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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Sitti Syahlal 

NIM   : 13010101080 

Judul Penelitian : Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe        

Inside Outside Circle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

PAI Siswa Kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe inside outside circle pada siswa kelas X 

Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 

3 Kendari. Dengan jumlah siswa 20 orang. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 

siklus yang masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, evaluasi dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dilihat dari meningkatnya rata-rata kelas mencapai 75 dan 

persentase ketuntasan belajarnya mencapai 85%. Berdasarkan hasil pengamatan, 

siswa dapat menjalin komunikasi yang positif antar siswa dalam proses 

pembelajaran dan meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. 

Hasil belajar terjadi peningkatan dari pra siklus, siklus I dan siklus II (70, 72, 77). 

Hal yang sama terjadi juga pada persentase ketuntasan (40%, 50%, 85%). Melihat 

hasil belajar siswa yang mencapai nilai rata-rata yang telah ditetapkan peneliti dan 

observer, maka penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe inside outside 

circle dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas X Kecantikan SMK 

Negeri 3 Kendari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini 

merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita karena 

sebagian besar proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dilaksanakan 

sesuai dengan kemampuan dan selera guru.
1
 Padahal pada kenyataannya 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran tidak merata sesuai dengan 

latar belakang pendidikan mereka, motivasi dan kecintaan mereka terhadap 

profesinya. 

Ada guru yang dalam melaksanakan pengelolaan pembelajarannya 

dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan yang matang, dengan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memerhatikan taraf 

perkembangan intelektual dan perkembangan psikologi belajar anak. Guru yang 

demikian akan dapat menghasilkan kualitas lulusan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan guru yang dalam pengelolaan pembelajarannya dilakukan 

seadanya tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa memengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran.
2
 

                                                 
1
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2009), h. 1. 

     2 
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 5. 
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Guru yang baik adalah guru yang mampu memilih dan menggunakan 

metode, strategi dan media yang tepat dalam pembelajaran.
3
 Kenyataan di 

lapangan, kendala utama dalam menentukan penggunaan metode seringkali 

kurang tepat dengan tujuan instruksional. Metode ceramah seringkali menjadi 

metode andalan. Padahal, banyak metode lain yang lebih mampu membuat kelas 

lebih hidup dan aktif tanpa mengabaikan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Desember 2016 di kelas X 

Kecantikan di SMK Negeri 3 Kendari menunjukkan bahwa nilai ulangan harian 

Pendidikan Agama Islam sudah mencapai standar yang ditetapkan oleh sekolah 

(70). Semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 mencapai nilai rata-rata 70 dengan 

jumlah siswa sebanyak 21 orang. Hal ini menunjukkan siswa kelas X Kecantikan 

SMK Negeri 3 Kendari sudah memenuhi nilai standar yang telah ditetapkan 

sekolah (70). Namun pada penelitian ini, peneliti dan observer sepakat untuk 

meningkatkan nilai rata-rata menjadi 75 dari standar yang telah ditetapkan 

sekolah. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perbaikan 

pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif.
4
 Metode 

pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi 

kejenuhan siswa di dalam kelas, lebih mengutamakan keaktifan siswa dan 

memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. 

Salah satu model yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk siswa, adalah model inside outside 

                                                 
3
 Agus Suprijono, op. cit. h. 2. 

4
 Ibid., h. 98. 
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circle (lingkaran dalam lingkaran luar). Model ini mampu membuat siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan potensi dirinya.
5
 

Selain itu, model inside outside circle ini dapat memudahkan guru untuk 

mengajarkan materi yang teratur dan terarah, sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercipta dengan efektif dan efisien.
6
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengkaji Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Inside Outside Circle untuk Meningkatkan Hasil Belajar PAI 

pada Materi Wakaf Siswa Kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar masih 

dianggap kurang. 

2. Kurangnya kepercayaan diri pada siswa. 

3. Suasana pembelajaran di kelas kurang kondusif. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: “Apakah penerapan strategi pembelajaran 

                                                 
5
1. Azhary M. A. Yusuf Ali, Suwignyo Heri dan Hasanah Muakibatul, “Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Model Inside Outside Circle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Apresiasi Dongeng Siswa Kelas VII C MTsN Juwet Ngronggot Nganjuk.” JPBSIOnline 1 (April 

2013): 67. 

