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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan peserta 

didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi 

individu anak karena mereka yang akan belajar karena peserta didik merupakan 

individu yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak 

sama dengan orang lain.1 

Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan 

individual anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi 

anak dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak paham menjadi paham serta 

dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik. Kondisi nyata anak seperti ini, selama 

ini kurang mendapat perhatian dikalangan pendidik.  

Berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk 

berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat.  
                                                           

1 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 221 
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Hal ini terlihat dari perhatian sebagian guru atau pendidik yang cenderung 

tidak memperhatikan kelas secara keseluruhan, tidak perorangan atau kelompok anak 

sehingga perbedaan individual kurang mendapat perhatian. Gejala yang lain terlihat 

pada kenyataan banyaknya guru yang menggunakan metode pengajaran yang 

cenderung sama setiap kali pertemuan di kelas berlangsung. 

Pembelajaran yang kurang memperhatikan perbedaan individual anak dan 

didasarkan pada keinginan guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan peserta  didik 

ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi seperti inilah yang pada umumnya 

terjadi pada pembelajaran Konvensional. Konsekuensi dari pendekatan pembelajaran 

seperti ini adalah terjadinya kesenjangan yang nyata antara anak yang cerdas dan 

anak yang kurang cerdas dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi seperti ini 

mengakibatkan tidak diperolehnya ketuntasan dalam belajar, sehingga sistem belajar 

tuntas terabaikan. Hal ini membuktikan terjadinya kegagalan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

Seiring dengan tanggung jawab professional pengajar dalam proses 

pembelajaran maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru dituntut 

untuk selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program 

pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran  

dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu tujuan akhir yang diharapkan dapat di 

kuasai oleh semua peserta didik.  
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

 

 

Artinya: 

 “Al Quran Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta 

pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah, 

dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 

paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”(QS Ali Imron 

138-139)2 

Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran ini, setiap guru dituntut untuk 

benar-benar memahami metode pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, seorang guru perlu memikirkan metode atau pendekatan yang 

akan digunakan. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi akan berdampak pada tingkat penguasaan atau hasil belajar 

siswa, seorang guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa salah satunya adalah dengan menggunakan metode 

Round Robin yaitu cara belajar siswa yang tujuannya yaitu untuk memotivasi, 

mengaktifkan dan menceriakan suasana kelas sehingga mampu melatih peserta didik 

berfikir kritis dan kreatif serta memupuk sikap berani pada pesera didik untuk 

mengemukakan pendapat sehingga hasil belajar siswa akan lebih baik. 

                                                           
2
 Al-Quran Dan Terjemahan, (Semarang: Asy Syifa, 1998), hlm. 51 
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Berdasarkan hasil observasi awal terhadap siswa kelas X di MA Muhammadiyah

1 Palembang, diperoleh hasil bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung guru 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits masih menggunakan metode konvensional sehingga  

ketika berlangsungnya proses pembelajaran kebanyakan siswa sedikit yang ikut berpar

tisipasi dan pasif di dalam kelas, melihat fenomena seperti ini tentu saja menciptakan 

suasana kelas yang statis, menonton, dan membosankan.3 Kemudian juga  hasil belajar 

siswa MA Muhammadiyah 1 Palembang kelas X yang belum memenuhi nilai rata-rata 

dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 73 (sumber Guru Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas X MA Muhammadiyah 1 Palembang), bahkan siswa 

yang mendapat hasil belajar dibawah standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

diatas 60 %.      

         Oleh karena itu, dengan menerapkan metode round robin yaitu mendorong siswa

 untuk berani mengungkapkan gagasan dalam kalimatnya sendiri serta melatih para 

siswa untuk berpikir sehingga suasana proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif dan peserta didik banyak yang aktif serta berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, dan hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu aspek 

kognitif  

Berangkat dari permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul. “PENERAPAN METODE ROUND 

ROBIN  DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

                                                           
3
 Observasi, keadaan proses pembelajaran kelas X, di MA Muhammadiyah 1 Palembang, 

tanggal 15 September 2014 
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PELAJARAN AL-QURAN HADITS (Studi Eksperimen Kelas X di MA 

Muhammadiyah 1 Palembang) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi memahami ayat-ayat Al-Qur’an 

tentang keikhlasan dalam beribadah mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas X 

di MA Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan metode pembelajaran round robin? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi memahami ayat-ayat Al-

Qur’an tentang keikhlasan dalam beribadah mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di

 MA Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas eksperimen yang menggunakan 

metode pembelajaran round robin? 

3. Apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol  pada materi memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang keikhlasan  

dalam beribadah mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MA Muhammadiyah 1 

Palembang? 

C. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada 

penerapan metode pembelajaran round robin  dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits  kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang 

dengan materi “Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang keikhlasan dalam beribadah.” 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis 

menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1.Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa pada materi memahami ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang keikhlasan dalam beribadah mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan metode pembelajaran round robin. 

2.Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa pada materi  memahami ayat-ayat 

Al-Qur’an tentang keikhlasan dalam beribadah mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

MA Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas eksperimen yang menggunakan  

metode pembelajaran round robin. 

3.Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperi-

men dengan kelas kontrol  pada materi memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang  

keikhlasan dalam beribadah mata pelajaran Al Qur’an Hadits di MA Muhammadiyah 

1 Palembang. 

Sedangkan kegunaan penelitian, penulis kategorikan menjadi dua bagian, 

yaitu secara teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini dijadikan bahan untuk memperkaya atau 

mengembangkan teori-teori tentang model pembelajaran PAI. 
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2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan bagi para pendidik, agar dapat 

mengembangkan pengajaran Pendidikan Agama Islam dengan metode 

pembelajaran yang baru sehingga lebih inovatif dan menyenangkan.  

E. Tinjauan Kepustakaan  

Tinjauan kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan.4 setelah melakukan tinjauan 

pustaka, penulis belum menemukan judul yang sama dengan lokasi yang sama pula, 

namun melalui tinjauan yang dilakukan peneliti terhadap hasil penelitian, didapati 

tema yang senada dengan ini. 

Suci Mustika Sari, 2012, dalam skripsinya yang berjudul “ Perbandingan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam  Siswa yang Menggunakan Metode Pembelajaran 

Kooperatif Model Round Robin dengan Pembelajaran Konvensional Pada Siswa 

Kelas VII SMPN 10 Padang”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa perbandingan  

Hasil Belajar PAI Siswa yang Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Metode 

Round Robin lebih baik dari pada pembelajaran konvensional.5 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumya, 

bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi 

penerapan metode pembelajaran. Namun terdapat perbedaan dari segi substansi 

                                                           
4 Akmal Hawi dkk, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang:  Grafika 

Telindo), hlm. 15 
5 Suci Mustika Sari. 2012. “Perbandingan Hasil Belajar PAI Siswa yang Menggunakan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Model Round Robin dengan Pembelajaran Konvensional Pada 
Siswa Kelas VII SMPN 10 Padang”.Universitas Negeri Padang  
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permasalahan yaitu pada penelitian di atas melihat perbandingan hasil belajar siswa 

Sedangkan peneliti melakukan penelitian penerapan dalam meningkatkan hasil 

belajar.  

Sri Rati, 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Metode Pembelajar-

an Kooperatif Tipe Round Robin untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada 

Pokok Bahasan Isi Pokok Ajaran Al-Qur’an di kelas X SMA Muhammadiyah I 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dari hasil pen

elitian ini diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 19,84 %.6 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumya, 

bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama masih 

tentang penerapan metode pembelajaran Round Robin. Namun terdapat perbedaan 

pada skrispsi Sri Rati yaitu pada segi subtansi permasalahan, yakni pada 

Pembelajaran kooperatif tipe Round Robin untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan isi pokok ajaran Al-Qur’an sedangkan peneliti membahas 

tentang penerapan metode Round Robin dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi ayat-ayat tentang ikhlasnya dalam beribadah.  

