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ABSTRAK 

Nama  : Lilis Suryani 

Nim : 20100114159 

Judul : Implementasi Strategi Pembelajaran Inquiry Type Pictorial 

Riddle pada Pelajaran Akidah Akhlak untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik di MTs Rabiatul Adawiyah 

Makassar 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk: (1) 
mendeskripsikan hasil belajar akidah akhlak peserta didik sebelum mengimplementasikan 
strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar, (2) 
mendeskripsikan hasil belajar akidah akhlak peserta didik setelah mengimplementasikan 
strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar, (3) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar akidah akhlak peserta didik setelah 
mengimplementasikan strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di MTs Rabiatul 
Adawiyah Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah Pre-Experimental, One-Group Pretest-Posttest design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII sebanyak 30 orang. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi 
dijadikan sampel. Instrumen penelitian ini menggunakan butiran tes. Data yang terkumpul 
diolah dengan menggunakan analisis statistik deksriptif dan analisis statistik inferensial 
dengan bantuan aplikasi SPSS 16. 

 Berdasarkan hasil analisis statistik deksriptif hasil belajar akidah akhlak peserta didik 
yang telah dimasukkan ke dalam tabel ditribusi frekuensi tentang hasil belajar akidah akhlak 
sebelum menggunakan strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle, dapat diketahui 
meannya 53,83. Hal ini menunjukkan hasil belajar akidah akhlak berada pada kategori 
sedang. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dimasukkan ke dalam tabel 
distribusi frekuensi tentang hasil belajar akidah akhlak setelah menggunakan strategi 
pembelajaran inquiry type pictorial riddle, dapat diketahui meannya 80,66. Hal ini 
menunjukkan hasil belajar akidah akhlak berada pada kategori tinggi.Berdasarkan hasil 
output SPSS 16 pada uji hipotesis menggunakan Independent Sample t test yang dilakukan 
pada data hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,000.Nilai 
Sig.(2-tailed) yang diperoleh lebih kecil dari  = 0,05. Maka kesimpulan yang 
diambil adalah  ditolak atau terdapat peningkatan hasil belajar akidah akhlak 
setelah menggunakan starategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di MTs Rabiatul 
Adawiyah Makasar. 

Implikasi didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh, maka penelitian ini 
berimplikasi sebagai berikut: Bagi siswa kelas VIII di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar 
untuk terus meningkatkan hasil belajar terutama dalam ranah kognitif. Bagi guru mata 
pelajaran akidah akhlak agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
dasar dalam mengupayakan peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik. Bagi peneliti 
selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan 
untuk mencari teori belajar lain yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kemajuan suatu Negara sangat bergantung pada peranan pendidikan yang membawa 

perubahan yang segnifikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Peranan 

pemerintah sangat menentukan guna pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagaimana 

yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: setiap 

satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi keperluan pendidikan seseuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasan, intelektual, social, emosional, dan kewajiban peserta 

didik.
12 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
2 

Diharapkan dengan melalui pendidikan dapat 

memberikan perubahan pada diri siswa itu sendiri, perubahan yang dimaksud di sini 

adalah siswa mampu mengetahui potensi yang ada pada diri mereka sehinga potensi 

itu dapat di kembangkan melalui proses belajar.
 

Tujuan tersebut menjadi kebutuhan dasar bagi peserta didik sebagai bekal untuk 

pengetahuan yang luas. Tugas guru untuk mengatar peserta didik kearah perubahan 

yang bermakna dengan menyediakan sumber belajar dan kondisi  yang membangun 

pribadi peserta didik.
3
 

Tentang tujuan ini, di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 secara jelas 

disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu: 

       “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.3 

                                                 
1
E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajran Kreatif dan    

Menyenangkan (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 7. 

 
2 

Depdiknas UU RI No. 20 Tahun 2003 (Cet. I; Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 2003. 
3
Hasbullah, Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 11. 

 
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung: Syaamsil Quran, 2011), h. 23 
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Dari tujaun pendidikan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu 

dasar atau landasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia itu sendiri. Melalui 8 kompetensi sebagaimana digambarkan dalam pasal 3 

UU Sisdiknas. 

Merunjuk pada firman Allah SWT. Tujuan pendidikan nasional ini, maka dalam al-

Qur’an juga disinggung tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam. QS A_l-

Baqarah/2:151. 

                      

                      

Terjemahnya: 
Sebagaimana (kami telah menyerpurnakan nikmat kami kepadamu) kami telah 
mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami 
kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada Al-Kitab dan Al-
Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.4 

Allah Swt. Mengingatkan hamba-hamba-Nya yang mukmin akan nikmat yang telah 

dilimpahkan-Nya kepada mereka, yaitu diutus-Nya seorang Rasul yakni Nabi 

Muhammad Saw. Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, 

mensucikan serta membersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah, jiwa-jiwa yang 

kotor, dan perbuatan-perbuatan jahiliah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 

cahaya, mengajarkan kepada mereka Al-Qur’an dan Sunnah, serta mengajarkan 

kepada mereka banyak hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Di zaman jahiliah 

mereka hidup dalam kebodohan yang menyesatkan. Akhirnya berkat barakah risalah 

Nabi Saw. Dan misi yang diembangnya, mereka menjadi orang-orang yang dikasihi 

oleh Allah, berwatak sebagai ulama, dan menjadi orang-orang yang berilmu paling 

mendalam, memiliki hati yang suci, paling sedikit bebanya, dan paling jujur 

ungkapanya.5  4
 

Yang di atas menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah swt, yang diberikan pada 

manusia serta mengajarkan kepada mereka banyak hal yang mereka tidak ketahui 

sebelumnya. 

Allah SWT, menciptakan manusia dengan derajat yang lebih tinggi dibanding 

makhluk lainnya sebab ia dikaruniai Allah dengan akal, yang dengan itu manusia 

mampu mengubah dunia dengan isinya. 

Harapan dari tujuan pendidikan yakni adanya perubahan perkembangan potensi 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, hal ini dapat dituangkan 

dalam berbagai mata pelajaran yang diberikan pada pendidikan untuk membentuk 

peserta didik yang diharapkan, salah satunya adalah mata pelajaran akidah akhlak 

yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Akidah akhlak merupakan salah satu 

                                                 
5Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah 151. Htm diakses 15 Mei 2018. 
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mata pelajaran yang berhubungan dengan tingkah laku peserta didik itu sendiri 

seperti: akhlak, moral, etika dan budi pekerti. Dengan mempelajari akidah akhlak 

peserta didik dapat mengembangkan potensi serta tata 
5
krama, dan peserta didik itu 

sendiri mampu mengimplementasikan dalam bergaulan dan di masyarakat umum.  

Belajar itu sendiri merupakan proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan 

latihan. Tampa pengalaman dan latihan sangat sedikit proses belajar dapat 

berlangsung. Pengalaman adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan 

pengamatanya, dalam interaksi itulah individu belajar, ia memperoleh pengertian, 

sikap, keterampilan dan sebagainnya.  

Mengajar adalah membimbing peserta didik belajar. Maka guru atau pendidik harus 

mengajar dengan menggunakan berbagai macam metode sehinga peserta didik tidak 

bosan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut pandangan peneliti seorang guru yang mampu membawah peserta didik ke 

tingkat keberhasilan merupakan guru yang professional, bukan hanya terletak pada 

segi kognitifnya tetapi juga dalam segi keterampilan psikomotoriknya maka seorang 

guru harus menguasai strategi yang baik secara intruksional. Selain itu guru juga 

diharapkan agar dapat mengembangkan model dan gaya pembelajaran yang efektif 

serta menyediakan ruang yang bebas dan leluasa bagi peserta didik untuk belajar 

dengan karakteristik dan tindakan merekan. 

Krakter adalah hal yang paling urgen dalam proses belajar mengajar, hal ini sangat 

berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru guna 

meningkatkan hasil belajar peserta didik yang diajarkan memudahkan dalam 

menerapkan metode pembelajaran sehingga pengelolaan kelas menjadi efektif. 

Djamarah mengemukakan bahwa:  

Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan yang diharapkan dimiliki anak didi k ditentukan oleh kerelevansian 

penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan.66 

Metode itu sendiri merupakan salah satu cara yang dapat mendukung keberhasilan 

suatu proses pembelajaran yang berlangsung, dengan adanya metode guru bisa 

dengan mudah menjelaskan materi yang sedang dipelajari.   

Berdasarkan dari uraian diatas, maka tujuan pembelajaran akan dicapai dengan 

menggunakan metode yang tepat sesuai dengan standar keberhasilan dalam suatu 

tujuan. 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bermacam-macam. Penggunaan 

tergantung dari rumusan tujuan dan krakter peserta didik yang akan dihadapi. Setiap 

                                                 

 
6Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2002), h.56. 
 
7Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2002), h. 3. 
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metode mempunyai keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan yang lain. 

Tidak ada satu metode pun yang dianggap ampuh dalam segala situasi, suatu metode 

dapat dianggap ampuh dalam suatu situasi akan tetapi tidak ampuh akan situasi yang 

lain. Seringkali dalam proses pembelajaran menggunakan metode yang bervareasi. 

Sebab dalam prinsipnya metode pembelajaran saling mendukung satu sama lainnya 

dalam meningkatkan hasil belajar. Penggunanaan metode yang beragam dalam 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan mencapai pembelajaran aktif, kreatif dan 

menyenangkan.7
  

Berdasarkan uraian diatas metode adalah salah satu cara yang digunakan guru dalam 

membantu menjalankan proses belajar mengajar, ketika metode digunakan seorang 

guru harus menyesuiankan dengan kondisi tempat serta materi.  