6
1. Kurniati Carolina Hesti, Arini Ni Wayan dan Suarjana Made, “Penerapan Model 

Pembelajaran Inside Outside Circle untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Kelas V.” E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD 4 (2016) : 

4. 
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kooperatif tipe inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran PAI siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembelajaran 

kooperatif tipe inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada 

siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru: 

1. Memperoleh kesempatan dalam mempraktikkan teori tentang 

pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Memperoleh pengalaman melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sehingga tidak ragu lagi melaksanakan PTK. 

b. Bagi siswa: 

1. Mengalami pembelajaran dengan metode yang baru. 

2. Mendapat pengalaman aktif dalam pembelajaran. 

3. Memberikan motivasi dan mengubah sikap atau perilaku murid 

dalam kegiatan pembelajaran serta membantu siswa yang 

bermasalah dalam belajar sendiri. 

c. Bagi sekolah: 

1. Memiliki guru yang sudah melaksanakan PTK. 

2. Memiliki siswa yang mempunyai hasil belajar PAI yang tinggi. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis mengemukakan 

definisi operasional sebagai berikut; 

1. Model pembelajaran inside outside circle adalah model pembelajaran yang  

diawali dengan pembentukan kelompok menjadi 2 kelompok besar. Tiap-tiap 

kelompok besar terdiri dari 2 kelompok lingkaran dalam dan kelompok 

lingkaran luar sehingga mereka akan saling berpasangan. Tiap-tiap pasangan 

akan akan saling berdiskusi. Anggota kelompok lingkaran dalam akan 

berputar dan memberikan hasil diskusi kepada pasangan barunya. Begitupun 

kelompok lingkaran luar, mereka saling bertukar informasi. Setelah pasangan 

asal bertemu kembali. Tiap-tiap kelompok besar akan menyampaikan hasil 

diskusinya. 

2. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk memberikan bimbingan, 

baik jasmani maupun rohani berdasarkan al-Qur’an dan sunnah yang 

bertujuan membentuk pribadi muslim. 

3. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh oleh setiap murid setelah proses 

pembelajaran yang diberikan melalui tes tertulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

G. Hakikat Strategi Pembelajaran Kooperatif  

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Dalam konteks pengajaran, strategi yang dimaksudkan sebagai daya upaya 

guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai 

dan berhasil. Karena itu, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran, sehingga terjalin 

keterkaitan fungsi antara komponen pembelajaran yang dimaksud. Strategi berarti 

pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara 

efektif. 

Menurut Newman dan Logan sebagimana dikutip Abu Ahmadi,
1
 strategi 

meliputi empat masalah yaitu : 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 

dan pandangan hidup masyarakat 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, teknik pembelajaran 

yang dianggap paling cepat dan efektif sehingga dapat dijadikan 

pegangan dalam kegiatan pembelajaran 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

                                                 
1
Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching (Ciputat : PT Ciputat Press, 

2007), h. 1-3. 
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pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

pembelajaran 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer diartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu 

peperangan. Seseorang yang berperan dalam mengatur strategi untuk 

memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan 

menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari segi 

kuantitas maupun kualitas. 

Demikian pula halnya seorang pelatih sepak bola, ia akan menentukan 

strategi yang dianggapnya tepat untuk memenangkan suatu pertandingan setelah 

ia memahami segala potensi yang dimiliki timnya. 

Dari dua ilustrasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa strategi digunakan 

untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Dalam dunia pendidikan, oleh J. R. David, strategi diartikan sebagai a plan, 

method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal.
2
 

Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan 

bahwa “strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil 

belajar pada siswa”.
3
 

                                                 
2
 La Hadisi, Strategi Pembelajaran (Kendari: CV Shadra, 2009), h. 2. 

3
  Ibid., hal. 3. 
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2. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan.
4
 

Menurut Suprijono (2009: 23) pada pembelajaran kooperatif setiap siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses.
5
 Aktivitas belajar berpusat pada 

siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan 

saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang 

efektif siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Sudjana 

(2007: 21) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran yang baik adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.
6
 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong 

siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui keterampilan proses. 

