksplorasi) 

Siswa dapat menjelaskan pengertian tawaduk, taat, qanaah dan  

sabar,   membedakan  sikap  tawaduk,  taat,  qanaah,  sabar.  Peneliti 

merangkai pertanyaan, memberi masukan, dan menilai pemahaman.  

d. Explaination (penjelasan) 

Peneliti membimbing siswa selalu berperilaku tawaduk dan taat 

qanaah dan sabar, dan selalu membiasakan perilaku tersebut baik 

dirumah di sekolah maupun dilingkungan masyarakat agar terciptanya 

perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

e. Elaboration (menguraikan) 

Peneliti mementuk kelompok diskusi siswa. Peneliti memberikan 

soal atau permasalahan dan mengarahkan siswa untuk menyelesaikan 

melalui tugas berkelompok. Peneliti dan siswa  berdiskusi dalam 

memecahkan permasalahan bersama-sama. 

f. Extend (mengembangkan) 

Siswa menghubungkan tawaduk dengan taat, menghubungkan 

qanaah dengan sabar, taat denagan qanaah kemudian tawaduk dengan 

sabar dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebagai 

penerapan materi perilaku terpuji yang di pelajari 
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g. Evaluation (evaluasi) 

Peneliti memberikan penilaian dalam proses pembelajaran baik 

dari segi pengetahuan, sikap, aktif selama mengikui pelajaran agar 

tercapai sesuai yang diharapkan  

2. Penerapan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E pada materi 

“Perilaku terpuji tentang tawaduk, taat, qanaah dan sabar” pada kelas 

eksperimen berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Ini 

terlihat dari angka uji “t” yakni tt pada taraf signifikan 5% =2,002 dan 

pada taraf signiikan 1%= 2,65 atau 2,002 < 3,747 > 2,65.  Hal Ini 

menunjukkan  bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena  ada  perbedaan 

 hasil belajar siswa  yang menggunakan model Learning Cycle tipe 

7E dengan yang tidak menggunakan model Learning Cycle tipe 

7E pada mata pelajaran PAI kelas VII di SMP Adabiyah Palembang. Serta 

adanya selisih hasil belajar siswa dari mean (rata-rata) pada kelas 

eksperimen 78 dan pada kelas kontrol 68 yang telah diperoleh dari nilai 

keseluruhan siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar siswa kelas kontrol 

dan hasil belajar siswa kelas eksperimen.  

B. Saran  

    Sehubungan dengan telah dilakukannya pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle tipe 7E   Pada Mata Pelajaran 
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PAI di kelas VII SMP Adabiyah Palembang, maka ada beberapa saran yang akan 

peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran, baik 

dalam pemilihan Med.ia dan Model pembelajaran yang lain, sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi dalam diri dan minat yang besar untuk 

mengikuti pembelajaran yang aktif. 

2. Penggunaan model pembelajaran yang tepat mempunyai pertimbangan, 

maka dari itu guru harus selektif dalam memilih model apa yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan guru hendaknya selalu membekali 

diri dan selalu menambahkan pengetahuan tentang model apa saja yang 

tepat dalam mengajar sehingga lebih berinovasi dalam mengajar. 

3. Untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian sejenis bisa dijadikan 

sebagai informasi untuk dapat mengembangkan dan memperkuat hasil 

penelitian ini dengan materi yang berbeda.  
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