Upaya meningkatkan efektifitas proses untuk mencapai hasil belajar yang baik sesuai 

dengan harapan perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu yang mutlak harus 

dipersiapkan setiap guru. Dengan demikian, guru sebaiknya dengan menggunakan 

rencana pembelajaran sesuai dengan input untuk membuat peta kompetensi peserta 

didik yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi kemampuan 

peserta didik dalam pembelajaran, maka penerapan implementasi sangat menentukan.  

Dede Rosyada mengemukakan bahwa: 

Pertama, Menciptakan rancangan kelas yang multidemensial, dan buat juga 

rancangan proses belajar yang menggambarkan keragaman kemampuan belajar 

tersebut. Kedua, Buat rancangan waktu belajar yang fleksibel. Memberi 

kelonggaran waktu bagi peserta didik dengan kemampuan rendah untuk bisa 

menyelasaikan tugas-tugasnya.
8 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melalukan proses belajar 

mengajar, seorang guru harus menyiapakan bahan-bahan yang akan dibutuhkan pada 

saat belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan seluruh kegiatan 

pembelajaran. Dalam strategi inquiry type pictorial riddle peserta dituntut untuk 

menguasai bahan tersebut secara kritis dan sistematis.7
  

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang melibatkan 

fisik maupun psikis peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dede Rosyada 

mengemukakan bahwa: 

Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses menyampaikan materi 

secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik dengan maksud 

                                                 
 8Dede Rosyada, Pradigma Pendidikan Demokratis (Cet. II; Jakarta: Premedia, 2014),h.150. 
7
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agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajara secara optimal terarah 

dan berencana untuk membangkitkan motivasi mengajar.9 8 

Pembelajaran model ini banyak dilaksanakan dalam bentuk diskusi, dimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih ilmiah, serta materi pembelajaran 

yang disajikan kepada peserta didik oleh guru diharapkan untuk dikuasai, 

pembelajaran dengan model inquiry type pictorial riddle, dimana materi 

pembelajaran yang disajikan kepada peserta didik telah disiapkan seluruhnya oleh 

guru, dimana peserta didik itu tidak menerima secara utuh materi itu, dan mereka 

yang mencari sendiri setiap masalah dan memecahkan masalah yang ada di materi 

tersebut. Melalui strategi ini menyampaikan materi pembelajaran secara struktur 

dengan harapan materi yang disampaikan itu dapat dikuasai dengan baik. 

Kegiatan pembelajaran dewasa ini, patut diakui bahwa banyak materi pembelajaran 

yang menuntut guru untuk menyiapkan materinya, menyajikan materi dan peserta 

didik dituntut untuk secara kritis dan sistematis pembelajaran inquiry type pictorial 

riddle dalam proses pelaksanaannya hanya akan berhasil dengan baik manakala 

ditunjuk oleh kemampuan guru yang baik dengan penguasaan Bahasa serta 

penguasaan materi yang baik. Kemampuan penguasaan Bahasa dan materi 

mempunyai daya tarik sendiri bagi seorang guru dalam menyajikan materi pelajaran 

serta menimbulkan daya tarik tersendiri bagi peserta didik supaya motivasi belajar 

peserta didik akan muncul. Kenyataan yang menunjukkan guru PAI menggunakan 

model pembelajaran inquiry type pictorial riddle sehingga mereka menguasai bahan 

ajar, oleh karena itu peserta didik merasa sangat senang dengan cara menyajikan 

materi pembelajaran, sehingga dapat terjalin kolaborasi pemikiran antara peserta 

didik dengan guru dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa 

pembelajaran inquiry type pictorial riddle merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum mengimplementasikan strategi 

pembelajaran inquiry type pictorial riddle peserta didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah mengimplementasikan strategi 

pembelajaran inquiry type pictorial riddle peserta didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar? 

3. Seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

mengimplementasikan strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di 

MTs Rabiatul Adawiyah Makassar?  

                                                 

9Dede Rosyada, Pradigma Pendidikan Demokratis (Cet. II; Jakarta: Premedia, 2014), h. 176 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami arti dan makna yang 

terkandung dalam judul skripsi ini, dan untuk menyamakan persepsi antara pembaca 

dan penulis, maka penulis perlu mengemukakan istilah atau kata-kata yang terdapat 

dalam judul skirpi ini. 

Implementasi pembelajaran merupakan penyampaian ide secara teratur, melalui 

teknik dan taktik dalam pembelajaran yang direncanakan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untunk mencapai tujuan pendidikan.
 

Pictorial riddle adalah salah satu tehnik atau metode untuk mengembangkan motivasi 

dan minat siswa dalam situasi kelompok besar maupun kecil. Berpikir, menyusun 

konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang harus dipelajari. 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas maka yang dimaksud dari 

judul skripsi: “Implementasi Strategi Pembelajaran Inquiry Type Pictorial Riddle 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

MTs Rabiatul Adawiyah Makassar” 

Penelitian ilmiah yang mengaji tentang hal-hal yang ikut mempengaruhi hasil belajar 

sehingga peserta didik dapat mencapai prestasi sesuai kemampuan yang baik berupa 

ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perubahan tingkah laku sebagai mana yang 

diharapkan pada pembelajaran agama islam. 

Fokus penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik di MTs 

Rabiatul Adawiyah dengan menggunakan metode strategi pembelajaran inquiry type 

pictorial riddle, diharapkan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
Adanya, keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu dan supaya hasil 

penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap 

keseluruhan yang ada pada objek atau pada situasi sosial tertentu. Berdasarkan studi 

pendahuluan diatas dan referensi penulis temukan, maka peneliti memfokuskan. 

Implementasi strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle pada mata pelajaran 

akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar. 

 

 

 

D.  Kajian pustaka 

Sebagai bahan informasi awal mengenai bahan bacaan sebagai rujukan penelitian 

dalam skripsi ini maka penulis mengkaji beberapa hasil penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dimaksud meliputi: 

1. Hasil penilitian yang dilakukan oleh Muhammad Minan Chusni yang berjudul 

Penerapan pendekatan Inquiry Terbimbing dengan Metode Pictorial Riddle 
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untuk Meningkatkan pemahaman konsep Fisika Siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran inquiry terbimbing dengan metode 

pictorial riddle mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa pada siklus 1 

dengan rata- rata nilai 42,93 menjadi 50,71 dan pada siklus II naik menjadi 67,50 

serta pada siklus III menjadi 80,71. Begitu dengan motivasi belajar siswa 

terhadap pelajaran fisika juga tergolong baik dengan hasil sebesar 63,57%.10 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferina Evlin yang berjudul Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle terhadap Kemampuan 

Berpikir Siswa SMP pada Materi Hama dan Penyakit pada tumbuhan. Hasil 

penelitiannya yaitu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry 

pictorial riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa/peserta didik pada 

materi biologi hama dan penyakit pada tumbuhan.119
 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Binti Uswatun Khasanah yang berjudul 

Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Tipe Pictorial Riddle dengan Konten 

Integrasi Interkoneksi pada Materi Suhu dan Kalor Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis
10

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Piyungan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry 

tipe pictorial riddle dengan konten integrase- interkoneksi berpengaruh positif 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Rata- rata skor posttest kelas 

eksperimen adalah 60,27 lebih tinggi dari rata- rata skor posttest kelas control 

yaitu 46,27.12 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfira Ulfa yang berjudul Pengaruh 

Model Pembelajaran Inquiry Berbasis Metode Pictorial Riddle terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik pada Materi Gerak Lurus di MTsS Durul Ulum Banda 

Aceh. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang 

diperoleh dan hasil pengujian statistic yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang cukup segnifikan antara rata- rata skor dan hasil 

analisisuji-t dua sampel indenpenden diperoleh skor rata- rata post-test kelas 

eksperimen 82,03 lebih tinggi dari skor rata- rata posttest pada kelas control 

64,7.13 
 

 

 

                                                 
 10Muhammad Minan Chusni, “Penerapan Pendekatan Inquiry Terbimbing dengan Metode 
Pictorial Riddle untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa” UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 

11Ferina Evlin “Penagaruh Penarapan Model Pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle Terhadap 
Kemampuan Berpikir Siswa SMP pada Materi Hama dan Penyakit”. 
 12Binti Uswatun Khasanah, Ektivitas Model Pembelajaran Inquiry Type Pictorial Riddle 
dengan Konten Integrasi-Interkoneksi pada Materi Suhu dan Kalor Terhadap Kemampuan Berpikir 
Kritis Siswa Kelas X SMA NEGERI 1 PIYUNG, Universitas Negeri Malang, 2015. 
 13Maghfira Ulfa, Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Berbasis Metode Pictorial Riddle 
Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Gerak Lurus di MTsS Durul Ulum Banda Aceh. 
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E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum mengimplementasikan 

strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle peserta didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengimplementasikan 

strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle peserta didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar. 

c. Untuk mengetahui Seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

mengimplementasikan strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle di MTs 

Rabiatul Adawiyah Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu bentuk karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kostribusi terhadap pemikiran yang signifikan terhadap para pemikir dan intelektual 

tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah bahan rujukkan untuk para peneliti 

dalam penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Berguna bagi para pendidik agama Islam, sebagai dasar pertimbangan dalam proses 

pendidikan, memperkaya khasanah keilmuan pada jurusan pendidikan agama islam 

yaitu untuk menambahkan bahan pustaka, sebagai bahan evaluasi dan masukkan bagi 

guru MTs Rabiatul Adawiyah Makassar.