Siswa belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu 

                                                 
4
 Ibid., hal. 125. 

5
 Ibid., hal. 130. 

6
 Muh.Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 10. 
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teman sekelompok mencapai ketuntasan. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT. dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2: 

….  ۚ َواِن  ْد ُع ْثِْ َواْل اْْلِ ى  َل َع وا  اَوُن َع  َ َوََل ت َوٰى ۖ  ْق ت َّ َوال ِبِّ  ْل ى ا َل َع وا  اَوُن َع  .…َوتَ 

Artinya: “….Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat 
dosa dan permusuhan…”.

7
 

 
 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya 

untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong-menolong 

dalam hal dosa dan permusuhan. Dalam pembelajaran kooperatif, hal tolong-

menolong dalam kebaikan ini juga menjadi bagian dalam proses pembelajaran 

karena adanya saling bekerja sama dan tolong-menolong antara siswa yang satu 

dan siswa yang lain dalam menyelesaikan tugas bersama, sehingga tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai oleh seluruh siswa. 

a. Landasan Pembelajaran Kooperatif 

Teori motivasi adalah teori yang mendasari pembelajaran kooperatif, siswa 

yang bekerja dalam kelompok kooperatif belajar lebih banyak daripada kelas yang 

diorganisasikan secara tradisional. Menurut teori motivasi, motivasi siswa pada 

pembelajaran kooperatif terutama terletak pada bagaimana bentuk struktur 

pencapaian saat siswa melaksanakan kegiatan.
8
 Terdapat tiga struktur pencapaian 

tujuan seperti berikut ini: 

                                                 

7
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), 

h. 225. 

8
Ahmad Sabri, op. cit. h. 15-17. 



10 

 

 

 

1) Kooperatif, setiap upaya berorientasi pada tujuan tiap individu menyumbang 

pencapaian tujuan individu yang lain, siswa yakin bahwa tujuan mereka akan 

tercapai jika dan hanya siswa lain mencapai tujuan tersebut 

2) Kompetitif, setiap upaya berorientasi pada tujuan tiap individu membuat 

frustasi pencapaian tujuan individu lain. Siswa yakin bahwa tujuan mereka 

akan tercapai jika dan hanya jika siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut 

3) Individualistik, tujuan tiap individu tidak memiliki konsekuensi terhadap 

pencapaian tujuan individu lain. Siswa meyakini upaya mereka sendiri untuk 

mencapai tujuan 

Berdasarkan teori motivasi tersebut, struktur pencapaian tujuan kooperatif 

menciptakan situasi dimana keberhasilan kelompoknya. Oleh karena itu, untuk 

mencapai tujuan yang dinginkan pada pembelajaran kooperatif anggota kelompok 

harus saling membantu satu sama lain untuk keberhasilan kelompoknya dan yang 

lebih penting adalah memberi dorongan pada anggota lain untuk berusaha 

mencapai tujuan yang maksimal. 

Sedangkan dari perspektif teori kognitif, Slavin juga mengemukakan bahwa 

“pembelajaran kooperatif menekankan pada pengaruh dari kerjasama terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran”.
9
 Asumsi dasar teori pembangunan kognitif 

adalah bahwa interaksi diantara para siswa berkaitan dengan tugas-tugas yang 

sesuai meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep kritik. 

Pengelompokan siswa yang heterogen mendorong interaksi yang kritis dan 

saling mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan atau 

                                                 
9
Ibid., h. 129. 
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kognitif. Penelitian psikologi kognitif menemukan bahwa jika informasi ingin 

dipertahankan di dalam memori dan berhubungan dengan informasi yang sudah 

ada di dalam memori, orang yang belajar harus terlibat dalam semacam 

pengaturan kembali kognitif, atau elaborasi dari materi. Salah satu cara elaborasi 

yang paling efektif adalah menjelaskan materinya kepada orang lain. 

b. Keterampilan-keterampilan Kooperatif 

Agar siswa dapat bekerjasama dengan baik di dalam kelompoknya, maka 

mereka perlu diajar keterampilan-keterampilan kooperatif sebagai berikut: 

1) Kerja kelompok, yaitu menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

sampai selesai dan bekerja sama dalam kelompok sesuai dengan kesepakatan 

kelompok, ada kedisiplinan individu dalam kelompok. Dengan melatih 

kedisiplinan tersebut, siswa akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang 

tepat dengan ketelitian yang baik. 

2) Mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu bersedia menerima tugas dan 

membantu menyelesaikan tugas. Keterampilan ini penting karena kegiatan 

akan selesai pada waktunya dan kelompok akan lebih bangga terhadap 

peningkatan efektivitas dalam mempersiapkan tugas-tugas yang diemban. 

3) Mendorong partisipasi, yaitu memotivasi teman sekelompok untuk 

memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. Hal ini penting karena 

anggota kelompok akan merasa bahwa kontribusi mereka amat dibutuhkan, 

dan mereka merasa dihargai yang selanjutnya akan menumbuhkan rasa 

percaya diri. 
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4) Mendengarkan dengan aktif, yaitu mendengarkan dan menyerap informasi 

yang disampaikan teman dan menghargai pendapat teman. Keterampilan ini 

penting sebab mendengarkan dengan aktif berarti memberi perhatian kepada 

yang sedang berbicara sehingga anggota kelompok yang menjadi pembicara 

akan merasa senang dan akan menambah motivasi belajar bagi dirinya sendiri 

dan yang lain. 

5) Bertanya, yaitu menanyakan informasi atau penjelasan lebih lanjut dari teman 

sekelompok, kalau perlu didiskusikan, apabila tetap tidak ada pemecahan, 

tiap anggota kelompok wajib mencari pustaka yang mendukung, jika tetap 

tidak terselesaikan baru bertanya kepada guru. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu alternatif strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menstimulus siswa agar terlibat secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, pembelajaran kooperatif mencerminkan 

pandangan bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif 

dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan sosial yang penting, 

sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap demokrasi dan 

keterampilan berpikir logis. 

B. Hakikat Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside Circle 

Model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) merupakan bagian dari 

model pembelajaran kooperatif.
10

 Teknik mengajar lingkaran kecil dan lingkaran 

besar (Inside Outside Circle) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk 

                                                 
10

 2. Prihastuti, Pudjawan Ketut dan Raga I Gede. “Penerapan Model Kooperatif Tipe I 

Inside Outside Circle Berbantuan Media Kartu Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbahasa Anak TK Cerdas Mandiri Denpasar”. E-Journal pg-paud Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 2 (2014): 5 
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memberikan kesempatan pada siswa agar saling berbagi informasi pada saat yang 

bersamaan. Struktur yang dikembangkan oleh Kagan ini menghendaki anak 

belajar saling membatu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh 

penghargaan kooperatif dibanding penghargaan individual. Dari pernyataan diatas 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside 

Circle adalah suatu pendekatan untuk melibatkan banyak anak dalam memperoleh 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas anak mencari, 

mengolah dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas.
11

  

Menurut Rachmat Widodo (2009: 05) ciri-ciri pembelajaran kooperatif tipe 

Inside Outside Circle adalah sebagai berikut: “kelompok heterogen, ada aturan 

kelompok, setiap kelompok harus bekerja sama dalam lingkaran besar dan 

lingkaran kecil, berbagi informasi dan bertukar pikiran, adanya tujuan yang harus 

dicapai.” Model kooperatif tipe Inside Outside Circle ini juga bisa digunakan 

untuk semua tingkatan usia peserta didik dan sangat disukai.
12

 

Model pembelajaran model Inside Outside Circle ini juga menjadikan 

peserta didik bukan lagi sebagai objek pembelajaran namun bisa juga berperan 

sebagai tutor bagi teman sebayanya. Penerapan model pembelajaran ini 

mempunyai ruang lingkup dan tujuan untuk menumbuhkan kemampuan 

                                                 
11

 Ibid., h. 6. 