Dian Surya Ningsi, 2013, dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Round Robin (Merespon Bergilir) terhadap Kemampuan Cara 

Mencari Surah dan Ayat Al-Qur’an siswa kelas X SMAN I Yogyakarta,”. Dalam 

                                                           
6Sri Rati. 2010.“ Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Robin untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Isi Pokok Ajaran Al-Qur’an di Kelas X 
SMA Muhammadiyah I Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo  Skripsi, Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, 2005. 
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penelitian ini dijelaskan bahwa  Setelah melakukan prosedur penelitian seperti 

melakukan analisis data, melakukan pengujian hipotesis, akhirnya dapat ditemukan 

hasil penelitian siswa dengan kategori cukup yaitu nilai yang didapat belum mencapai 

KKM sebesar 75 dalam menulis puisi, dengan melalukan pre-test terlebih dahulu, 

siswa diberikan tes tanpa perlakuan metode Round Robin, kemudian pada saat 

penelitian tingkat kemampuan cara mencari surah dan ayat Al-Qur’an sebelum 

perlakuan hasil yang didapat dengan nilai rata-rata 64,52 sehingga termasuk dalam 

kategori. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan nilai rata-

rata kemampuan cara mencari surah dan ayat Al-Qur’an dengan melakukan post-test 

yaitu penerapan metode Round Robin, lebih tinggi yakni sebesar 73,7 (kategori 

baik) dari pada nilai rata-rata kemampuan cara mencari surah dan ayat Al-Qur’an. 7   

 Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan peneliti lakukan 

yakni dari segi penerapan metode pembelajaran. Namun terdapat perbedaan yakni 

penelitian di atas terhadap kemampuan cara mencari surah dan ayat Al-Qur’an 

sedangkan peneliti melakukan penelitian dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dian Surya Ningsi.“ Pengaruh Metode Pembelajaran Round Robin (Merespon Bergilir) 

terhadap Kemampuan Cara Mencari Surah dan Ayat Al-Qur’an siswa kelas X SMAN I Yogyakarta”. 
Skripsi, Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.2013 
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F. Kerangka Teori 

1. Metode Pembelajaran Round Robin 

Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para 

pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. 

Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar mengajar 

tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut suntuk, dan 

juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik tersebut dengan 

mudah. 

Metode pembelajaran round robin yakni melakukan curah pendapat dalam 
kelompok kecil, kemudian peserta didik membentuk lingkaran dan berbagi ide 
dengan anggota kelompok lain dengan cara berkeliling satu orang dalam 
kelompok bertugas mencatat ide yang diajukan oleh semua peserta didik 
terkait dengan pertanyaan terbuka yang diajukan oleh guru metode 
pembelajaran round robin ini di perkenalkan oleh kagan.8 
 
“Metode pembelajaran Round Robin  yaitu dimana siswa mengajukan gagasan

gagasan namun tanpa menjelaskan, mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan ter-

sebut, setiap anggota kelompok secara bergiliran merespon pertanyaan dengan sebuah 

kata atau pernyataan singkat”.9 

Dari pendapat di atas metode pembelajaran Round Robin yakni cara belajar siswa

dimana tujuannya yaitu untuk  mendorong peserta didik untuk berpikir dan memberikan  

respon bergilir atau jawaban bergilir dengan sebuah kata atau pernyataan singkat. 

                                                           
8
 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara: 2013), hlm. 181 

 
9
 Elizabert E. barkley, Collaborative Learning Techniques. (Bandung: Nusa Indah: 2012), 

 hlm. 162 
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Langkah-langkah untuk menerapkan metode pembelajaran Round Robin 
adalah sebagai berikut : 
a. Siswa dikelompokkan dalam kelompok beranggota 4-6 orang siswa  
b. Siswa duduk berkeliling membentuk lingkaran  
c. Guru mengajukan sebuah pertanyaan berjawaban ganda atau suatu topik 

yang dapat dipakai dalam curah pendapat.  
d. Guru mengatur waktu pencatat waktu (stopwatch) sesuai waktu yang 

disepakati misalnya 10 detik untuk setiap siswa dan 2 menit untuk seluruh 
tim (bergantung kemungkinan panjang pendeknya jawaban, serta tingkat 
kesukaran soal yang diajukan guru) 

e. Siswa duduk disekeliling meja menyampaikan jawaban yang mungkin 
secara bergiliran sesuai waktu yang disediakan  

f. Siswa melanjutkan curah pendapat itu sampai waktu yang disediakan untuk 
pertanyaan tersebut habis 

g. Guru mendengarkan jawaban setiap siswa sepanjang pelaksanaan 
pembelajaran dan membuat klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan bagi 
kebaikan pemahaman siswa bila diperlukan. 10 