9 

 

  

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Strategi Pembelajaran Inquiry 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Inquiry 

Strategi pembelajaran inquiry adalah satu strategi yang berpusat pada siswa di mana 

kelompok peserta didik inquiry dalam suatu isu atau mencari jawaban- jawaban 

terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan 

struktur.111 

Berdasarkan dari uraian diatas yaitu proses inquiry menuntut guru bertindak sebagai 

fasilitator yang memberikan materi, sedangkan peserta didik didorong untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawab 

Rachel berpendapat dalam buku Nasir A. Baki bahwa: 

Dalam pembelajaran dengan penemuan/ inquiry, peserta didik di dorong untuk 

belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, dan guru mendorong peserta didik untuk memiliki pengalaman 

dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-

prinsip untuk diri mereka.212 

Dari uraian diatas yaitu dengan melalui pembelajaran inquiri peserta didik akan 

mampu menjabarkan hasil dari apa yang mereka ketahui, pembelajaran inquiri sendiri 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Pertama, 

strategi inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan peserta didik sebagai 

subjek belajar. 

Maksud dari uraian di atas adalah pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik, karena pembelajaran tersebut menuntut supaya 

peserta didik lebih aktif dalam mencari, memecahkan masalah yang diberikan serta 

peserta didik dapat memaparkan hasilnya.  

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Strategi pembelajaran inquiry ini 

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tapi fasilitator dan motivator 

belajar peserta didik. 

Ketiga, tujuan penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dalam strategi 

                                                 
1
Oemar. Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bumi Aksara, h. 220. 

 

2
Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 

118. 

9 
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pembelajaran inquiry peserta didik tak hanya dituntut agar menguasai materi 

pelajaran, tetapi dapat menggunakan potensi yang dimilikinya.313
 

 Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik (student centered approach). 

Dikatakan demikian karena dalam strategi ini peserta didik memegang peran yang 

sangat dominan dalam proses pembelajaran. 

 Strategi pembelajaran inquiry akan efektif manakala: 

1) Guru mengharapkan peserta didik dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu 

permasalahan yang ingin dipecahkan.  

2) Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep 

yang sudah jadi, tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 

3) Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu peserta didik terhadap 

sesuatu. 

4) Jika guru akan mengajar pada sekelompok peserta didik yang rata-rata memiliki 

kemauan dan kemampuan berpikir.  

5) Jika jumlah peserta didik yang belajar tidak terlalu banyak sehingga bisa 

dikendalikan oleh guru.4  

Dari kelima uraian diatas kefektifan metode tergantung dari beberapa hal yang 

mendukung seperti materi yang akan digunakan dengan metode itu sendiri harus 

saling mendukung satu sama lain serta materi itu sendiri harus matang ketika 

disampaikan pada peserta didik sehingga peserta didik lebih terdorong rasa penasaran 

dan ingin tahunya semakin kuat.
14

 

2. Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran Inquiry 

Dalam penggunaan strategi pembelajaran inquiry terdapat beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan oleh setiap guru. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual dimana keberhasilan dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry tidak ditentukan oleh 

sejauh mana peserta didik beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. 

2) Prinsip interaksi artinya menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan 

tetapi sebagai pengatur lingkungan atau interaksi itu sendiri baik interaksi 

peserta didik dengan guru, sesama peserta didik maupun lingkungannya   

3) Prinsip bertanya dalam strategi pembelajaran inquiry adalah guru sebagai 

penanya. Dengan demikian, kemampuan peserta didik untuk menjawab setiap 

pertanyaan merupakan bagian dari proses berpikir.  

4) Prinsip belajar untuk berpikir yaitu belajar bukan hanya mengingat sejumlah 

fakta, tetapi juga merupakan proses berpikir, yaitu proses mengembangkan 

seluruh otak secara maksimal. 

Dari keempat uraian diatas bahwa pembelajara inquiry memiliki beberpa 

prinsip dimana prinsip itu saling keterkaitan satu dengan yang lain ketika guru bisa 

                                                 
3
Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan 

Profesionalitas Guru (Jakarta, Kata Pena, 2016), h. 113-114. 

 4
Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), h. 90. 
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menguasai prinsip serta menerapkan maka guru itu telah berhasil dalam menerapakan 

strategi pembelajaran inquiry itu sendiri. 

3. Tujuan dan Manfaat Inquiry  

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

Tujuan akan memberi arah kemana kegiatan pembelajaran akan tercapai bila seorang 

pendidik bisa memilih dan menerapkan strategi yang tepat. Tujuan dirumuskan agar 

peserta didik memiliki keterampilan tertentu, maka strategi atau metode yang 

digunakan harus sesuai dengan tujuannya. Seorang pendidik sebaiknya menggunakan 

strategi atau metode yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 

dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Bruner sebagaimana dikutip Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 

sistem pembelajaran itu bertujuan agar hasil belajar dengan cara ini lebih mudah 

dihafal dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan masalah pengetahuan dan 

kecakapan peserta didik dapat menumbuhkan motivasi instrinsik, karena peserta 

didik merasa puas atas usahanya sendiri.5
15

 

Seorang pendidik menggunakan strategi inquiry dengan tujuan agar peserta didik 

terangsang oleh tugas, dan aktif mencari serta meneliti pemecahan masalah itu 

sendiri, mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. Diharapkan juga 

peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya, berdebat, menyanggah, dan 

memperhatikan pendapatnya, menumbuhkan sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, 

terbuka dan lain sebagainya.616
 

Tujuan pelaksanaan inquiry adalah mengarah pada peningkatan kemampuan baik 

dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini tidak terlepas dari 

tujuan dan perencanaan (kurikulum) pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai sesuai dengan pemilihan metode yang dilakukan. 

Selain itu, pembelajaran yang berbasis inquiry bertujuan mendorong peserta didik 

semakin berani dan kreatif dalam berimajinasi. Dengan imajinasi, peserta didik 

dibimbing untuk menciptakan penemuan-penemuan, baik yang berupa 

penyempurnaan dari apa yang telah ada, maupun menciptakan ide, gagasan atau alat 

yang belum pernah ada sebelumnya.
717

 

Manfaat diterapkannya strategi inquiry sebagai berikut: 

1) Merupakan suatu cara belajar peserta didik aktif 

2) Melalui penemuan sendiri, dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh 

akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. 

3) Pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul 

dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. 

                                                 

5
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 

23. 

6
Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 76. 

8
Khoiril Anam, Pembelajaran Berbasis Inquiry Metode dan Aplikasi (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 9. 
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4) Anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalah yang 

dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan 

bermasyarakat.9
 

Dengan diterapkannya metode pembelajaran inquiry peserta didik dapat lebih aktif 

dalam
18

menerima materi yang diajarkan, peserta didik juga bebas mengeluarkan apa 

yang mereka pahami dengan materi yang mereka terima karena pembelajaran inquiry 

merupakan pembelajaran yang melatih peserta didik untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu permasalahan.  

4. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Inquiry 

Adapun keunggulan strategi pembelajaran inquiry sebagai berikut: 

1) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar ide-ide dengan 

lebih baik. 

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar 

yang baru. 

3) Mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersifat jujur, obyektif, dan terbuka.1019
 

Kelemahan dari strategi inquiry sebagai berikut: 

1) Memerlukan waktu yang cukup lama. 

2) Tidak semua materi pelajaran mengandung masalah 

3) Memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. 

4) Tidak efektif jika terdapat beberapa peserta didik yang pasif.1120
 

Dari beberapa uraian diatas bahwa tidak semua metode yang diterapkan akan efektif 

karena metode itu sendiri memiliki kelemahan serta kekurangan. 

5. Langkah Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Inquiry 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Orientasi 

2) Merumuskan masalah 

3) Mengajukan hipotesis 

4) Mengumpulkan data 

5) Menguji hipotesis 

6) Merumuskan kesimpulan.1221 

                                                 

9
B. Suryosubroto, Proses belajar mengajar di Sekolah (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 191-

192. 

10
Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 

h.108. 

12
Nasir A. Baki, Metode Pembelajaran Agama Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 

109. 
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Adapun tahapan dalam proses menerapkan strategi pembelajaran inquiry 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Merumuskan masalah 

Kemampuan yang dituntut adalah: 

(1) Kesadaran terhadap masalah 

(2) Melihat pentingnya masalah 

(3) Merumuskan masalah 

2) Mengembangkan hipotesis 

Kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah:  

(1) Menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh. 

(2) Melihat dan merumuskan hubungan secara logis, dan merumuskan 

hipotesis 

3) Menguji jawaban tentative 

Kemampuan yang dituntut adalah:  

(1) Menyusun peristiwa: mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, 

mengumpulkan data, dan mengevaluasi data,  

(2) Menyusun data, terdiri dari: melihat hubungan, mencatat persamaan dan 

perbedaan, dan mengidentifikasikan data, konsekuensi, dan keteraturan. 

4) Menarik kesimpulan 

Kemampuan yang dituntut adalah:  

(1) Mencari pola dan makna hubungan,  

(2) Merumuskan kesimpulan 

(3) Menerapkan kesimpulan dan generalisasi. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar, dari sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar 

sedangkan dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran 

dari puncak proses belajar tersebut.14
      

22 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui sebarapa 

jauh seorang menguasai bahan yang diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil 

belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang 

baik dan memenuhi syarat. Pengukuran yang demikian dimungkinkan.
1523

karena 

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang 

pendidikan.26 

                                                                                                                                           
13

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

Prenada Media Group.  2009), h. 201. 

