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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

Perjalanan MAN Yogyakarta I dimulai pada tahun1950 ketika Departemen 

Agama mendirikan tiga sekolah SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) putra 

dan putri serta SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama) secara de facto. SGHA 

inilah yang dalam perjalannya merupakan titik awal MAN Yogyakarta I. 

Pendirian tiga sekolah di lingkungan Departemen Agama ini secara de jure 

dengan Surat Penetapan Menteri Agama No. 7 Tanggal 5 Februari 1951. 

Usia SGHA hanya berlangsung tiga tahun, pada tahun 1954 SGHA 

oleh Departemen Agama dialihfungsikan menjadi PHIN (Pendidikan Hakim 

Islam Negeri). Perubahan fungsi ini ditujukan guna menyiapkan dan 

membentuk hakim-hakim yang saat masa tersebut kebutuhannya sangat 

besar. Ketika proses penggodokan dan pengkaderan calon hakim telah 

memenuhi kebutuhan dan seiring kondisi nyata dimasyarakat calon hakim 

merupakan lulusan fakultas hukum suatu perguruan tinggi. Berpedoman 

kondisi itu Departemen Agama pada tanggal 16 maret 1978 mengalih 

fungsikan PHIN sebagai sekolah yang tidak mengkhususkan pada satu bidang 

yaitu berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta I. 

Berubahnya PHIN menjadi MAN Yogyakarta I yang secara 

kejenjangan merupakan sekolah setingkat dengan SMA (Sekolah Menegah 

Atas). MAN sebagai sekolah yang sederajat dengan SMA secara 

kelembagaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Surat 

Keputusan Nomor : 0489/U/1999 yang menyatakan bahwa MAN merupakan 

SMU berciri Agama Islam. Dengan dikeluarkannya SK Mendibud RI 

memberikan bukti nyata bahwa MAN Yogyakarta I dalam pembelajarannya 

menerapkan ketentuan dan ketetapan yang dijalankan oleh SMA pada 

umumnya dengan ciri khususnya Pendidikan Agama Islam mendapatkan 
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preoritas yang lebih banyak dibanding dengan kurikulum yang diterapkan di 

lingkungan SMA. 

  Seiring dengan perjalanan waktu dan berbagai perubahan kurikulum 

nasional untuk tingkat pendidikan menengah (SMA), MAN Yogyakarta I 

tetap mampu menunjukkan jati dirinya sebagai sekolah Agama Islam 

setingkat SMA yang dikelola Departemen Agama. Di tengah-tengah 

persaingan yang kompetetif dengan SMA, MAN Yogyakarta I merupakan 

idola terhadap dunia pendidikan Islam, dengan siswa peserta didik kurang 

lebih 30 % berasal dari luar D.I. Yogyakarta terutama yang berbasis 

pesantren dan lingkungan Agama Islamnya berakar kuat seperti Demak, 

Kudus, Pantura dll. Lulusan MAN Yogyakarta I telah banyak yang berhasil 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) dan PTS (perguruan Tinggi Swasta) di dalam negeri ataupun di luar 

negeri seperti di Al Azhar (Mesir) dan Pakistan, Kuwait, dan lainnya. 

Berikut ini sejarah singkat MAN Yogyakarta I : 

No  Tahun  Nama  

 1  1950/1951 - 1954  SGHA 

 2  1954 - 1978  PHIN 

 3  1978 - sekarang  MAN Yogyakarta I 

Alamat : 

Alamat: Jl. C. Simanjuntak No. 60 Yogyakarta 

Kontak : 

Telepon: +62-274-555159 

Fax: + 62-274-513327 

Email: info@manyogya1.sch.id 

Web: http://www.manyogya1.sch.id 

http://www.manyogya1.sch.id/
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Visi Misi : 

 Visi : UngguL, ILmiah, Amaliyah, IBAdah dan Bertanggungjawab (ULIL 

ALBAB)  

Terwujudnya lulusan Madrasah yang unggul dibidang iman – taqwa 

( imtaq) dan iptek , berfikir ilmiah, mampu mengamalkan ajaran 

agama, tekun beribadah, bertanggung jawab dalam kehidupan 

bermasyarakat dan pelestarian lingkungan. 

 Misi : Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan ibadah 

serta akhlakul karimah sehingga menjadi pedoman hidup  

Menumbuhkembangkan nilai sosial dan budaya bangsa sehingga 

menjadi sumber kearifan dalam bertindak 

Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara efektif dan 

efisien agar siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki 

Meningkatkan pembelajaran terhadap siswa melalui pendidikan yang 

berkarakter unggul, berbudaya, aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan 

Menumbuhkan semangat juang menjadi yang terbaik kepada siswa 

dalam bidang akademik dan non akademik 

Mempersiapkan dan menfasilitasi siswa untuk studi lanjut ke 

perguruan tinggi 

Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam berkehidupan di 

masyarakat dan pelestarian lingkungan. 
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Fasilitas : 

Ruang UKS, Lapangan olahraga, Laboratorium, Perpustakaan, Aula, Asrama dll. 

B. Hasil Uji Alat ukur 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan try out atau uji 

coba alat ukur yang sudah peneliti buat. Alat ukur ini menggunaka format 

skala likert. Secara keseluruhan jumlah item dalam alat ukur ini adalah 60 

butir item. Dari 60 butir item tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yakni untuk 

guru dan untuk siswa. Kemudian untuk teknik pengolahan data untuk alat 

ukur ini menggunakan teknik korelasi bivariate pearson untuk menguji 

reliabilitas dan menggunakan teknik inter item corelation untuk menguji 

validitasnya.  