 
Dari langkah langkah di atas dapat disimpulkan bahwa pada metode pembela 

jaran Round Robin siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban  secara 

bergiliran sesuai dengan waktu yang disediakan. 

Metode pembelajaran Round Robin  ini juga mengandung prinsip- psrinsip 
yang membedakan dengan metode pembelajaran lainya. Konsep utama dari 
belajar kolaboratif menurut Kagan yang di kutip oleh Elizabert E. Barkley 
adalah sebagai berikut: 
1. Meskipun Round Robin bekerja paling baik untuk kegiatan jawaban 

bergilir pengaturan respon dapat berupa diskusi kelompok regular untuk 
menjamin terciptanya partisipasi yang setara.  

2. Struktur ini dapat di gunakan untuk kegiatan pembelajaran selain jawaban 
bergilir karena pemberian respon yang cepat dan terstruktur tetap 
menawarkan mamfaat. 11  

 
 
 
 

                                                           
10 Zaini Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif.  (Yogyakarta: Pustaka  Insane Madani:  2008), 

hlm. 84 
11 Ibid,. hlm. 165 
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2.  Hasil Belajar 

    Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran setelah melakukan usaha dan 

setelah mengikuti pembelajaran maka akan didapat penilaian atau hasil dari proses 

pendidikan. Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau kemampuan 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas.12 

        Sedangkan menurut Sudijarto yang dikutip oleh Nyayu Khadijah, bahwa 

Hasil belajar adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dengan tujuan pendi-

dikan yang ditetapkan. Karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.13 

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.14 

Dari beberapa pendapat di atas hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang terjadi pada peserta didik yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran 

selama kurun waktu tertentu yang relatif menetap dan  yang mencakup tiga aspek 

yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

 

 

                                                           
12 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008) , hlm. 55 
13 Nyayu Khodijah,  Psikologi Belajar, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press: 2006), hlm. 

235 
14Hamalik, Oemar, Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara:  2006), hlm. 30 
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3. Pengertian Al-Qur’an Hadits  

Secara Etimologi Al Qur'an merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja 

Qoro’a (أ�����) yang bermakna Talaa (�������) keduanya berarti: membaca, atau bermakna 

Jama’a (mengumpulkan, mengoleksi). Anda dapat menuturkan, Qoro-’a Qor’an Wa 

Qur’aanan (ءا �����أ����� 	�����
 Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia .(و��آ

adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf’uul, artinya Matluw 

(yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama’a) maka ia adalah 

mashdar dari Ism Faa’il, artinya Jaami’ (Pengumpul, Pengoleksi) karena ia 

mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum.15 

Menurut bahasa hadits adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan 

sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadits juga berarti khabar, artinya berita, 

yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang 

kepada orang lain. Selain itu, hadits juga berarti qarib, artinya dekat, tidak lama lagi 

terjadi. 

Menurut ahli hadits, pengertian hadits adalah “Seluruh perkataan, perbuatan, 

dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW”, sedangkan menurut yang lainnya 

adalah “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuataan, 

maupun ketetapannya.” 

 

 

                                                           
15

 http://irvansyahfa.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-fungsi-al-quran-dan.html diakses 
tanggal 11 Agustus 2015 
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G. Variabel Penelitian  

Menurut Suryabrata yang dikutip Tim Penyusun, variabel adalah segala 

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau sering dinyatakan 

sebagai faktor-faktor yang berperan penting dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti.16 Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

bebas atau independent variable (X) dan variabel akibat atau disebut variabel terikat 

atau dependent variable (Y). Yang disebut variabel bebas adalah penerapan metode 

Round Robin sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar  siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis.  