 
14

Dimyati dan mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 3-4. 
15

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Cet III; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 44. 
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 Berdasarkan uraian diatas hasil belajar merupakan sebuah proses yang dilalui 

dan memberikan hasil atas apa yang telah dilalui dengan melalui beberapa tahapan tes 

sebagai salah satu cara untuk melihat dan memperoleh hasil yang nyata. 

2. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaiah hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar 

yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan objek 

yang dinilainya adahal hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti yang dijelaskan. Tingkah laku 

sebagai hasil dalam belajar pengetian yang luas mencakup bidang kognitif, efektif 

dan psikomotorik. Penilaian yang dilakukan guru mencakup semua hasil belajar 

peserta didik yaitu kemampuan kognitif atau berpikir, kemampuan psikomotorik atau 

kemampuan praktek dan kemampuan efektif. Penilaian ketiga ranah ini tidak sama 

dengan krakteristik materi yang diukur.  

Maka penulis mengambil ranah kognitif karena ranah kognitif itu sendiri yang 

bersangkutan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri sebarapa besar dia 

menguasai materi yang telah diajarkan. Karena ranah kognitif merupakam ranah yang 

mencakup pengetahuan dari peserta didik itu sendiri, ranah kognitif juga yang 

mencakup kecerdasan peserta didik dalam menguasai semua materi yang di berikan 

oleh guru.  

Proses untuk penilaian ranah kognitif itu sendiri terbagi dua yaitu penilaian 

formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif merupakan bagian dari integram 

dari proses pembelajaran peserta didik. Penilaian ini digunakan sebagai umpan balik 

yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penilaian 

formatif dapat melalui tugas-tugas, ulangan singkat, ulangan harian atau kegiatan 

praktek. Penilaian ini pada dasarnya digunakan untuk memperbaiki metode 

pembelajara. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir utuk memberi indikasi tingkat 

pencapaian belajar peserta didik atau kompentesi dasar yang dicapai peserta didik. 

Bentuk soal ulang sumatif bisa berupa pilihan ganda, uraian objektif, uraian bebas, 

tes praktek, dan lainnya. Pemilihan bentuk soal ulangan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai, karakteristik bidang studi, jumlah peserta didik, dan waktu yang 

tersedia untuk mengoreksi jawaban. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk 

menentukan tingkat pencapaian kompetensi dasar setiap peserta didik. Tingkat 

pencapaian peserta didik dikatagorikan lulus tidak lulus untuk setiap mata pelajaran.16 
24

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 16Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Cet III; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h 50. 
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C. Pembelajaran Akidah-Akhlak 

1. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak 

Menurut Bahasa, kata aqidah berasal dari kata “aqada-ya’qidu-aqda”              

artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan Aqidah menurut 

istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterimah dengan 

rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digonjangkan atau 

keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran islam yang wajib dipegang 

oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. 

Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa: 

Akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat 

diterimah oleh akal, pedengaran dan perasaan yang di yakini oleh hati manusia dan di 

pujinya, dipastikan kebenaranya, ditetapkan keshalehanya, dan tudak melihat ada 

yang menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya.   

Dari defenisi akhlak di atas dapat dilihat ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat pada diri 

seseorang sehingga telah menjadikan kepribadianya. 

b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah 

tampa pemikiran. 

c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang 

yang mengerjakan tampa adanya paksaan atau tekanan dari orang. 

Dari pengertian akidah akhlak maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah 

akhlak upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikan dalam perilaku 

akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, 

latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. 

2. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak 

Menurut Sayid Sabiq, tujuan akidah islam adalah agar seseorang 

bermakrifat(mengenal yang sebenar-benarnya) kepada Allah melalui akal dan 

hatinya. Makrifah akan menjadikan jiwanya kukuh dan kuat serta meninggalkan 

kesan yang baik dan mulia. Selain itu, makrifat juga akan mengarahkan tujuan dan 

pandangannya kearah yang baik dan benar. 

Adapun tujuan akidah akhlak sebagai berikut: 

1) Menuntut dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki mansia. 

Sejak lahir, manusia telah memiliki potensi  keberagaman (fitrah) 

sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan agama untuk mencari 

keyakinan terhadap Tuhan. Akidah islam berperan memenuhi 

kebuthan fitrah manusia, menuntut dan mengarahkan manusia kepada 

keyakinan yang benar tentang Tuhan, tidak menduga-duga atau 

mengira-ngira, tetapi menunjukkan Tuhan yang sebenarnya. 

2) Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Agama sebagai 

kebutuhan fitrah manusia akan senantiasa menuntut dan 

mendorongnya untuk terus mencarinya. Akidah memberikan jawaban 
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yang pasti sehingga memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa 

yang diperlukannya, dan terhindar dari kecemasan. Selain itu, akidah 

akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya. 

3) Memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan terhadap tuhan 

memberikan arahan dan pedoman yang pasti sebab akidah 

menunjukkan kebenaran dan keyakinan yang sesungguhnya. Akidah 

memberikan pengetahuan tentang asal manusia datang, untuk apa 

hidup dan arah manusia akan pergi sehingga kehidupan manusia akan 

lebih jelas dan bermakna. 

4) Membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan yang timbul karena 

jiwa yang kosong dari akidah. Orang yang jiwanya kosong dari akidah 

kadang-kadang terjatuh pada berbagai kesesatan dan khurafat. 

Akidah akhlak di MTs merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari 

tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Secara substansi mata pelajaran akidah 

akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mempraktikan al-akhlakul kariamah dan islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

manifestasi dari sifat sabar, ikhtiar, takwa dan syukur. 

Al-akhlak al- akhlakul karimah ini sangat penting untuk di praktikan dan dibiasakan 

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka 

mengantisipasi dampak negative era globalisasi dan krisis multidoimensional yang 

melanda.17 
25

 

3. Sumber Akidah Islam 

Ulama Ahlussunnah waljamaah telah sepakat bahwa sumber akidah islam ada 

tiga yait: 

 

 

 

1) Al-Quran 

Al-quran adalah sumber utama dan pertama ajaran akidah islam. Di 

dalam terdapat ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran tersebut, baik 

yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Sebagai sumber 

utama akidah, Al-quran telah mengungkapkan berbagai informasi 

tentang kehidupan gaib yang tidak mungkin diketahui oleh manusia 

tampa informasi-informasi darinya. 

2) Sunnah  

Sebagaimana Al-quran, sunnah pada dasarnya adalah wahyu. Sunnah 

berfungsi untuk memerinci kandungan Al-quran yang belum jelas, 

bahkan menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan Al-quran, seperti 

                                                 
17Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 199 
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ajaran akidah islam tentang keluarnya Imam Mahdi pada akhir zaman, 

ciri-ciri hari kiamat, dan keadaan penghuni kubur. 

3) Ijmak  

Ijmak adalah kesepakatan ulama dalam suatu persoalan agama. Ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi ijmak sebagai sumber akidah 

islam. Pertama,kesepakatan tersebut diambil oleh para ulama yang 

kompoten dalam persoalan yang disepakati. Kedua, kesepakatan tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan Al-

quran dan sunnah. Ketiga,kesepakatan tersebut diambil berkaitan 

dengan persoalan syar’i, bukan persoalan wilayah-wilayah akal seperti 

matematika. Ijmak ulama yang berkaitan dengan akidah islam adalah 

kesepakatan ulama bahwa Muhammad adalah nabi yang paling mulia. 

 

4. Nama Lain dari Kajian Akidah Islam 

Apabilah akidah sebagai salah satu disiplin ilmu, topik pembahasannya 

meliputi tauhid, iman, islam, hal-hal yang gaib, kenabian, takdir, brita-berita masa 

lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hkm yang pasti, seluruh dasar agama dan 

keyakinan, dan sebagainya. Untuk itu, disiplin ilmu akidah ini mempunyai nama lain 

yang sepadan dengan makna akidah, yaitu sabagai berikut. 

1) Ilmu Tauhid 

Ilmu tauhid mengandung arti pengesaan terhadap Allah SWT. Pengesaan 

yang dimaksud adalah tidak boleh menyembah selain Allah SWT. Dan 

tidak boleh meminta bantuan selain kepada-Nya. 

2) Ilmu Ushuluddin 

Istilah ushuluddin secara bahasa berarti asal agama. Asal agama yang 

dimaksud adalah dasar agama, landasan atau fondasi agama, dan prinsip 

agama. Oleh sebab itu, tepat jika nama lain dari ilmu akidah adalah ilmu 

ushuluddin sebab ilmu ini membahas prinsip- prinsip agama islam. 

3) Ilmu Aqa’id 

Ilmu aqa’id merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari Dzat 

atau sifat Allah beserta eksistensi-Nya, mulai dari masalah dunia sampai 

dengan masalah setelah mati. Ilmu akidah merupakan disiplin ilmu yang 

mengandung berbagai argumentasi tentang keyakinan dan kepercayaan 

yang diperkuat dengan dalil-dalil yang rasional. 

4) Fiqh Al-Akbar 

5) Fiqh al-akbar merupakan nama lain dari ilmu akidah islam dan kebalikan 

dari al-fiqh al-ashghar, yait kumpulan hukum ijtihad. Orang yang pertama 

kali menamakan dengan istilah ini adalah Imam Abu Hanifah. 

5. Objek Kajian Akidah Islam 

 Objek kajian ilmu tauhid adalah Allah SWT. Dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan-Nya, bak dzat, sifat, maupun perbuatan-Nya, segala yang wajib 

ada pada-Nya dan segala yang mustahil ada pada-Nya, dan segala yang diciptakan 
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oleh-Nya. Oleh sebab itu, konsep akidah islam berawal dari keyakinan kepada Dzat 

mutlak Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT.  