Dibawah ini adalah tabel hasil uji reliabilitas variabel pendekatan saintifik 

dan efektivitas.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.914 .915 50 

 

Tabel 4.1 reliability statistik variabel pendekatan saintifik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.701 .705 10 

 

Tabel 4.2 reliability statistik variabel efektivitas 

https://direktorimanpulaujawa.wordpress.com/diy/yogyakarta/man-1-yogyakarta/#93015354
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Pada tahapan selanjutnya, peneliti melakukan uji validitas dengan hasil 

sebagai berikut 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

120.4000 201.272 14.18703 33 

 

Tabel 4.3 hasi uji validitas pendekatan saintifik setelah try out 

Hasilnya terdapat 33 item pendekatan saintifik yang valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian. Untuk hasil uji validitas variabel efektivitas 

didapat 7 item yang valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

25.8250 11.481 3.38842 7 

 

Tabel 4.4 hasil uji validitas variabel efektivitas setelah try out 

Dengan demikian secara keseluruhan total item yang valid untuk variabel 

pendekatan saintifik dan efektivitas adalah 40 butir item.  

 

C. Deskripsi hasil pengolahan data variabel pendekatan saintifik 

Langkah berikutnya peneliti melakukan kegiatan penelitian yang 

dilaksnakan di MAN Yogyakarta 1. Penelitian dilakukan secara terkontrol. 

Pada tahapan ini akan dipaparkan secara keseluruhan hasil dari rangkaian 

kegiatan penelitian.  

Statistics 

Jumlah 
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N Valid 40 

Missing 0 

 Mean 116.68 

Median 117.00 

Mode 111a 

Std. Deviation 12.581 

Minimum 94 

Maximum 147 

Sum 4667 

Percentiles 15 102.15 

25 105.25 

45 115.00 

50 117.00 

65 122.00 

75 124.75 

85 129.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value 

is shown 

Tabel 4.5 skor total hasil olah data pendekatan saintifik 

Jumlah 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 94 1 2.5 2.5 2.5 

99 1 2.5 2.5 5.0 

100 2 5.0 5.0 10.0 

101 1 2.5 2.5 12.5 

102 1 2.5 2.5 15.0 

103 1 2.5 2.5 17.5 

104 2 5.0 5.0 22.5 

105 1 2.5 2.5 25.0 

106 1 2.5 2.5 27.5 

108 1 2.5 2.5 30.0 

109 1 2.5 2.5 32.5 
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111 3 7.5 7.5 40.0 

115 3 7.5 7.5 47.5 

116 1 2.5 2.5 50.0 

118 1 2.5 2.5 52.5 

119 1 2.5 2.5 55.0 

120 3 7.5 7.5 62.5 

122 3 7.5 7.5 70.0 

123 1 2.5 2.5 72.5 

124 1 2.5 2.5 75.0 

125 2 5.0 5.0 80.0 

126 1 2.5 2.5 82.5 

129 2 5.0 5.0 87.5 

132 1 2.5 2.5 90.0 

136 1 2.5 2.5 92.5 

137 1 2.5 2.5 95.0 

142 1 2.5 2.5 97.5 

147 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Tabel 4.6 nilai per item variabel pendekatan saintifik 

Berdasarkan tabel diatas disebutkan bahwa jumlah total keseluruhan 

variabel pendekatan saintifik adalah 4667 dengan kisaran nilai per-item 

terhitung dari yang paling rendah sampai paling tinggi adalah 94 – 147. Nilai 

mean atau rata-rata diperoleh dengan nilai 116,68. Nilai tengah atau median 

dengan nilai 117,00. Kemudian dengan nilai modus sebesar 111. Sementara 

itu berdasarkan data diatas juga kita dapat menemukan bahwa terdapat 

penyimpangan nilai atau standar deviasi dengan nilai sebesar 12,581. Dalam 

perhitungan statistik terdapat nilai persentil yang berfungsi untuk melihat 

persentase berdasarkan skala yang diajukan. Rumus untuk mencari nilai 

persentil dengan perhitungan sebagai berikut. Sesuai dengan skala yang 
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diajukan peneliti yakni 5 skala dengan presentase 15%, 25%, 45%, 65%, dan 

85%. 

 

Persentil 15 = 6/40 x 100% 

                 = 0,15 → 15% 

 

Persentil 25 = 4/40 x 100% 

                 = 0,1 → 10% 

Persentil 45 = 9/40 x 100% 

                 = 0,225 → 22,5% 

Persentil 65 = 9/40 x 100% 

                 = 0,225 → 22,5% 

Persentil 85 = 4/40 x 100% 

                 = 0,1 → 10% 

  Berdasarkan hasil perhitungan persentil diatas, diketahui bahwa nilai 

dari persentil 15 adalah 15% atau sekitar 6 orang siswa dari nilai rata-rata 

116,68. Nilai persentil 25 dan 85 diperoleh persentase 10% atau sekitar 4 

orang siswa. Sementara untuk nilai persentil 45 dan 65 diperoleh presentase 

22,5% atau sekitar 9 orang dar nilai rata-rata. Dalam perhitungan statistik 

deskriptif terdapat nilai varian. Dengan melihat nilai varian kita bisa 

mengidentifikasi variasi jawaban subjek terhadap item-item pernyataan. 

Semakin tinggi nilia varian maka pandangan siswa terhadap pendekatan 

saintifik sangat berbeda. Begitu pula sebaliknya.  

Statistics 

VAR00001 

N Valid 40 

Missing 0 

Variance 158.276 

 

Tabel 4.7 nilai varian pendekatan saintifik  
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Pendekatan saintifik merupakan terobosan baru pemerintah indonesia 

dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan indonesia. Pendekatan 

saintifik yang terdapat dalam kurikulum 2013 ini tentunya harus diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran disetiap jenjang pendidikan dari tingkat dasar 

sampai menengah. Pada kurikulum sebelumya tidak terdapat suatu 

pendekatan khusus yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Ini artinya 

setiap pihak yang berkecimpung dalam pembelajaran khususnya guru 

diberikan kewenangan untuk menggunakan beragam pendekatan dalam 

pembelajaran sesuai konteks sosial, isi materi dan kemampuan guru itu 

sendiri. Dengan begitu akan terjadi variasi yang sangat banyak. Dengan 

demikian, pada dasarnya pemerintah bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi 

berbagai macam pendekatan serta bisa juga dibuat perbandingan. Dengan 

begitu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kurikulum selanjutnya.  