Skemanya adalah sebagai berikut: 

Variabel bebas      Variabel Terikat 

 

 

 

H. Definisi Operasional  

Penerapan Metode Round Robin dalam hal ini yaitu melakukan curah pendapat 

dalam kelompok kecil, kemudian peserta didik membentuk lingkaran dan berbagi ide 

dengan anggota kelompok lain dengan cara berkeliling satu orang dalam kelompok 

bertugas mencatat ide yang diajukan oleh semua peserta didik terkait dengan 

pertanyaan terbuka yang diajukan oleh guru. 

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

Telindo, 2011), hal. 16 

Penerapan metode 
pembelajaran Round 

Robin 

Hasil belajar 
siswa 
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Dapat disimpulkan  metode Round Robin adalah cara belajar siswa dimana tujuan 

nya yaitu untuk  mendorong peserta didik untuk berpikir dan memberikan respon bergilir 

atau jawaban bergilir dengan sebuah kata atau pernyataan singkat. 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran setelah melakukan usaha dan 

setelah mengikuti pembelajaran maka akan didapat penilaian atau hasil dari proses 

pendidikan.  

Hasil belajar siswa yang diperoleh siswa terbagi menjadi tiga macam, yang 

pertama nilai yang termasuk kategori tinggi, yaitu nilai antara 80-100. Nilai yang 

kedua termasuk kategori sedang yaitu nilai 69-79. Kemudian yang termasuk nilai 

rendah jika siswa mendapat nilai 151-67. 

Adapun indikator hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadis materi ayat-

ayat tentang ikhlasnya dalam beribadah adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu membaca QS. Al-An’am: 162-163, QS. Al-Bayyinah: 5  

2. Siswa mampu membaca hadits tentang keikhlasan dalam beribadah.  

3. Siswa mampu mengartikan QS. Al-An’am: 162-163 dan QS. Al-

Bayyinah: 5  

4. Siswa mampu menjelaskan kandungan QS. Al-An’am :162, QS Al-An’am 

163 dan  QS.Al-Bayyinah :5  

5. Siswa mampu menjelaskan kandungan hadits tentang ikhlas dan istiqomah 

sebagaimana terkandung dalam hadits tentang ikhlas dalam ibadah 
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I. Hipotesis Penelitian  

Hipotesa penelitian ini adalah : 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas X.1 (Kelas Eksperimen) yang meng-

  gunakan metode pembelajaran round robin dengan kelas X.2 (Kelas Kontrol)

  yang tidak menggunakan metode round robin pada mata pelajaran Al-Qur’an 

  Hadits kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang. 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas X.2 (Kelas Kontrol) yang

  tidak menggunakan metode pembelajaran Round Robin dengan kelas X.1 

  (Kelas Eksperimen) yang menggunakan metode round robin pada mata     

   pelajaran  Al-Qur’an Hadits kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang. 

J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

(treatment) terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.17 

Penelitian eksperimen yang peneliti lakukan disini adalah penelitian yang 

melakukan perbandingan antara kelas yang menggunakan metode round robin untuk 

meningkatkan hasil belajar (eksperimen) dan kelompok yang tidak menggunakan 

metode round robin  dalam meningkatkan hasil belajar siswa (kontrol). 

 

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

hlm. 107 
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2. Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi 

experimental dalam bentuk nonequivalent control group design. Dalam desain ini 

dibentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak terpilih secara 

random. 18 Adapun pola dari Nonequivalent control group design dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

��= Pre- test kelompok eksperimen 

X = Perlakuan berupa penerapan metode pembelajaran Round Robin 

��= Pos-test kelompok eksperimen 

��= Pre-test kelompok kontrol 

 ��= Pos-test kelompok kontrol 

Bentuk perlakuan terhadap kelompok eksperimen adalah siswa diberi perlakuan

(diajar) dengan menggunakan metode pembelajaran  round robin. Sedangkan kelom-

pok kontrol tidak diberi perlakuan dan menggunakan metode konvensional. Selain  

melihat peningkatan hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits pada saat post test 

di kelas eksperimen dan kontrol dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet 13, (Bandung:Alabeta, 
2011), hlm. 79 