 Tampak logis dan sistematisnya keyakinan islam terangkum dalam istiilah 

rukun iman. Pokok-pokok keyakinan ini merupakan asas seluruh ajaran islam, yaitu: 

1) Keyakinan kepada Allah SWT 

2) Keyakinan kepada malaikat-malaikat-Nya 

3) Keyakinan pada kitab-kitab suci-Nya 

4) Keyakinan pada seluruh Nabi dan Rasul-Nya 

5) Keyakinan akan datangnya hari akhir
26

 

6) Keyakinan akan adanya ketetapan qadadan qadar.
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 18https://www.kompasiana.com Ruang Lingkup Akidah Akhlak. Diakses pada hari selasa 25 
maret 2019 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuatitatif eksperimen (pre-experimental 

desaing). Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah One-Group Pretest-

Posttest Design. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui akurat atau 

tidaknya dengan menggunakan desain sebagai berikut: 

O1    X   O2 

Keterangan:  

  O1 = Nilai pretest sebelum diberi perlakuan 

  O2 = Nilai posttest setelah diberi perlakuan  

  X = Perlakuan  

2. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar. Adapun profil 

sekolah MTs Rabiatul Adawiyah Makassar adalah: 

a. Identitas Sekolah MTs Rabiatul Adawiyah Makassar 

 Nama Sekolah : MTs. Rabiatul Adawiyah Makassar 

 No. Statistik : 121273710023 

 Propinsi   : Sulawesi Selatan 

 Otonomi Daerah : Sulawesi Selatan 

 Kecematan : Tamalate   

 Desa/kelurahan : Mangasa 

 Jalan dan Nomor : Sultan Alauddin III. No 32 Makassar 

 Kode Pos  : 90223  

 Telepon  : Kode Wilayah:  Nomor: 

 Faxcimile  : Kode Wilayah:  Nomor: 

 Daerah  : Perkotaan 

 Status Sekolah : Swasta 

 Kelompok Sekolah : 

 Akreditasi  : Belum Akreditasi 

 Surat Keputusan SK :  

 Penerbit SK dan Ditanda tangani Oleh :  

 Tahun Berdiri 

 Tahun Penegerian 

 Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi  

 Bangunan Sekolah  : Milik Sendiri 

 Lokasi Sekolah   :  

 Jarak Kepusat Kecematan :  

 Jarak ke Pusat Otoda  : Kab/Kota 

19 
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 Terletak pada Untasan  : 

 Perjalan Perubahan Sekolah :  

 Keanggotaan Rayom Kkm : MTs. Negeri Model Makassar 

 Organisasi Penyelenggara : Yayasan 
b. Visi Misi Sekolah MTs Rabiatul Adawiyah Makassar 

 Visi  
Menjadi madrasah yang melahirkan siswa yang cerdas dan 

berakhlakul kharimah 

 Misi  

1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan 

kurikulum internasional yang terintegrasi dengan muatan 

islam 

2) Menciptakan lingkungan madrasah yang bernuasa islam 

3) Menciptakan sumber daya manusia dalam bidang iptek dan 

imtak 

 Tujuan  
1) Menjadikan lingkungan madrasah yang bersih dana aman 

sebagai sumber belajar dan pembelajaran yang cerdas dan 

berakhlak mulia. 

2) Meningkatkan mutu lulusan yang memiliki pemahaman 

dan penguasaan iptek dan imtak 

3) Menjadikan mutu lulusan yang mampu bersaing dalam 

dunia global 

4) Menjadikan ilmu agama sebagai ciri pembeda dari sekolah 

pada umumnya. 

c. Jumlah Guru dan Latar Belakang Pendidikan 

No  NAMA Nip/NRGY STATUS PENDIDIKAN MAPEL 

1 Dra. Rosnaeni 196612311990032009 GT S.1 Akidah 

akhlak 

2 Andi Rosmiar, 

S.Pd 

197206232005012003 GT S.1 Matematika 

3 Nurcaya, S.Ag 197705052006042006 GT S.1 Al Qur’an 

hadis 

4 Dra. Nurani 196802232001122001 GT S.1 IPS 

Terpadu 

      

5 Dra. Hj. St. 

Hatidjah Tola 

- GTY S.1 Bhs. Arab 

6 Syarifah 

Khaerunnisah,S.Ag 

- GTY S.1 Fikhi 

7 Hasriani, S.Ag - GTY S.1 SKI 

8 Susilawati, S.Ag - GTY S.1 Juz’amma 

9 Nurhalimah, S.Pd - GTY S.1 Bhs. 

Inggris 

10 Fatimah, S.Pd - GTY S.1 Bhs. 
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Indonesia 

11 Darmawati, S.Kom - GTY S.1 TIK 

12 Hj. Adriani, S.Pdi - GTY S.1 Seni 

Budaya 

13 Usman, T. S.Pd - GTY S.1 PENJAS 

14 Humrah, S.Pd - GTY S.1 IPA Fisika 

15 Dra. Nahda - GTY S.1 IPA 

Biologi 

16 A. Zulkarnain 

Arief, S.Kom, 

M.Pd 

- GTY S.1 TIK 

17 Mustari, S.Pd - GTY S.1 PENJAS 

18 St. Suliati, S.Pd - GTY S.1 Bhs. 

Indonesia 

19 Rustan, S.Ag 0330602911 GTY S.1 IPA 

Biologi 

20 Asri Hakim, S.Pd - GTY S.1 IPA Fisika 

21 Khaeriyah Hamjah, 

ST 

- GTY S.1 IPA Fisika 

22 Wahdaniyati,A.Md - GTY S.1 Seni 

Budaya 

23 Muh. Rusdi, SH - GTY S.1 PKN 

24 Nuhayati, S.Pd - GTY S.1 Bhs. 

Inggris 

 

3. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu merupakan pendekatan 

yang akan memperjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian, di dukung 

oleh latar belakang penulis dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, maka pendekatan 

penelitian yang akan dilakukan di dalam penelitian ini yaitu, pendekatan pendidikan 

dan pendekatan kongnitif. 

Pendekatan pendidikan dimana pendekatan ini merupakan pendakatan yang akan 

menerangkan tentang gejala- gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain sebagai 

ilmu yang akan memberikan landasan pedoman atau arah tujuan dalam usaha 

membentuk peserta didik sehingga menjadi manusia yang beradab yaitu manusia 

yang bermasyarakat, berbudaya, dan berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. 

Adapun pengertian kongnitif yaitu pendekatan yang beerkaitan dengan ranah 

kemampuan  

B. Populasi atau Sampel 

1. Populasi  

Populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan objek/subjek yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam suatu penelitian. Jadi populasi adalah wilayah generelasasi yang 

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan olen peneliti guna dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya untuk 

dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian.127 

Sedangkan menurut Endang Mulyatiningsih populsai adalah sekumpulan orang, 

hewan, tumbuhan atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan 

diteliti. Populsai akan menjadi wilayah generilisasi kesimpulan hasil penilitian.2 

Dengan beberapa pengertian populasi yang dikemukakan diatas penulis dapat 

menarik sebuah kesimpulan bahwa populasi itu merupakan kseluruhan dari objek 

penelitian. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi yang disebut oleh penulis tersebut 

adalah semua individu yang menjadi sasaran penelitian yaitu kelas VIII di MTs 

Rabiatul Adawiyah Makassar. 

 

Tabel 3.1 

jumlah populasi kelas VIII di MTs Rabiatul Adawiyah 
No  

 

Kelas  L/P Jumlah  

 

1 

 

VIII 

 

P 

 

17 

L 

 

13 

Jumlah  

 

 30 

  Sumber Data: staff MTs Rabiatul Adawiyah Makassar 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan krakterristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti semua yang ada pada populasi, misalnya 

kerana keterbatas waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulanya akan dapat 

diberlukakan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dri populasi harus betul- 

betul representative (mewakili). 

Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

dengan menggunakan  metode sensus berdasarkan ketentuan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono yang mengatakan bahwa “sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari  

sampel jenuh adalah sensus.328 
 

 

                                                 
 1Hamid Darmadi, Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet: I. Bandung; 
Alfaberta), h. 48. 
2Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Cet: I, Bandung: Alfaberta, 
2013), h. 9. 
3Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (Cet: 2, Bandung; Alfaberta, 2012), h. 26-27. 
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penentuan sampe yang dignakan dalam penelitian ini adalah sampel sampel jenuh 

yaitu seluruh peserta didik di MTs Rabiatul Adawiyah Makassarsssssyyyyyyvhghhv 

Tabel 3.2 

jumlah sampel kelas VIII di MTs Rabiatul Adawiyah 

 
No  

 

Kelas  L/P Jumlah  

 

1 

 

VIII 

 

P 

 

17 

L 

 

13 

Jumlah  

 

 30 

  Sumber Data: staff MTs Rabiatul Adawiyah Makassar 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data, untuk dapat memperoleh data dari variabel 

penelitian sebagai berrikut: 

1. Tahap persiapan 

Dalam tahap ini peneliti harus dulu melengkapi hal- hal yang dibutuhkan dalam 

penelitian seperti mengurus surat izin penelitia mulai dari fakultas kemudian kekantor 

gubernur, bupati kemudian kesekolah, peneliti harus meminta izin kepada pihak 

sekolah MTs Rabiatul Adawiyah sekaligus peneliti melakukan observasi 

2. Tahap mengumpulan data di lapangan dengan teknik sebagai berikut: 

Langkah awal dari tahap ini peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti 

mengadakan penelitian. Kemudian peneliti: 

a. Tes  

Tes adalah suatu metode atau alat untuk mengadakan menyelidiki yang menggunakan 

soal-soal, pertanyaan atau tugas-tugas yang lain dimana persoalan-persoalan atau 

pernyataan-pernyataan itu telah dipilih dengan seksama dan telah distandisasikan .4
29 

b. Observasi  

Merupukan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku 

subjek penelitian yang dilalukakan secara sistematik. Alat yang digunakan untuk 

melakukan mengobservasi dapat berupa lembar pengamatan atau check list. Pada alat 

tersebut perilaku yang diamati sudah ditulis sehingga pada saat peneliti melakukan 

pengamatan, peneliti tinggal memberi tanda cek atau skor nilai.
30

 

Sustrisono Hadi, mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu pro0ses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan atau ingatan. Dan teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila p0enelitian berkenaan dengan 

                                                 
 4

https:/zhizhachu.wordpress.com. Diakases 20 agustus 2018. 