Tentunya pemerintah memiliki alasan khusus mengapa menggunakan 

pendekatan saintifik. Banyak faktor yang bisa menjadi sebab penggunaan 

pendekatan saintifik. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, 

pengembangan kreativitas dan karakter siswa menjadi salah satu faktor 

penggunaan pendekatan saintifik. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa 

pendekatan saintifik berperan sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas 

siswa. Artinya, setiap siswa pada dasarnya adalah pribadi yang kreatif namun 

perlu dikembangan.  

Di satu sisi kita bisa melihat bahwa pada dasarnya pendekatan 

saintifik ini sudah kontekstual. Pada sisi lain, misalnya pada sisi guru, tentu 

para guru harus kreatif juga dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak 

harus terus menggunakan metode ceramah saja. Upaya ini bisa dilakukan 

salah satunya misalnya dengan cara mengadakan pelatihan bimbingan teknis 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dilaksanakan bertahap dan 

dilaksanakan di seluruh indonesia, dengan catatan itu dilaksanakan sebelum 

kurikulum 2013 diterapkan. Ini berarti berbicara tentang kualitas SDM guru.  

Berbicara tentang pembelajaran tentunya tak lepas dari peserta didik. 

Peserta didik juga tentu harus sudah dipersiapkan sebelum mulai 

pembelajaran di kelas. Persiapan tersebut bisa dilakukan dengan belajar di 
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rumah dengan dibantu keluarga di rumah misalnya. Tetapi peran dan 

dorongan dari guru serta arahan dari guru agar aktif belajar dirumah juga 

perlu digalakan. Karena setiap peserta didik itu belajar dengan cara yang 

cenderung berbeda-beda.  

Di samping itu pendekatan saintifik perlu didukung dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. Sarana pendukung itu seperti viewer, kelengkapan 

perpustakaan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, fasilitas ini bisa 

teroptimalkan dengan baik dengan didorong semangat siswa itu sendiri. 

Contoh dalam pembelajaran misalnya ketika siswa akan membutuhkan data 

suatu materi maka salah satunya dibutuhkan literatur dari perpustakaan.  

Oleh karena itu, demi tercapaiya tujuan pendidikan nasional semua 

jenjang pendidikan wajib melaksanakan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. Tidak terkecuali pada mata pelajaran agama (quran hadits, 

SKI, aqidah akhlak, bahasa arab dan fiqih) harus juga menggunakan 

pendekatan saintifik. Pada kesempatan kali ini penulis akan mencoba 

menganalisis proses penggunaan pendekatan saintifik terhadap mata pelajaran 

agama.  

Kegiatan Pembelajaran 2 

Kegiatan Uraian Waktu 

Pendahuluan 1. Mengajak semua siswa untuk 

menyiapkan dan mengkondisikan ruang 

kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria 

dan aspek penilaian 

10’ 

Kegiatan Inti 1. Mengamati 

- Guru membagi siswa menjadi 

sepuluh  kelompok.  

- Setiap kelompok ditugaskan untuk 
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membaca satu bab buku tentang 

tujuan dan fungsi Al-Qur’an yang 

telah disediakan oleh guru. 

2. Menanya 

- Menuliskan pertanyaan yang didapat 

setelah membaca tentang resume 

kelompok lain yang berkaitan dengan 

tujuan dan fungsi Al-Qur’an di lembar 

kerja yang telah tersedia. 

3. Mencoba/Explorasi 

- Setiap kelompok mendiskusikan buku 

tersebut yang berkaitan dengan tujuan 

dan fungsi Al-Quran yang telah 

dibagikan oleh guru. 

4. Mengasosiasikan 

- Menyimpulkan hal-hal yang telah 

didapatkan dari membaca dan diskusi 

tiap kelompok. 

- Setiap kelompok membuat resume 

dari bab yang telah dibaca di lembar 

kerja yang telah disediakan oleh 

guru. 

5. Mengkomonikasikan 

- Setiap kelompok mempresentasikan 

hasil dari diskusi kelompoknya kepada 

teman sekelasnya secara bergantian. 

- Setiap kelompok menjawab pertanyaan 

yang telah diajukan oleh kelompok lain 

yang tertera di lembar kerja siswa.  

Penutup 1. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

2. Guru memberikan penguatan materi ajar 

3. Guru menyampaikan materi yang akan di 

ujian hariankan. 

4. Guru bersama-sama siswa membaca doa 

kifaratul majlis 
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Tabel 4.8 salah satu contoh kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran quran 

hadits kelas XI 

Berdasarkan salah satu contoh kegiatan inti diatas, kita bisa melihat 

pendekatan saintifik telah dilaksanakan. Pada contoh diatas juga kita bisa 

melihat hampir semua kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa sebagai 

aktor utamanya, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Dalam contoh 

diatas pendekatan saintifik dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang terdapat dalam buku. 

Setelah itu siswa diminta membuat resume dan kemudian dipresentasikan di 

depan kelas. Pada bagian akhir siswa yang lain bleh menanyakan terkait 

apayang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Pada tahap bertanya 

siswa langsung diarahkan membuat kelompok dan membaca materi dari 

buku. Tanpa diawali dengan pemaparan materi oleh guru dan buku materi 

menjadi objek yang diamati, tidak ada objek atau media lain.  