��   x   o� 

         					��    				o� 
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perbedaan hasil post test di kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapatkan 

perlakuan. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, berupa data yang menunjuk

kan angka atau jumlah seperti hasil post-test setelah proses pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits  berlangsung. 

b.Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini ada dua macam, yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diambil langsung dengan memberikan tes dan observasi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan selama eksperimen berlangsung. Sedangkan sumber data sekunder 

adalah guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, kepala Madrasah, tata usaha, dan 

sumber lain yang dapat menunjang dalam memperoleh data. 

4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini bermaksud ingin mengungkap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dan kondisi proses berlangsungnya pembelajaran secara 

objektif. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan 

ekperimen, serta pengolahan data. 

a. Persiapan 

Persiapan penelitian yang dilakukan meliputi pengurusan izin penelitian dan 

konsolidasi dengan kepala Madrasah MA Muhammadiyah 1 Palembang. 
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1) Pengurusan Izin Penelitian 

Penelitian ini di lakukan dengan mengambil subjek dari MA Muhammadiyah 1 

Palembang. Pengurusan izin penelitian dimulai dengan mengajukan permohonan izin 

penelitian kebagian akademik fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembang. 

2) Konsolidasi dengan Kepala Madrasah MA Muhammadiyah 1 Palembang 

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian dari program sarjana UIN 

Raden Fatah Palembang. Maka diadakan konsolidasi dengan kepala sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Palembang untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. 

3) Seleksi Obyek Penelitian 

Seleksi di laksanakan sebelum pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan 

test terhadap materi pembelajaran Al-Qur’an Hadits yang telah dipelajari oleh para 

siswa. Pelaksanaan tes dilakukan di ruang kelas masing-masing siswa kelas X.1 dan 

X.2 Pelaksanaan tes ini untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dan untuk menentukan objek penelitian. 

4) Pelaksanaan Eksperimen 

Melalui Metode Eksperimen Akan di susun Proses Pelaksanaan Penelitian di 

MA Muhammadiyah 1 Palembang dengan Langkah-Langkah Sebagai Berikut: 

a) Memberikan penjelasan materi dengan menggunakan metode round robin 

kepada kelas eksperimen. Sedangkan penjelasan materi yang sama dengan 

menggunakan metode konvensional berlaku bagi kelas kontrol. 
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b) Melakukan treatment, kelas ekperimen diajarkan dengan menggunakan 

metode round robin. Sedangkan kelas kontrol di ajarkan dengan menerapkan 

metode konvensional. Treatment tidak hanya dilakukan satu kali pertemuan, 

melainkan 2 sampai 3 kali pertemuan. 

c) Memberikan posttest, peneliti memberikan tes tertulis setelah tindakan kepada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d) Pengolahan dan Analisis Data 

 Pada tahap pengolahan dan analisis data dilakukan pemeriksaan kembali 

semua data yang telah terkumpul, pemberian skor jawaban subjek terhadap tes hasil. 

Kemudian dilakukan uji validitas dan reabilitas. Kemudian menganalisis data, yaitu 

dengan cara menguji normalitas, homogenitas, dan menguji hipotesis. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-

individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui.19 Adapun populasi yang akan 

diselidiki dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas X di MA 

Muhammadiyah 1 Palembang. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Toha Anggoro, Dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka,  2007), Hlm. 42 
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Tabel 1 
Jumlah Populasi Kelas X MA Muhammadiyah 1 Palembang 

 
No Kelas Jumlah 

1 X.1 33 

2 X.2 33 

3 X.3 32 

4 X.4 30 

JUMLAH 128 

               Dokumen:  MA Muhammadiyah 1 Palembang 

b.Sampel 

Untuk menentukan beberapa sampel yang akan diambil, maka peneliti 

menggunakan teknik cluster sampling (sampling area atau kelompok). Cluster 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana pemilihannya mengacu pada 

kelompok bukan pada individu. Teknik sampling daerah (cluster sampling) 

digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk 

menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan 

sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.20 

Untuk memilih sampel dengan menggunakan teknik cluster sampling, peneliti 

melakukan dengan 2 langkah, yaitu : 

                                                           
20 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 121 
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1) Menentukan 2 tingkatan kelas yaitu kelas X dan XI. Setelah dilakukan 

dasar logika untuk menentukan cluster, maka yang di dapat adalah kelas 

X. 