 
 5Endang Multiningsih, Metode Penelitian Terapan Pendidikan, h. 27. 
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perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan bila responden tidak terlalu 

beasar.5
 

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengamati fenomena- fenomena yang berkaitan dengan tujuan penelitian di Mts 

Rabiatul Adawiyah. Observasi dalam penelitian ini mengunakan lembar observasi, 

pembelajaran dengan mengunakan pendekatan inquiry dan meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomene alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian.631
Adapun instrument yang digunakan adalah: 

a. Lembar Tes 

Lembar tes berisi butiran-butiran soal pilihan ganda untuk digunakan dalam tes hasil 

belajar peserta didik. 

b. Panduan  Observasi 

Panduan  observasi ini merupakan pedoman pengamatan untuk mengukur respon 

peserta didik terhadap penerapan Inquiry dengan mengamati semua aktivitas dikelas 

selama proses pembelajaran berlangsung, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validasi Instrumen  

Instrumen tes diuji validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang 

dimaksud dengan validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi 

materi yang akan diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir 

soal yang menbangun tes tersebut mengukur hasil belajar seperti yang disebutkan 

dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain jika butir-butir soal mengukur 

hasil belajar tersebut sudah sesuai dengan aspek yang menjadi tujuan instruksional. 

Dalam penelitian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Product 

Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing 

item pertanyaan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

                                                 
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RdD” h. 

145. 
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rxy :  
Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

 X : jumlah skor dalam distribusi X 

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

N : jumlah subyek keseluruhan item.
1832

 

 Jika tabelxy rr   pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan sebaliknya 

jika tabelxy rr   maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak memiliki 

persyaratan.7 

b. Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepecayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah perubahan yang 

terjadi dapat dikatakan tidak berarti.833
 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena rumus 

Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, 

misalnya angket atau soal berbentuk uraian.934
 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 
Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir 

2

t : varians total.1035
 

                                                 

 7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), h. 160. 

8
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2012),h. 86. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Cet.XIX; 

Bandung: Alfabeta, 2011),h.209. 

10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI Cet. XIII; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 191. 
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Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha > 

0,60. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

teknik pengolahan data hasil penelitian yang digunakan dua teknik statistik yaitu:  

statisti deskpriptif dan statistik inferensial. 

a.  Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

umum. Statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.1136
Untuk memperoleh data deksriptif maka diperlukan 

statistik deksriptif berikut:  

1) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

a) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 
Keterangan: 

Xt= Skor tertinggi 

Xr= Skor terendah1237
 

b) Menghitung jumlah kelas interval 

 
Keterangan: 

 K= Jumlah kelas 

N= Banyaknya data atau jumlah sampel.1338
 

c) Menghitung panjang kelas interval 

 
Keterangan:  

P = Panjang kelas interval 

R= range (jangkauan) 

K= banyaknya kelas.
1439

 

2) Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data dibagi 

dengan jumlah nilai responden.1540
Rumus rata-rata adalah:     

                                                 
11Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, h. 199.  

 12
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 55.  

13
Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 24. 

14
Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Jakarta: Grasindo,2005), h. 32. 



27 

 

  

 

 
Keterangan: 

 = Rata-rata 

 = Nilai statistika 

 =  Frekuensi untuk nilai  yang bersesuaian kelompok ke-i 
k =  Banyaknya kelompok.

1641
 

3) Standar Deviasi 

 
Keterangan: 

 = Standar Deviasi 

 = Rata-rata 

 = Nilai statistika 

 = Banyaknya data.
1742 

 

 

 

4)Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 
 

 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Banyaknya sampel responden.
43

 

1) Kategorisasi 

Pengkategorian peserta didik dibagi menjadi lima kriteria berdasarkan 

persentase skor yang diperoleh. Adapun pengkategorian adalah sebagai berikut. 

 

 

                                                                                                                                           

15
nas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 327. 

16
Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Jakarta: Grasindo,2005), h 

17
Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika, h.179. 

18
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h.130 
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Tabel 3.3 

Kategorisasi Hasil Belajar Peserta Didik  

Rumus  Kategori  

 Rendah  

 Sedang  

 Tinggi 

Rata-rata nilai post test dan pre test setiap kelas dibuat dalam presentase.1844 

 

b. Analisis Statistik inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistika di mana pembuatan keputusan tentang 

populasi yang diteliti berdasarkan kepada data yang diperoleh dari sampel.1945
Statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.  

Dalam statistikinferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Statistik 

parametris digunakan untuk menganalisis data intervaldan rasio, jumlah sampel 

besar, serta berlandaskan pada ketentuan bahwa datayang akan dianalisis berdistribusi 

normal. Sedangkan statistik nonparametrisdigunakan untuk menganalisis data yang 

berbentuk nominal dan ordinal, jumlahsampel kecil, dan tidak harus berdistribusi 

normal. 

1) Uji Normalitas 

Sebelum analisis perbedaan dilakukan, maka peneliti harus melakukan pengujian 

normalitas data hasil belajar dan data minat awal siswa. Pengujian normalitas ini 

bertujuan untuk mengetahui statistik apa yang akan dipakai, apakah statistik 

parametris atau statistik nonparametris. Pengujian normalitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus uji Kolmogorof-Smirnov seperti di bawah ini: 

 
Dengan: 

 = Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

 = Distribusi frekuensi kumulatif skor observasi 

Dengan  : distribusi frekuensi observasi = teoritis dan  = distribusi frekuensi 

observasi  teoritis. Dengan kriteria pengujian adalah jika , maka  

diterima.2046 

                                                 

 
19Sukardi, Evaluasi Pendidikan (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 154. 

20Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2006), h. 315. 
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Pengujian normalitas data dapat juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

Dengan kriteria pengambilan keputusan adalah jika signifikansi dibawah 0,05 berarti 

data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, 

berarti data tersebut tidak normal dan jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antar data yang akan diuji dengan data normal 

baku, berarti data yang akan kita uji normal.2147
 

2) Uji Homogenitas   

Jika datanya normal, maka peneliti menggunakan statistik parametris yaitu uji t-

student.  Tapi sebelum melakukan uji t-student, maka peneliti harus melakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui rumus t-test yang mana yang akan digunakan. 

Pengujian uji homogenitas varian digunakan uji F dengan rumus: 

 
Selanjutnya Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan menggunakan taraf signifikansi 

tertentu dan dengan rumus dk pembilang = n-1 untuk varian terbesar dan dk penyebut 

= n-1 untuk vaians terkecil. Dengan kriteria pengujian jika Fhitung> Ftabel berarti 

homogen, dan jika Fhitung ≤ Ftabel berarti homogen.2248 
Peneliti juga bisa menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji homogenitas. 

Dengan dasar pengambilan keputusan variansnya sama atau tidak adalah jika nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka varian dari dua atau lebih kelompok 

populasi data adalah tidak sama dan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 

0,05, maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama.2349 

3) Uji Hipotesis 

Untuk menguji perbedaan dua rata-rata hitung dapat menggunakan uji t. Sugiyono 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa rumus t test yang digunakan untuk pengujian, 

dan berikut ini diberikan pedoman penggunaannya: 

a) Bila jumlah anggota sampel sama (n1 = n2) dan varians homogen (  = 

), maka dapat digunakan t-test baik untuk separated maupun pool 

varians. Untuk melihat harga t tabel, digunakan dk=  +  -2. 

b) Bila n1≠ n2 dan varians homogen (   = ), dapat digunakan t-

test dengan pooled [sic] varian. Derajat kebebasannya (dk) =  - 

 -2. 

                                                 
 

21Hartono, Analisis Item Instrumen (Cet. I; Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2015), h. 166. 

22
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, (Cet.VIII; 

Bandung: Alfabeta, 2012), h.120. 
23Hartono, Analisis Item Instrumen (Cet. I; Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2015), h. 186. 
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c) Bila n1 = n2, varians tidak homogen ( ≠ ) dapat digunakan 

rumus separated varians dan polled varian dengan dk = dk =   -1 

atau - 2.  

d) Bila n1≠ n2 dan varians tidak homogen ( ≠ ). Untuk ini 

digunakan ttest dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t tabel 

dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk=(   -1) dan dk = 

( - 2) kemudian dibagi 2, dan ditambahkan dengan harga t yang 
terkecil.2450

 

Rumus t-test Separet Varians: 

 
Rumus t-test Polled Varians: 

 

Dengan hipotesis  

H0 = Tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

Ha = Terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

Selanjutnya thitung yang di dapat dibandingkan dengan ttabel dengan menggunakan taraf 

kesalahan tertentu. Dengan kriteria pengujian bila thitung lebih kecil atau sama dengan 

ttabel maka H0 diterima dan bila thitung lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak. 