Pada tahap questioning siswa diminta untuk membuat pertanyaan 

tentang resume yang elah dibuat oleh masing-masing kelompok. Namun pada 

tahap eksplorasi siswa hanya diminta untuk berdiskusi. Padahal sebenarnya 

guru bisa mengarahkan siswa untuk mencari data selain dari buku materi. 

Pada tahap eksplorasi juga sebenarnya bisa mengajukan problem yang akan 

didiskusikan dan akan dicari datanya. Tidak terpaku pada buku materi, 

sehingga kegiatan eksporasi menjadi lebih berisi. Karena inti dari kegiatan 

eksplorasi dan asosiasi adalah mengajarkan siswa tentang ketelitian dan 

pandalaman rasa ingin tahu. Pada tahap akhir yakni mengkomunikasikan 

siswa kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

 

KEGIATAN DESKRIPSI WAKTU 

Pendahuluan/Kegiatan Awal 10’ 
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  Guru masuk ruangan kelas  dengan mengucapkan  salam 

 Peserta didik menjawab  salam dengan benar 

 Guru memeriksa tempat duduk dan absensi siswa dan 

menyiapkan jurnal mengajarserta kebersihan kelas 

 Guru dan Siswa membaca do’a pembuka pelajaran  yang 

dipandu oleh guru 

 Guru memersiapkan media pembelajaran yang akan  di pakai 

dalam proses pembelajaran 

 Guru dan siswa membaca basmalah tanda memulai pelajaran 

di pandu  oleh  guru 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan dari materi yang 

telah  disampaikan sebagai   afresepsi  

 Siswa menjawab pertanyaan  guru dengan  cara mengangkat  

tangan 

 Guru menyampaikan tujuan  pembelajaran dan strategi 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 65’ 

 1) Mengamati 

 Guru meminta peserta didik  untuk membuka  buku siswa 

sesuai dengan halaman materi yang akan di sampaikan 

dalam proses pembelajran. 

 Siswa membuka buku siswa sesuai materi yang akan di 

sampaikan dalam proses pembelajaran. 

 Guru membagi siswa smenjadi 2 Kelompok diskusi, 

kelompok setuju  dan  kelompok tidak setuju. 

 Guru menyiapkan tema debat utuk didiskusikan, tema 

sesuai materi yang akan disampaikan. 

 Siswa mengelompok menjadi dua kelompok dan  

membaca dan mengamati materi sesuai dengan tema 

diskusi yang  akan  didiskusikan sampai faham dengan 

tujuan masing-masing kelompok dapat memerankan 
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topik. 

 Guru menunjuk seorang  siswa  menjadi moderator. 

 2) Menanya 

Sebelum kelompok berdiskusi, siswa terlebih dahulu 

dipersilahkan untuk bertanya 

 

 3) Mengeksplorasi/mengumpulkan data/mengeksperimen 

 Guru mempersilahkan modertor membuka diskusi 

dengan membaca basmalah bersama-sama. 

 Moderator membacakan  tema  diskusi. 

 Moderator mengatur jalannya diskusi dengan 

mempersilahkan kelompok setuju menyampaikan 

pendapatnya, selanjutnya kelompok  tidak  setuju  untuk  

menyampaikan pendapatannya. 

 

 4) Mengkomunikasikan  

 Moderator  mempersilahkan  siswa baik  dari kelompok  

setuju atau tidak setuju untuk menyampaikan 

tanggapannya, masing-masing kelompok bisa  lebih  dari  

satu sesuai  waktu  yang  tersedia. 

 Moderator mempersilahkan dua  kelompok  membuat  

kesimpulan  secara  bergantian. 

 

 5) Mengasosiasi 

Setiap siswa diminta untuk mengkaitkan materi yang 

didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

Kegiatan Menutup  15’ 

  Guru menyampaikan kesimpulan diskusi sebagai penguatan  

terhadap  diskusi  yang  telah berlangsung. 

 Guru memberi nilai sesuai keaktifan dan bobot diskusi dari 

siswa secara menyeluruh. 

 Guru memasukkan nilai  diskusi siswa ke  buku nilai. 

 Guru memberi motivasi siswa dengan menjelaskan arti 
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penting dari stratgi diskusi 

 Guru meminta  siswa membuat kesimpulan  berupa  catatan-

catatan  kecil  dari proses diskusi 

 Guru mengajak siswa mengambil ibrah  

 Guru  menyampaiakan kepada siswa tugas-tugas pekerjaan 

rumah  

 Guru dan siswa berdoa bersama-sama, doa  mengahiri  

pelajaran 

 Guru mengucapkan salam mengahiri pembelajaran 

 Guru dan  siswa bersalam salam selnjutnya  meninggalkan  

ruangan  kelas 

 

Tabel 4.9 Contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran SKI kelas XI 

 Pada contoh kegiatan pembelajaran diatas kita bisa melihat ada beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaanya yakni menggunakan metode diskusi 

dan guru tidak memaparkan materi diawal pembelajaran. Perbedaanya 

terdapat dalam beberapa bagian. Pertama, guru disini memiliki tema 

tersendiri yang sesuai dengan materi pelajaran. Sementara siswa diarahkan 

untuk membentuk dua kelompok yang berbeda yakni kelompok setuju dan 

tidak setuju. Sebelum diskusi dimulai, kedua kelompok tersebut membaca 

materi sampai paham dan apabila tidak paham maka bisa ditanyakan pada 

guru. Setelah itu kedua kelompok tersebut menyampaikan argumen masing-

masing. Kegiatan-kegiatan tersebut terdapat pada bagian menanyakan dan 

mengeksplorasi.  