2) Menentukan kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. 

yang dapat kelas eksperimen adalah kelas X.1 dan sebagai kelas kontrol 

kelas X.2 

Tabel 2 
Jumlah Sampel 

 

No Kelas 
Jumlah 

Jumlah 
Siswa Siswi 

1 X.1 14 19 33 

2 X.2 12 21 33 

           Sumber: Dokumentasi MA Muhammadiyah 1 Palembang  

6. Alat Pengumpulan Data 

a. Tes 

Maksudnya penulis menyebarkan sejumlah butir soal yang diajukan 

kepada siswa untuk mengukur berapa kesiapan siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan kepada mereka. 

b. Observasi 

Cara ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi sekolah, 
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proses penerapan metode pembelajaran round robin pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Muhammadiyah 1 Palembang. 

c. Dokumentasi 

      Maksudnya penulis mengadakan pemeriksaan dan mengumpulkan 

data-data berupa arsip-arsip pada sekolah MA Muhammadiyah 1 

Palembang. 

7. Teknik Analisa Data 

a. Analisis Perangkat Tes 

1) Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah reabilitas.21  

Rumusnya :22 

r	
� = 
����
���   ��� 

  Ket : 

r	
� = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan 

korelasi antara variabel 1 dengan variabel II, yang dalam hal 

ini dianggap sebagai koefisien validitas item. 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 211 
22

 Anas Sudjino, Pengantar Statistic Pendidikan , (Jakarta: Raja Wali Press, 2009), hlm. 206 
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�� =  skor rata-rata hitung yang di miliki oleh teste, yang banyak butir 

yang bersangkutan telah di jawab dengan betul 

��  = Skor rata-rata dari skor total 

��� = Deviasi standar dari skor total 

P     = proporsi teste yang menjawab betul terhadap butir yang sedang 

di uji validitas itemnya. 

Q     = Proporsi teste yang menjawab salah terhadap butir yang sedang 

di uji validitas itemnya  

2) Uji Reabilitas  

Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat di percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jwaban 

tertentu. Instrument yang sudah dapat di percaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 

sesuai dengan kenyatannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Realiabel artiya, dapat di percaya, jadi dapat di andalkan. Rumus yang 

digunakan adalah rumus KR-20: 

��= � �
����  �����

∑!"#"
��� $ 

Ket : 

��= reabilitas internal seluruh instrumen 
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k = jumlah item dalam instrument  

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 

qi = 1- pi 

∑%&= jumlah hasil perkalian antara p dan q 

'(2 = varian total 

Kemudaian harga �� yang di peroleh di konsultasikan dengan r tabel 

jika	�*"� > ��+,-. maka instrument tersebut reliabel. Klasifikasi reliabilitas soal 

adalah sebagai berikut : 

�� ≤ 0,20 : sangat rendah 

0,20	< �� ≤ 0,40 : rendah 

0,40 < �� ≤ 0,60 : sedang 

0,60 < �� ≤ 0,80 : tinggi 

0,80 < �� ≤ 1,00 : sangat tinggi 

b. Uji Persyaratan Analisis Data  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data di lakukan untuk mengetahui apakah data yang di 

peroleh berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berkenaan dengan uji 

statistik parameter 1 atau uji t yang hanya dapat di gunakan bila data yang diperoleh 

berdistribusi normal. Pada penulisan ini digunakan contoh dengan menggunakan 	
rumus uji Chi Kuadrat  dengan rumus sebagai berikut :23 

                                                           
23

 Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 187 
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56�7 =95:� − :<7�
:<