Peneliti juga menggunakan SPSS untuk melakukan uji t. Dengan kriteria 

pengambilan keputusan yaitu jika t atau F (nilai mutlak) < t atau F tabel, maka H0 

diterima dan jika t atau F (nilai mutlak) > t atau F tabel, maka H0 ditolak atau jika Sig 

> , maka H0 diterima dan jika Sig < , maka H0 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, h. 139. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian    

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan, dalam skripsi ini 

peneliti menetapkan 3 rumusan masalah yang dijawab. Rumusan masalah 1, dan 2 

menggunakan statistik deskriptif, sedangkan rumusan masalah 3 menggunakan 

statistik inferensial. Analisis statistik inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang 

diajukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan metode inquiry type 

pictorial riddle dapat meningkatkan hasil belajar peserta didk kelas VIII di MTs 

Rabiatul Adawiyah Makassar.  

1. Deskripsi Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Kelas 

VIII di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar  sebelum Menggunakan 

Strategi Pembelajaran Inquiry Type Pictoria Riddle. 

a. Analisis Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Rabiatul Adawiyah 

Makassar, diperoleh data dari instrumen tes hasil belajar yaitu sebagai berikut 

Tabel 4.1 

Hasil belajar Kelas VIII 

No Nama Nilai 

1 Muhammad Fahri 55 

2 Amin Rais 40 

3 Mursalim  55 

4 Misrawati   45 

5 Ahmad Amin  40 

6 Muh. Sahrul Al Farisi  55 

7 Muh. Sahrul Pratama S. 50 

8 M. Idris Hidayat 55 

             9 Ashabul Kahfi Mansyur 45 

31 
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10 Sri Wahyuni Indah Sari 60 

11 Nur Aisyah Ramadhan  60 

12 Yulianti 55 

13 Putri Nurkhaenisa 45 

14 Wandih 40 

15 Irwan Doni Sengaji 70 

16 Sakir  45 

17 Rahmat  55 

18 Nardi   65 

19 Riswan  75 

20  Syamsul Bahri 55 

21 Erwin   60 

22 Uyun Hayadi  40 

23 Muh. Fahri 55 

24 Lisdarianti  50 

25 Reski Putri Amelia  60 

26 St. Halijah Mansyur 60 

             27 St. Nur Faisah 65 

            28 Sulfikar 50 

          29 Suriana 55 

          30 Wajihah Adelia H 55 

Rata-rata  53,83. 

Kategori   Rendah  

 

Bagian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama menggunakan analisis 

deksriptif untuk hasil belajar peserta didik sebelum menerapkan starategi 

pembelajaran inquiry type pictorial riddle. Berikut disajikan tabel nilai hasil dan 

pretest dengan menggunakan IMB SPSS Statistic Versi 16 for Windows dapat dilihat 

pada table 4.1.2 sebagai berikut:  

Tabel 4.1.2 

Hasil Analisis Pretest 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviatio

n Variance 
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Posttest 
30 40 75 53.83 8.874 78.764 

Valid N 

(listwise) 
30 

     

 

Berdasarkan tabel 4.1.2. di atas, dapat diketahui bahwa skor maksimum yang 

diperoleh melalui uji pretest adalah 75, sedangkan skor terendah 40. Nilai rata-rata 

standar deviasi nya berturut-turut sebesar 53,83 dan 8. 874. 

Untuk menentukan kategorisasi hasil belajar pada kelas eksperimen, dimana interval 

nilai pengkategorisasian hasil belajar dalam rentang (0 – 100) maka diperoleh data 

dalam tabel 4.1.3 berikut: 

Tabel 4.1.3 

Katagorisasi Skor Hasil Belajar Peserta Didik (Pretest) 

Kelas VIII 
No  Skor 

 

Kategori Frekuensi Presentase 

1  35 – 54 

 

Rendah 11 36.7 % 

2 55 – 64 Sedang 15 50 % 

 

3 65 – 84 Tinggi 4 13.3 % 

4 85 -100 Sangat Tinggi 0 0 

 

Jumlah  30 100% 

 

 Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai hasil belajar peserta didik sebelum 

menggunakan strategi inquiry type Pictoria riddle memiliki nilai hasil belajar yaitu 

terdapat 11 peserta didik pada kategori rendah, dan terdapat 15 peserta didik pada 

kategori sedang, dan terdapat 4 peserta didik pada kategori tinggi, sedangkan pada 

kategori sangat tinggi tidak terdapat peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

persentase terbesar pretest berada pada kategori rendah yaitu 15 peserta didik (50 %). 

Artinya, hasil pretest seluruh peserta didik kelas VIII berada pada kategori rendah. 
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Tabel kategorisasi di atas dapat digambar dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Deskripsi Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Kelas 

VIII di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar Setelah Menggunakan 

Strategi Pembelajaran Inquiry Type Pictoria riddle. 

b. Analisis Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Rabiatul Adawiyah 

Makassar, diperoleh data dari instrumen tes hasil belajar yaitu sebagai berikut:  

 

No Nama Nilai  

1 Muhammad Fahri 85 

2 Amin Rais 75 

3 Mursalim  80 

4 Misrawati   85 

5 Ahmad Amin  80 

6 Muh. Sahrul Al Farisi  75 

7 Muh. Sahrul Pratama S. 85 

8 M. Idris Hidayat 75 

9 Ashabul Kahfi Mansyur 90 

10 Sri Wahyuni Indah Sari 70 

11 Nur Aisyah Ramadhan  75 

12 Yulianti 85 

13 Putri Nurkhaenisa 80 
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14 Wandih 75 

15 Irwan Doni Sengaji 85 

16 Sakir  80 

17 Rahmat  85 

18 Nardi   85 

19 Riswan  90 

20  Syamsul Bahri 80 

21 Erwin   70 

22 Uyun Hayadi  85 

23 Muh. Fahri 80 

24 Lisdarianti  75 

25 Reski Putri Amelia  80 

26 St. Halijah Mansyur 80 

27 St. Nur Faisah 75 

28 Sulfikar 85 

29 Suriana 90 

30 Wajihah Adelia H 80 

Rata-rata  80,67. 

Kategori   Tinggi  

Bagian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama menggunakan analisis 

deskriptif berdasarkan hasil belajar dari kelas yang tampa menerapkan strategi 

pembelajaran inquiry type pictorial riddle. Berikut disajikan tabel nilai hasil dan 

posttest pada kelas kontrol dengan menggunakan IMB SPSS Statistic versi 16 for 

Windows dapat dilihat pada table 4.2 sebagai berikut:  
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Tabel 4.2.2 

Analisis Hasil Belajar Kelas VIII (protest) 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Postest 30 70.00 90.00 80.6667 5.52944 30.575 

Valid N 

(listwise) 
30 

     

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor maksimum yang diperoleh 

pada kelas eksperimen atau yang diberikan perlakuan adalah 90.00, sedangkan skor 

terendah 70.00. Nilai rata-rata dan standar devisiasi nya berturut-turut sebesar 

80.6667 dan 5.52944 

Berdasarkan rumus kategorisasi untuk melihat tingkat keberhasilan hasil belajar 

peserta didik diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2.3 

Kategorisasi Skor Hasil Belajar Kelas VIII (postest) 
No  Skor 

 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1  0 – 54 Rendah 0 0 

2 55 – 64 Sedang 0 0 

3 65 – 84 Tinggi 18 60 % 

4 85 – 100 Sangat Tinggi 12 40 % 

Jumlah  30 30 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa peserta didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar memiliki hasil belajar akidah akhlak dihitung dari jumlah 30 

orang. Peserta didik yang memiliki kategori rendah dan sedang 0%, dan berada pada 

ketegori tinggi 18 orang dengan persentase 60%, dan yang berada pada kategori yang 

sangat tinggi 12 orang dengan persentase 40%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
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persentase tersebesar hasil belajar pada kelas eksperimen berada pada kategorisasi 

tinggi yaitu 18 orang 60% 

Hasil kategorisasi di atas dapat digambarkan melalui histogram sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak dengan Menggunakan 

Strategi Pembelajaran Inquiry Type Pictoria Riddle di kelas VIII MTs 

Rabiatul Adawiyah Maakassar. 

c. Analisis Statistik Inferensial 

1) Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian prasyarat 

penelitian, yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan pada data 

kompetensi profesional dosen terhadap metakognisi mahasiswa. Uji normalitas 

berguna untuk mengatasi apakah penelitian yang akan dilaksanakan berdistribusi 
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normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, digunakan pengujian normalitas 

Kolmogorov Smirnov Z dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05. Jika angka 

signifikan (Sig.) < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka signifikan 

(Sig.) > 0.05 maka data berdistribusi normal. 

 

      

 Tabel 4.3.1 Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest Peserta 

Didik Kelas VIII di MTs Rabiatul Adawiyah  Makassar. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Postest 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 53.8333 80.6667 

Std. Deviation 8.87493 5.52944 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .186 .183 

Positive .148 .148 

Negative -.186 -.183 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.017 1.004 

Asymp. Sig. (2-tailed) .253 .265 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan tabel 4.3.1 dari hasil output SPSS di atas, pengujian normalitas 

dilakukan pada pretest dan posttest peserta didik kelas VIII MTs Rabiatul Adawiyah 

Makassar dengan taraf signifikan yang ditetapkan adalah = 0.05. Berdasarkan hasil 

pengolahan dengan SPSS 16.0 pada pretest diperoleh sig. adalah 0.253 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data pretest peserta didik berdistribusi normal 

karena nilai sig. lebih besar dari atau (0.253 > 0.05). Untuk uji normalitas posttest 
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diperoleh sig. sebesar 0,265 karena 0.265 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

posttest berdistribusi normal 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data pretest 

dan posttest homogen/mempunyai varians yang sama atau tidak. Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah jika nilai  maka data homogen dan 

jika nilai  data tidak homogen atau jika  berarti 

homogen, dan jika  berarti tidak homogen. Hasil uji normalitas 
tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.3.2 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

4. 051 1 58 .049 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel 4.3.2, diperoleh bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0.049. Hal itu berarti nilai  yaitu 0.049 > 0,05 . 