Disini kita melihat kegiatan eksplorasi diisi dengan diskusi. Kegiatan 

diskusi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyampaikan argumen. Sementara kegiatan eksplorasi dalam konsep 

pendekatan saintifik bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, jujur dan 

menghargai pendapat orang lain. Mungkin bisa katakan pada kegiatan 
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eksplorasi atau eksperimenting ini tidak ditujukan agar siswa 

mengembangkan rasa ingin tahunya tapi penghargaan terhadap orang lain 

yang diutamakan. Pada sesi mengkomunikasikan setiap kelompok diminta 

untuk menyampaikan tanggapannya masing-masing.  

Pada tahapan ini kompetensi yang akan dicapai adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Bisa kita sebut kompetensi ini 

terpenuhi karena setiap siswa bisa saling menanggapi antara satu dengan yang 

lainnya. Kedua, susunan langkah-langkah pendekatan saintifik yang berbeda 

dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan pembelajaran 

diatas bagian mengasosiasi berada di bagian akhir pembelajaran sementara 

pada contoh langkah pembelajaran berikutnya bagian akhir pembelajaran diisi 

dengan kegiatan mengkomunikaskan. Disini juga kita bisa melihat bahwa 

urutan langkah-langkah pendekatan saintifik itu bisa berubah-ubah tergantung 

dengan model pembelajaran yang digunakan. 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 10’ 

 1) Mengajak semua siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh salah 

satu siswa 

 2) Menyapa kondisi kelas dan mengkomunikasikan tentang 

kehadiran siswa serta kebersihan kelas  

 3) Guru mengajak siswa tadarrus bersama surat-surat pendek atau 

ayat-ayat pilihan 

 4) Guru menyampaikan tujuan belajar yang akan dipelajari 

 5) Guru mengajak siswa untuk menentukan metode dan kontrak 

belajar 

Kegiatan Inti 65’ 

 1). Mengamati  

Guru membagi kelas menjadi empat kelompok dan membagikan 
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empat gambar yang berbeda 

Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati gambar  sesuai 

dengan tema yang ditentukan dengan tujuan masing-masing 

kelompok dapat menyimpulkan  

 2) Menanya 

Siswa disilahkan bertanya pada teman lain atau bertanya secara 

langsung pada guru, terkait dengan gambar ataupun materi 

pembelajaran.  

 

 3) Mengeksplorasi/mengumpulkan data/mengeksperimen 

Masing-masing kelompok membaca materi atau mencari materi 

di buku lain atau internet dan mendiskusikan isi materi yang 

sudah didapatkan 

 

 4) Mengasosiasi 

Siswa bersama anggota kelompoknya diminta untuk mengkaitkan 

materi yang didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari dan 

menyimpulkanya 

 

 5) Mengkomunikasikan  

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya didepan 

kelas dan memajang hasil kesimpulan diskusi yang sudah 

diperbaiki di papan pajangan 

 

Kegiatan Menutup  15’ 

 1) Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran  

 2) Guru memberikan penguatan materi ajar  

 3) Guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai 

materi ajar “metode peningkatan kualitas akidah” 

 

 4) Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis  

 

Tabel 4.10 Contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran aqidah akhlak kelas XI 
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  Pada tabel 4.3 diatas kita bisa melihat bahwa model pembelajaran 

yang digunakan masih sama seperti sebelumya yakni diskusi kelompok. 

Tidak ada perbedaan yang moncolok untuk kegiatan pembelajaran diatas. 

Tetapi apabila kita lihat ada sedikit variasi dalam kegiatan 

mengkomunikasikan. Dalam kegiatan mengkomunikasikan siswa diminta 

untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan memajang hasil diskusinya 

dipapan pajangan yang tersedia. Kemudian setiap kelompok diberi 

kesempatan untuk bertanya atau menyanggah. Dan pada kegiatan 

mengeksplorasi atau mengeksperimen siswa diberi keleluasaan untuk mencari 

sumber data atau informasi. Siswa dapat mencari informasi atau data dari 

internet atau sumber lain yang relevan. Dalam hal ini peran guru sebagai 

pengawas dan pengendali pembelajaran harus lebih diutamakan.  

Contoh langkah pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas XI 

 LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama: Materi Ketentuan Allah tentang Jinayat dan 

Hukumnya 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salahsatu oeserta didik 

memimpin doa 

 Guru memperkenalkan diri dilanjutkan dengan mengenal peserta didik 

melalui absensi 

 Guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam otak 

 Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi yang 

akan dicapai 

 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 Guru membentuk kelompok diskusi 

b. Kegiatan Inti (70 menit)  

Mengamati 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian 

pembunuhan 

 Peserta didik mengamati tayangan slide tentang pembunuhan 
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 Peserta didik membaca materi di buku teks 

Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang 

pengertian pembunuhan 

 Peserta didik bertanyajawab tentang slide yang belum dipahami 

terkait jinayat atau pembunuhan 

 

Eksplorasi/eksperimen 

 Masing-masing kelompok berdiskusi tentang ketentuan jinayat 

 Masing-masing kelompok menggali pengertian syariah pada 

internet/buku sumber lain 

Mengasosiasi 

 Peserta didik melalui kelompoknya merumuskan ketentuan jinayat 

 Peserta didik melalui kelompoknya membuat peta konsep tentang 

ketentuan jinayat 

Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan mind 

mapping di depan kelas 

 Secara bergantian, masing-masing kelompok 

mempresentasikan/menyajikan hasil diskusinya tentang ketentuan 

jinayat 

c. Penutup (10 menit): 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi 

pembelajaran 

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap 

keimanan dan sosial 

 Guru memberikan tugas mandiri secara individu 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan berjabat tangan 

 Pada contoh diatas, guru memberikan pemaparan materi dengan ceramah dan 

dibantu dengan tampilan slide. Berbeda dengan contoh sebelumnya guru 
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tidak memberikan pemaparan materi diawal pembelajaran. Pada kegiatan 

mengeksplorasi guru memberikan keleluasaan pada siswa untuk mencari 

sumber materi dari internet atau sumber lain yang relevan. Sementara pada 

kegiatan mengasosiasi siswa diminta untuk merumuskan mengenai pokok-

pokok materi dan membuat peta konsep. Pada kegiatan ini siswa dituntut 

untuk bisa berpikir kritis dan terstruktur sehingga bisa membentuk metode 

berpikirnya. Sebagaimana salah satu kompetensi yang akan dicapai pada 

kegaiatan mengasosiasi ini adalah kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Pada akhir 

pelajaran guru memberikan test untuk media evaluasi.  