�

"=�
 

Di mana :24 

X2 = Chi Kuadrat 

Fo = Frekuensi Observasi 

Fe = Frekuensi Harapan 

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila X2 
hitung <  X2 

tabel  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas di gunakan untuk mengetahui kesetaraan data atau 

kehomogenan data. Jika kedua kelopok mempunyai varians yang sama, maka 

kelompok tersebut dinayatakan homogeny. 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: 

H? : @�A = @�A 
HB : @�A ≠ @�A 
Keterangan :  

@�A : varians data kelas eksperimen 

@�A : varians data kelas control 

Homogenitas data dapat dianalisis dengan menggunakan statist 

ic F, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

                                                           
24

 Ibid.,hlm. 188 
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  F=
DBE�BFG	HIE
IGBE
DBE�BFG	HIEJIK�L  

Kriteria pengujian tolak H? jika FN�HOFP ≥ F�/� ∝ (T�,T�,) dengan taraf 

nyata 5% dan dk pembilang = (U, - 1) dan d penyebut (U�-1) 

Keterangan : 

U, = banyaknya data yang variansnya lebih besar 

U� = banyaknya data yang variansnya lebih kecil 

Jika FN�HOFP < F�+,-., berarti homogen 

Jika FN�HOFP > F�+,-., berarti tidak homogeny 

c. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian 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  perlakuan 

berupa penggunaan metode pembelajaran round robin pada proses pembelajaran. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan data Uji t, Tes “t” 

berguna untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. 

Rumusnya: 25 

   to =
�VWXA
�YXVWXA   

1. Mencari Mean untuk Variavel 1 : M1= M
’ + i Z∑[\] ^ 

2. Mencari Mean untuk Variabel II         : M2= M
’ + i Z∑[_] ^ 

                                                           
25

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo: 2012), hlm. 346  
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3. Mencari Deviasi Standar Variabel I     : SD1 = �∑`\A] − Z∑[\] ^ 2  

4. Mencari Deviasi Standar Variabel II      : SD1 = �∑`_A] − Z∑[_] ^ 2  

5. Mencari standar Error Mean variabel I    : SEM1 = 
���
√]�� 

6. Mencari standar Error Mean variabel II    : SEM2 = 
���
√]�� 

7. Mancari standar error perbedaan antara mean variabel I dan mean variabel II 

dengan rumus: SEM1- M2=��b�1 2 − + �bM2
2 

8. Mencari to dengan rumus to =
�VWXA
�YXVWXA  

Seterusnya, baik untuk data tunggal maupun data kelompokkan, setelah 

diperoleh harga t, lalu diberikan interprestasi terhadap t dengan prosedur kerja 

sebagai berikut: 

9. Mencari df dan db dengan rumus df-db= N-1 

10. Berdasarkan besarnya df dan db tersebut, kita cari harga kritik “t” yang 

tercantum dalam tabel nilai “t” pada taraf signifikan 5% dan taraf signifikan 1 

% dengan catatan: 

a. Apabila t sama dengan atau lebih besar dari pada “t” maka hipotesisnya 

nihil ditolak, berarti diantara kedua variabel yang telah kita selidiki, 

terdapat perbedaan mean yang signifikan. 
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b. Apabila t lebih kecil dari pada t maka hipotesisnya nihil disetujui berarti 

diantara kedua variabel yang telah kita selidiki tidak terdapat perbedaan 

mean yang signifikan. 

11. Menarik kesimpulan.  

K.  Sistematika Pembahasan 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini memaparkan aspek-aspek teoritis tentang, 

pengertian metode pembelajaran round robin, kekurangan dan kelebihan metode 

pembelajaran metode pembelajaran round robin, pengertian hasil belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengertian Al-Qur’an Hadits, fungsi mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits dan ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Bab III Kondisi Obyektif Penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum 

tentang MA Muhammadiyah 1 Palembang yang meliputi sejarah MA 

Muhammadiyah 1 Palembang, letak geografis, visi misi dan tujuan, keadaan guru, 

siswa, sarana dan prasarana serta muatan kurikulum. 

Bab IV Penerapan Metode Pembelajaran Round Robin. Bab ini menyajikan 

hasil dari Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran round robin dalam meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang. 
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Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis tentang 

hasil penelitian ini. 