12
 Ibid., h. 7. 
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mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar.
13

 Shoimin (2014: 87) mengatakan bahwa: 

Model pembelajaran Inside Outside Circle adalah model 
pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar 
yang diawali dengan pembentukan kelompok besar dalam kelas 
yang terdiri dari kelompok lingkaran dan kelompok lingkaran 
luar.

14
 

Selain itu, Mukrimah (2014:178) yang menyatakan bahwa: 

Model pembelajaran inside outside circle memiliki kelebihan, 
yaitu: 1) Tidak ada bahan spesifikasi yang dibutuhkan untuk 
strategi, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam 
pelajaran, 2) kegiatan ini dapat membangun sifat kerjasama antar 
siswa, 3) Siswa mendapatkan informasi yang berbeda pada saat 
bersamaan.

15
 

 

Kelebihan model ini juga dipaparkan bahwa dengan menggunakan model 

IOC mempunyai pengalaman dalam mempresentasikan pendapatnya dan hasil 

pekerjaannnya kepada teman (Lie, 2008: 65).
16

 

Suyatno (2009: 69) juga menyatakan bahwa: 

Model pembelajaran Inside Outside Circle adalah model 
pembelajaran dengan system lingkaran kecil dan lingkaran besar 
dimana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan 
dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur, dalam 
pembelajarn ini siswa dituntut aktif dalam kegiatan pembelajaran.

17
 

 Pada hakikatnya penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle 

diarahkan untuk mempertajam kepekaan perasaan siswa, melatih daya tangkap, 

                                                 
13

 1. Kurniati Carolina Hesti, Arini Ni Wayan dan Suarjana Made, “Penerapan Model 

Pembelajaran Inside Outside Circle untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Kelas V.” E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD 4 (2016) : 

4. 

14
 Ibid., h. 5. 

15
 Ibid., h. 11. 

16
 Ahmad Sabri, op. cit. h. 31. 

17
 Ibid., h. 13. 
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serta memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. Model 

pembelajaran Inside Outside Circle memiliki keunggulan, yaitu adanya struktur 

yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersama 

dengan singkat dan teratur. Selain itu siswa memiliki banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dengan 

demikian, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena 

dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model ini mau tidak mau 

semua siswa harus berbagi informasi secara bergantian kepada pasangannya 

masing-masing. Tujuan dari pembelajaran model Inside Outside Circle adalah 

melatih siswa belajar mandiri dan belajar berbicara menyampaikan informasi 

kepada orang lain. Selain itu, model ini dapat melatih kedisiplinan dan ketertiban, 

menumbuhkan minat belajar kepada siswa agar bangkit pemikirannya untuk 

menyelesaikan tugas dari guru serta dengan tujuan agar siswa dapat mencari 

penyelesaian materi yang dipelajari dan mendorong siswa untuk melakukan 

penemuan secara individu dan berkelompok dalam rangka memperjelas 

masalah.
18

 

Pembelajaran dengan metode inside outside circle diawali dengan 

pembentukan kelompok besar. Jika kelas terdiri dari 40 orang bagilah menjadi 2 

kelompok besar. Tiap-tiap kelompok besar terdiri dari 2 kelompok lingkaran luar 

terdiri dari 10 orang.
19

 

Aturlah sedemikian rupa pada masing-masing kelompok besar yaitu anggota 

kelompok lingkaran dalam berdiri melingkar menghadap ke luar dan anggota 

                                                 
18

 Ibid., h. 6. 

19
 Agus Suprijono, op. cit. hal. 97-98. 
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kelompok lingkaran luar berdiri menghadap ke dalam. Dengan demikian, antara 

anggota lingkaran dalam dan luar saling berpasangan dan berhadap-hadapan. 

Berikan tugas pada tiap-tiap pasangan yang berhadap-hadapan itu. Kelompok ini 

disebut kelompok pasangan asal. Sebaiknya, tugas yang diberikan pasangan asal 

itu sesuai dengan indikator-indikator pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Karena dalam contoh ini ada 10 pasangan berarti ada 10 indikator pembelajaran. 