 Pendahuluan  ( 10 menit ) 

1.Orientasi 

 

-Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, kemudian 

  meminta ketua kelas memimpin berdoa, lalu mengecek 

  kehadiran siswa 

-Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar dan 

  menanyakan kabar mereka 

2.Appersepsi Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya      البيانات الشخصية    

3.Motivasi 
 

Guru menjelaskan manfaat pembelajaran Tarkib  tentang :  Isim Nakirah 

dan Ma’rifat, akan menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang 

unsur kebahasaan dan struktur dalam bahasa Arab. 

4.Tujuan Guru menjelaskan bahwa pembelajaran ini ditujukan agar siswa dapat 

memahami dengan menyebutkan, membedakan dan mengelompokkan 

kata-kata isim nakirah dan ma’rifat. 

 

A. Kegiatan Inti      ( 75 menit ) 
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1.Mengamati 
 

- Guru membagi peserta didik menjadi 8 kelompok. 

- Guru membagikan tabel contoh kata-kata nakirah dan ma’rifat.  

- Peserta didik secara berkelompok mengamati Tabel contoh kata-kata nakirah 

  dan ma’rifat. 

2.Menanya - Peserta didik  mendiskusikan perbedaan kata-kata yang termasuk nakirah dan 

kata-kata yang termasuk ma’rifat. 

- Peserta didik mendiskusikan ciri-ciri isim nakirah dan ma’rifat. 

3.Mencoba - Guru membagikan kartu (LK) kata-kata nakirah dan ma’rifat kepada setiap 

kelompok. 

- Peserta didik mencermati kata-kata yang terdapat dalam kartu ( LK ), kemudian 

mencoba mengelompokkannya ke dalam tabel isim nakirah dan isim ma’rifat dan 

menjelaskan alasannya. 

- Guru membagikan kartu kata-kata nakirah, pesrta didik diminta mengubah kata-

kata nakirah tersebut menjadi ma’rifat.  

4.Menalar - Peserta didik secara berkelompok mengubah kata-kata yang termasuk nakirah 

menjadi isim ma’rifat. 

5.Mengkomunik

asikan 

-Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompoknya. 

- Guru menilai keterampilan peserta didik berkomunikasi ( interaktif ) 

 

                 C.  Penutup  ( 5 menit ) 

1.Kesimpulan Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran tentang : Isim nakirah dan 

ma’rifat  

2.Refleksi 1.Siswa menyampaikan kesulitan-kesulitan selama belajar tentang : 

 Isim nakirah dan ma’rifat  



  

56 
 

2. Guru menyampaikan sebab-sebab kesulitan siswa belajar   

3.Umpan Balik Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang nilainya paling baik 

dan memberikan tugas perbaikan bagi siswa yang nilainya di bawah 75 

4.Tindak 

Lanjut 

Guru memberikan tugas kepada siswa yang nilainya kurang dari 75 untuk 

menerjemah ulang  teks tentang :  

 البينات الشخصية

secara berkelompok dan tugas pengayaan kepada siswa yang nilainya 75 

ke-atas, untuk mencari teks lain dan menerjemahkan tentang :  

 البينات الشخصية

secara berkelompok.  

5.Informasi 

Kegiatan 

Selanjutnya 

Guru menginformasikan pembelajaran selanjutnya  

 

Tabel 4.11 contoh langkah-langkah pembelajaran mata pelajaran bahasa arab kelas 

XI 

  Pada tabel 4.4 diatas terdapat sedikit perbedaan dari contoh 

sebelumnya. Perbedaan itu terlihat pada kegiatan experimenting, yakni setiap 

siswa diminta untuk membuat kelompok dan diminta untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan tugas untuk mencocokkan 

kata-kata yang termasuk isim nakiroh dan isim ma’rifat. Kegiatan ini 

dilakukan setelah siswa mengamati dan membaca tentang materi isim nakiroh 

dan isim ma’rifat. Pada kegiatan bertanya diisi dengan mengidentifikasi ciri-

ciri isim nakiroh dan isim ma’rifat. Kegiatan ini sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai dari kegiatan questioning yakni mengembangkan rasa ingin 

tahu dan berpikir kritis. Kembali pada bagian experimenting, siswa diminta 

untuk mencocokkan mana yang termasuk kalimat isim nakiroh dan mana 

yang termasuk isim ma’rifat sesuai dengan kartu yang telah diberikan oleh 
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guru. Pada bagian associating siswa diminta untuk merubah kata-kata isim 

nakiroh menjadi isim marifat.  