Maka kesimpulannya kedua data tersebut mempunyai varians yang sama atau 

homogen. 

3) Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pretest dan posttest 

peserta didik pada dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat homogen. 

Oleh karena itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Independent sample t-test. Uji perbedaan dengan menggunakan uji Independent 

sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan 

peningkatan hasil belajar peserta didik antara sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan yang berbeda. Adapun hipótesis statistik sebagai berikut: 

 :  

 :  

  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan hasil belajar peserta    

didik setelah diajar dengan menggunakan menggunakan strategi pembelajaran 

inquiri type pictoria riddle di kelas VIII MTs Rabiatul Adawiyah Maakassar. 
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  : Terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan hasil belajar peserta didik 
setelah diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry type pictoria 

riddle di kelas VIII MTs Rabiatul Adawiyah Maakassar 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Jika 

 maka  ditolak. Jika  maka 

 diterima atau jika , maka  diterima dan jika 

, maka  ditolak. Hasil uji hipotesis  

tersebut sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3.3 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T   Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

HasilBelajar 

akidah akhlak 

Equal 

variances 

assumed 

9.4

16 
.005 -1.209 258 .237 -4.00000 3.30944 

-

10.77

908 

2.77908 

Equal 

varian 

not 

assumed 

  

-1.209 
23.39

8 
.239 -4.00000 3.30944 

-

10.83

965 

2.83965 

 

Karena varians data homogen, maka dipilih kolom Equal variances assumed, 

dan pada baris t-test for Equality of Means diperoleh harga t = 14.056, df = 58, dan 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,000. 0,000< 0,05 atau Ho ditolak. Artinya pada taraf 

kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran inquiyi type pictoria riddle di kelas VIII MTs Rabiatul Adawiyah 

Maakassar. 
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B. Pembahasan 

1. Deskripsi Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar Sebelum Menggunakan Strategi Pembelajaran 

Inquiry Type pictoria Riddle. 

Berdasarkan data tabel kategorisasi sedang dapat diketahui bahwa hail sebelum 

menggunakan strategi pembelajaran inguiry type pictorial riddle terdapat 11 jawaban 

responden yang berada pada kategori rendah (36.7%), 15 jawaban responden yang 

berada pada kategori sedang (50%), dan 4 jawaban responden yang berada pada 

kategori tinggi (13.3%), dan tidak terdapat jawaban pada kategori sangat tinggi. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar hasil belajar peserta didik sebelum 

menggunakan strategi pembelajaran inquiry type pictoria riddle berada pada kategori 

sedang yaitu 15 jawaban responden (50%). Artinya, hasil belajar peserta didik 

sebelum diterapkannya strategi pembelajaran inquiry type pictoria riddle berada pada 

kategori sedang. 

2. Deskripsi Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik di MTs Rabiatul 

Adawiyah Makassar Setelah Menggunakan Strategi Pembelajaran 

Inquiry Type pictoria Riddle.  

Berdasarkan data tabel kategorisasi dapat diketahui bahwa terdapat 0 jawaban 

responden yang berada pada kategori rendah (0%), 0 jawaban responden yang berada 

pada kategori sedang (0%), dan 18 jawaban responden yang berada pada kategori 

tinggi (60%), dan 12 jawaban responden yang berada pada kategori sangat tinggi 

(40%) Jadi, dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar hasil belajar peserta didik 

setelah diterapkannya bahan ajar berbasis strategi belajar tuntas berada pada kategori 

tinggi yaitu 18 jawaban responden (60%). Artinya, hasil belajar peserta didik setelah 

menggunakan strategi pembelajaran inquiry type pictoria riddle berada pada kategori 

tinggi. 

Adapun penelitian yang terdahulu oleh Ferina Evlin yang berjudul Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Pictorial Riddle terhadap Kemampuan 

Berpikir Siswa SMP pada Materi Hama dan Penyakit pada tumbuhan. Hasil 

penelitiannya yaitu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry 

pictorial riddle terhadap kemampuan berpikir kritis siswa/peserta didik pada materi 

biologi hama dan penyakit pada tumbuhan. 

Jadi persamaan dari kedua penelitian ini yaitu terdapat peningkatan setelah diterapkan 

strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle  



42 

 

  

 

3. Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak dengan Menggunakan strategi 

pembelajaran inquiry type pictoria riddle.  

Pembahasan di bagian ini dikhususkan untuk menjawab rumusan masalah yang ke-3 

yakni ada tidaknya peningkatan hasil belajar akidah akhlak dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inquiry type pictoria riddle kelas VIII MTs Rabiatul Adawiyah 

Makassar. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. Hal ini 

digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi secara umum. 

Analisis ini dilakukan untuk keperluan pengujian hipotesis dengan terlebih dahulu 

dikatakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t yang telah dirumuskan pada hasil 

penelitian.  

Setelah diketahui gambaran dari masing-masing variabel di atas, kemudian 

dilakukan perhitungan melalui analisis uji hipotesis menggunakan Independent 

Sample t Test yang dilakukan pada data hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,000.Nilai Sig.(2-tailed) yang diperoleh lebih kecil dari 

 = 0,05. Maka kesimpulan yang diambil adalah  ditolak Artinya 
pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diajar dengan menggunakan 

strategi pembelajaran inquiry type pictoria riddle.
1 

51
 

                                                 
1 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti (Cet.VIII; Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 120. 
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BAB V 

                                          PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah:  

1. Hasil belajar akidah akhlak sebelum 

menggunakan Strategi pembelajaran Inquiry Type Pictorial Riddle, dapat 

diketahui meannya 53,83. Hal ini menunjukkan hasil belajar akidah akhlak 

berada pada kategori sedang. 

2. Hasil belajar akidah akhlak setelah menggunakan Inquiry type pictorial 

riddle, dapat diketahui meannya 80.66. Hal ini menunjukkan hasil belajar 

akidah akhlak berada pada kategori tinggi. 

3. Hasil output SPSS 16 pada uji hipotesis menggunakan Independent Sample t 

Test yang dilakukan pada data hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,000. 0,000< 0,05 atau Ho ditolak. Artinya pada taraf 

kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran inquiry type pictorial riddle 

B. Implikasi  

Didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh, maka penelitian ini berimplikasi 

sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik kelas VIII di MTs Rabiatul Adawiyah Makassar untuk terus 

meningkatkan hasil belajar terutama dalam ranah kognitif. 
2. Bagi guru mata pelajaran akidah akhlak agar kiranya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengupayakan peningkatan hasil 

belajar kognitif peserta didik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan rujukan untuk mencari teori belajar lain yang dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Hasil olah data 

1. UJI NORMALITAS  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Postest 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 53.8333 80.6667 

Std. Deviation 8.87493 5.52944 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .186 .183 

Positive .148 .148 

Negative -.186 -.183 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.017 1.004 

Asymp. Sig. (2-tailed) .253 .265 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

 

2. UJI HOMOGENITAS 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

4. 051 1 58 .049 
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3. UJI HIPOTESIS  

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

4.05

1 
.049 

-

14.05

6 

58 .000 -26.833 1.909 -30.655 -23.021 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

14.05

6 

48.

566 
.000 -26.833 1.909 -30.671 -22.996 

 

 

4. DESKRIPTIF STATISTIC 

a. Deskriptif Pretest 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Pretest 30 40 75 53.83 8.874 78.764 

Valid N 

(listwise) 
30 
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b. Deskriptif Postest 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Postest 30 70.00 90.00 80.6667 5.52944 30.575 

Valid N 

(listwise) 
30 

     

 

 DATA PRETEST 

1. UJI NORMALITAS 

Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretesteksperi

men pretestkontrol 

N 15 15 

Normal Parameters
a
 Mean 54.00 58.00 

Std. Deviation 10.889 6.761 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .196 .271 

Positive .196 .271 

Negative -.177 -.195 

Kolmogorov-Smirnov Z .758 1.051 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 .219 

a. Test distribution is Normal.   
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2. HOMOGENITAS  

Uji Homogenitas Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

9.416 1 28 .005 

 

3. UJI HIPOTESIS  

Uji hipotesis prestest kelas control dan kelas eksperimen  

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

HasilBela

jarFikih 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

9.416 .005 -1.209 28 .237 -4.00000 3.30944 

-

10.77

908 

2.77908 
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

HasilBela

jarFikih 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

9.416 .005 -1.209 28 .237 -4.00000 3.30944 

-

10.77

908 

2.77908 

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  

-1.209 
23.39

8 
.239 -4.00000 3.30944 

-

10.83

965 

2.83965 

 

4. Deskriptif kelas eksperimen  

Descriptive Statistics 

 

N Range 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

PretestEksperi

men 
15 30 40 70 54.00 10.889 118.571 

PosttestEkseri

men 
15 15 70 85 79.00 4.309 18.571 
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Descriptive Statistics 

 

N Range 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

PretestEksperi

men 
15 30 40 70 54.00 10.889 118.571 

PosttestEkseri

men 
15 15 70 85 79.00 4.309 18.571 

Valid N 

(listwise) 
15 
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