Selanjutnya, berikan waktu secukupnya kepada tiap-tiap pasangan untuk 

berdiskusi. 

Setelah mereka berdiskusi, mintalah kepada anggota kelompok lingkaran 

dalam bergerak berlawanan arah dengan anggota kelompok lingkaran luar. Setiap 

pergerakan itu akan terbentuk pasangan-pasangan baru. Pasangan-pasangan ini 

wajib memberikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan asal, 

demikian seterusnya. Pergerakan baru diberhentikan jika anggota kelompok 

lingkaran dalam dan luar sebagai pasangan asal bertemu kembali. 

Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar tersebut, kemudian dipaparkan 

sehingga terjadilah diskusi antar kelompok besar. Diskusi ini diharapkan 

menghasilkan pengetahuan bermakna bagi seluruh peserta didik. Pengetahuan ini 

merupakan pengetahuan yang lebih komprehensif. 

Di penghujung pertemuan, untuk mengakhiri pelajaran dengan metode 

inside outside circle guru dapat memberi ulasan maupun mengevaluasi hal-hal 

yang telah didiskusikan. Perumusan kesimpulan dapat juga dibuat sebagai 

konstruksi terhadap pengetahuan yang diperoleh dari diskusi. 
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C. Deskripsi Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai pendidikan Agama Islam, terlebih 

dahulu dijelaskan mengenai pendidikan. Pendidikan pada umumnya merupakan 

suatu proses dimana di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling terkait. 

Komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti yang 

diketahui, komponen yang paling penting dalam pendidikan adalah pendidik dan 

peserta didik. Sehingga apabila salah satu komponen tersebut tidak ada, maka 

pendidikan tidak akan berjalan, karena pada hakikatnya pendidikan itu dilakukan 

oleh pendidik terhadap peserta didik dalam rangka memberikan bimbingan. 

Ahmad D Marimba dalam buku “Dasar-dasar Ilmu Pendidikan” Hasbullah 

mengemukakan bahwa; “pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar 

oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama”.
20

 

Sejalan dengan itu, menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 

bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                 
20

  Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2006), h. 3. 
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kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
21

 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pada esensinya 

sama bahwa pendidikan dilakukan oleh orang dewasa kepada anak secara sadar 

melalui bimbingan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh anak tersebut. 

Nur Uhbiyat mengatakan bahwa: 

Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-nilai 
ajaran agama Islam, disamping menanamkan atau membentuk 
sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai tersebut.

22
 

 
Sementara itu, Zakiyah Drajat mengemukakan bahwa: 

Pendidikan agama Islam adalah usaha terhadap anak didik agar 
kelak dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta 
menjadikannya sebagai pandangan hidup.

23
 

 
Lebih jauh lagi Zuhairini mengemukakan bahwa: 

Pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing 
pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis supaya 
mereka hidup sesuai ajaran agama Islam, sehingga terjalin 
kebahagiaan di dunia dan akhirat.

24
 

 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah bimbingan dan asuhan terhadap anak agar nantinya setelah 

selesai dari jenjang pendidikan akan dapat memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta 

                                                 
21

  Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depdiknas, 2003), h. 5. 

22
  Nur Uhbiyat, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.15. 

23
 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 86. 

24
Zuharini, dkk, Metodologi Pendidikan Agama (Solo: Ramadhani, 1993), h. 10. 
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menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam yang bertugas pokok menggali, menganalisis dan 

mengembangkan ajaran agama Islam. Adapun yang menjadi landasan pendidikan 

Islam yaitu sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an al-Karim 

Al-Qur’an merupakan sumber pokok pertama ajaran Islam. Sebagai 

pandangan hidup manusia, al-Qur’an disamping mengandung hukum-hukum juga 

terdapat berbagai aspek ajaran tentang pendidikan. 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur’an. Sesuatu yang belum 

jelas dalam al-Qur’an akan dilengkapi dengan as-Sunnah. Sunnah juga berisi 

tentang aqidah dan syari’at. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan hidup manusia.  

c. Ijtihad 

Ijtihad sebagai landasan pendidikan Islam bersifat praktis dan aplikatif. 