D. Deskripsi hasil olah data variabel efektivitas 

Statistics 

JUMLAH 

N Valid 40 

Missing 0 

 Mean 24.53 

Median 25.00 

Mode 27 

Std. Deviation 3.170 

Minimum 19 

Maximum 31 

Sum 981 

Percentiles 15 20.15 

25 21.25 

45 24.45 

50 25.00 

65 26.00 

75 27.00 

85 28.00 

 

Tabel 4.12 skor total olah data statistik variabel efektifitas 

JUMLAH 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 2 5.0 5.0 5.0 

20 4 10.0 10.0 15.0 

21 4 10.0 10.0 25.0 

22 2 5.0 5.0 30.0 

23 2 5.0 5.0 35.0 
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24 4 10.0 10.0 45.0 

25 4 10.0 10.0 55.0 

26 5 12.5 12.5 67.5 

27 6 15.0 15.0 82.5 

28 5 12.5 12.5 95.0 

30 1 2.5 2.5 97.5 

31 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Tabel 4.13 nilai per item variabel efektivitas 

 

Berdasarkan tabel diatas disebutkan bahwa jumlah total keseluruhan 

variabel efektivitas adalah 981 dengan kisaran nilai per-item terhitung dari 

yang paling rendah sampai paling tinggi adalah 19-31. Nilai mean atau rata-

rata diperoleh dengan nilai 24,53. Nilai tengah atau median dengan nilai 

25,00. Kemudian dengan nilai modus sebesar 27. Sementara itu berdasarkan 

data diatas juga kita dapat menemukan bahwa terdapat penyimpangan nilai 

atau standar deviasi dengan nilai sebesar 3,170. Dalam perhitungan statistik 

terdapat nilai persentil yang berfungsi untuk melihat persentase berdasarkan 

skala yang diajukan. Rumus untuk mencari nilai persentil dengan perhitungan 

sebagai berikut. Sesuai dengan skala yang diajukan peneliti yakni 5 skala 

dengan presentase 15%, 25%, 45%, 65%, dan 85%. 

 

Persentil 15 = 6/40 x 100% 

                 = 0,15 → 15% 

 

Persentil 25 = 10/40 x 100% 

                 = 0,25→ 25% 

Persentil 45 = 8/40 x 100% 

                 = 0,2 → 20% 
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Persentil 65 = 9/40 x 100% 

                 = 0,225 → 22,5% 

Persentil 85 = 11/40 x 100% 

                 = 0,275 → 27,5 % 

 Berdasakan hasil perhitungan persentil diatas, diketahui bahwa nilai dari 

persentil 15 adalah 15% atau sekitar 6 orang siswa dari nilai rata-rata 116,68. 

Nilai persentil 25 diperoleh presentase 25% atau sekitar 10 orang siswa. 

Sementara untuk nilai persentil 45 diperoleh presentase 20% atau sekitar 8 

orang dari nilai rata-rata. Persentil 65 dengan presentase 22,5% dengan 

jumlah siswa 9 orang dan persentil 85 dengan presentase 27,5% dengan 

jumlah siswa 11 orang. Dalam perhitungan statistik deskriptif terdapat nilai 

varian. Dengan melihat nilai varian kita bisa mengidentifikasi variasi jawaban 

subjek terhadap item-item pernyataan. Semakin tinggi nilia varian maka 

pandangan siswa terhadap pendekatan saintifik sangat berbeda. Begitu pula 

sebaliknya.  

 

 

Statistics 

N Valid 40 

Missing 0 

Variance 9.384 

 

Tabel 4.14 nilai varian variabel efektifitas 

 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1990:219), kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, 

akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya 

guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan 
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sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat 

dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas 

dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Dapat disimpulkan juga bahwa suatu media pembelajaran bisa dikatakan 

efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, 

perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan 

instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu 

tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media 

pembelajaran tersebut. 

Menurut Popham (2003:7), efektivitas proses pembelajaran 

seharusnya ditinjau dari hubungan guru tertentu yang mengajar kelompok 

siswa tertentu, di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-

tujuan instruksional tertentu. Efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat 

keberhasilan guru dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan 

menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 

Dunne (1996:12) berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran memiliki dua 

karakteristik. Karakteristik pertama ialah “memudahkan murid belajar” 

sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep atau 

sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Kedua, bahwa keterampilan diakui oleh 

mereka yang berkompeten menilai, seperti guru, pengawas, tutor atau murid 

sendiri. 

Strategi guru untuk dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di 

dalam kelas, Sutikno Sobry (2008:87) menggambarkan Upaya dalam 

Peningkatan Efektivitas sebagai berikut : 
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Pendapat yang menyatakan tentang indikator sesuatu bisa dikatakan efektif: 

1. Menurut Sinambela (2006:78), pembelajaran dikatakan efektif apabila 

mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran 

maupun prestasi siswa yang maksimal. Beberapa indikator keefektifan 

pembelajaran : 

 Ketercapaian ketuntasan belajar, 

 Ketercapaian keefektifan aktivitas siswa (yaitu pencapaian waktu ideal 

yang digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat 

dalam rencana pembelajaran), 

 Ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. 

 

2. Menurut Wotruba dan Wright dalam Yusuf hadi Miarso (2004), indikator 

yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas dalam proses 

pembelajaran adalah : 

 Pengorganisasian materi yang baik, 

 Komunikasi yang efektif, 

 Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran, 

 Sikap positif terhadap siswa, 

http://4.bp.blogspot.com/-0QiAi4LraN0/VTJjcH7wkzI/AAAAAAAAA2o/C0zV9Ftetzo/s1600/Untitled.png
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 Pemberian nilai yang adil, 

 Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan 

 Hasil belajar siswa yang baik. 

 

3. Menurut  Yusufhadi Miarso (2004), efektivitas pembelajaran adalah yang 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa, 

melalui prosedur pembelajaran yang tepat.  Miarso melanjut bahasan tentang 

definisi dengan menyatakan, efektivitas pembelajaran seringkali diukur  

dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau ketepatan dalam mengelola suatu 

situasi.  Beberapa hal yang terkandung dalam definisi ini, yakni efektivitas 

pembelajaran merupakan kegiatan edukatif yang memiliki ciri, yaitu (1) 

beristem (sistemik), yang dilakukan melalui tahap perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. (2) sensitive 

terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar. (3) kejelasan 

akan tujuan dank arena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya. (4) 

bertolak dari kemampuan atau kekuatan peserta didik, pendidik, masyarakat, 

dan pemerintah.  

 

4. Menurut Astim Riyanto (2003), efektivitas pembelajaran diartikan berhasil 

guna atau tepat guna, atau mencapai tujuan atau pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dalam hal ini  efektifitas pembelajaran atau pembelajaran yang 

efektif adalah usaha yang membuahkan hasil atau menghasilkan belajar yang 

bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa, melalui pemakaian prosedur 

yang tepat. Dalam definisi ini kata efektifitas pembelajaran mengandung dua 

indicator penting, yaitu terjadinya belajar pada mahasiswa dan apa yang 

dilakukan dosen. Dengan demikian, prosedur pembelajaran yang dipakai oleh 

dosen dan bukti mahasiswa belajar akan dijadikan fokus dalam usaha 

pembinaan efektifitas  pembelajaran. Menurut Gaff dalam Miarso (2004) 

pembelajaran yang efektif meliputi bagaimana membantu mahasiswa untuk 

mencapai tujuan belajar.  

 Efektifitas pembelajaran tidak lain adalah usaha pembelajaran yang 

berkriteria daya tarik atau daya guna, artinya dengan pemanfaatan 
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seperangkat karakteristik tersembunyi dosen menolong siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain efektifitas adalah 

salah satu indicator dari proses pembelajaran yang baik. Indikator 

lainnya adalah efisiensi dan produktifitas. 

 

 Dua istilah yang disebut diatas yaitu efisiensi dan produktivitas 

merupakan dua istilah yang berhubungan dengan efektivitas. 

Dikatakan demikian karena Menurut Miarso (2004), produktivitas 

pembelajaran adalah hasil yaitu lulusan, karya tulis, penelitian, dan 

sebagainya bertambah, dengan pengurangan masukan, atau tanpa 

pertambahan masukan; atau dengan tambahan masukan sedikit tetapi 

pertambahan hasilnya lebih besar; atau pertambahan masukan yang 

banyak dengan hasil yang jauh lebih banyak. Sedangkan efisiensi 

pembelajaran adalah kesepadanan  antara waktu, biaya, dan tenaga 

yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Cirinya adalah 

organisasi yang rapi, misalnya lingkungan atau latar yang teratur, 

pembagian tugas seimbang, dan pelaksanaan yang tertib, dan usaha 

yang tidak berlebihan. 

 Definisi lain tentang efisiensi dan produktivitas dengan efektivitas 

dapat dipahami dalam definisi menurut Tim dosen Administrasi 

Pendidikan Universitas Indonesia (2010), yakni efisiensi berkaitan 

dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul (doing things right) 

sementara efektivitas adalah menyangkut  tujuan (doing the right 

things) atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan 

tujuan yang yang dicapai, sedangkan efisiensi menekankan pada 

perbandingan antara input/sumber daya dengan output. Suatu 

kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal 

dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. 

Dengan demikian, efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu 

dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga dan 

sarana.  
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 Dalam teori efektifitas, kata efektifitas adalah membandingkan antara 

hasil atau prestasi yang diperoleh dengan tujuan atau pencapaian 

tujuan. Disini menjadi jelas bahwa efektifitas menyangkut dengan 

pencapaian tujuan atau hasil yaitu membuat sesuatu yang benar 

didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain 

efektifitas menyangkut sejauh mana tujuan telah tercapai.  

 Dalam aspek teori yang lain, Simon Devung yang dikutip oleh 

Suriani, dan dikutip lagi oleh Sentot Sadono, efektivitas diartikan 

“kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau menyelesaikan 

sesuatu dengan baik”(sadono,2004:53) 

 

E. Hasil Analisis Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis dokumentasi, kita 

dapat melihat bahwa dari lima RPP mata pelajaran agama menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran diskusi. Akan tetapi 

terdapat beberapa perbedaan. Contohnya pada pelajaran bahasa arab siswa 

pada kegiatan experimenting siswa diminta untuk mencocokkan beberapa 

kata yang termasuk isim nakiroh dan isim makrifat. Pada mata pelajaran fiqih 

kegiatan eksplorasi siswa diberikan kebebasan untuk mencari data dari 

berbagai sumber dan pada kegiatan mengamati guru menyampaikan materi 

dengan slide preentasi. Pada mata pelajaran aqidah akhlak siswa diminta 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan media papan pajangan. 

Pada mata pelajaran SKI juga masih menggunakan model diskusi tetapi guru 

memberikan tema tersendiri terkait materi yang dibahas.  

Sementara pada mata pelajara al-quran hadis sama seperti yang 

lainnya yakni masih menggunakan metode diskusi. Pada mata pelajaran SKI 

kegiatan akhir pelajaran diisi dengan kegiatan mengasosiasi berbeda dengan 

mata pelajaran lannya yakni diakhjiri dengan kegiatan mengkmunikasikan, 

dari perbedaan ini kita bisa melihat bahwa susunan pendekatan saintifik ini 

bisaberubah sesuai dengan konten materi yang diperlukan atau sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Kegiatan mengasosiasikan pada pelajaran SKI diisi 
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dengan refleksi yakni menghubungkan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan 

pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari hasil analisis diatas kita bisa melihat bahwa kreatifitas dan 

variasi guru dalam menyajikan materi pembelajaran sangat perlu dtingkatkan.  

Supaya siswa tidak jenuh dan diharapkan dapat meningkatkan semangat 

belajar siswa. Sebagaimana tuntutan dari kurikulum 2013 dan pendekatan 

saintifik untuk membentuk manusia yang kreatif dan berkarakter. Ini 

menunjukan bahwa pendekatan saintifik yang tedapat dalam kurikulum 2013 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar dan 

mengembangkan potensi siswa dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