Ijtihad dalam pendidikan Islam sebagai upaya untuk mengikuti dan mengarahkan 

perkembangan zaman yang terus berubah terasa semakin penting dan mendesak, 

baik dalam masalah materi, sistem atau orientasi. Oleh sebab itu, teori-teori baru 

hasil ijtihad harus disesuaikan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup manusia. 
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3. Tujuan Pendidikan Islam 

Setiap kegiatan pembelajaran di sekolah baik formal maupun nonformal, tidak 

terlepas dari tujuan dilaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Demikian halnya di dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Sehubungan dengan itu, secara umum tujuan pendidikan adalah “suatu yang 

hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan”. Sedangkan tujuan 

pendidikan agama Islam adalah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang 

seluruh aspeknya dijiwai dengan ajaran Islam.
25

 

Pembelajaran dalam pendidikan di sekolah secara umum bertujuan agar 

lulusannya: 

a. Memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan  

untuk : 

1. Melanjutkan pelajaran 

2. Bekerja di masyarakat 

3. Mengembangkan sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.
26

 

Sementara itu, Mahmud Yunus menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

Agama Islam yaitu: 

a. Menanamkan perasaan cinta kepada Allah SWT dalam diri siswa 

b. Menanamkan itikad yang benar dan kepercayaan dalam hati siswa 

c. Mendidik anak sejak kecil 

                                                 
25

Zakiyah Drajat,  Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 

72. 

26
 Ibid., h. 73. 
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d. Membiasakan akhlak yang mulia dan menunaikan kewajiban 

agama 

e. Mengajar siswa agar mengetahui hukum-hukum agama yang perlu 

diketahui oleh tiap-tiap muslim serta mengamalkannya 

f. Memberi petunjuk untuk hidup di dunia menuju di akhirat 

g. Memberi teladan yang baik, mengajarkan dan nasehat-nasehat.
27

 
 

Dari uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa tujuan pendidikan adalah 

gambaran sasaran yang harus dicapai oleh anak didik sebagai suatu sistem. Tujuan 

pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat menentukan sistem pendidikan itu 

sendiri, karena itulah yang menggambarkan harapan guru, orang tua dan 

masyarakat akan hasil pendidikan yang lebih memadai. Untuk mencapai suatu 

akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam, tetapi 

bukan berarti kita tidak mementingkan pendidikan jasmani atau akal atau ilmu 

maupun segi-segi lain yang bersifat praktis. Zakiyah Drajat, menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembentukan akhlak baik 

2. Menumbuhkan ruh ilmiah 

3. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat 

4. Menyiapkan anak agar memiliki keterampilan supaya mendapatkan 

rezeki disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan 

5. Persiapan untuk mencapai rezeki dari segi pemanfaatannya.
28

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

itu adalah mendidik manusia sehingga menjadi muslim sejati, beriman, beramal 

shaleh, berakhlak mulia, dapat berdiri sendiri, memperbaiki hubungannya dengan 

sesama manusia serta mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. baik ketika 

hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai hal tersebut, 

                                                 
27

H. Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama (Jakarta: Al-hidayah, 1998), h. 
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28
Zakiyah Darajat, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1994), h. 

162-163. 
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pelaksanaannya dapat ditempuh dengan cara membina manusia yang mampu 

melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, mendorong 

manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pada hakikatnya fungsi pendidikan Islam adalah untuk menanamkan nilai-

nilai ajaran agama Islam kepada anak didik, untuk menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara 

bertanggungjawab. Pendidikan agama Islam di sekolah berfungsi untuk: 

a. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat 

b. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak 

peserta didik 

c. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui pendidikan agama Islam 

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan, pengamalan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari 

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal yang negatif budaya asing yang akan 

dihadapinya sehari-hari 

f. Pengajaran tentang ilmu keagamaan secara umum (alam nyata dan non nyata/ 

gaib, sistem dan fungsionalnya) 

g. Penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama Islam ke lembaga yang 

lebih tinggi. 
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa fungsi pendidikan Islam di 

sekolah adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan, mananamkan keimanan dan 

ketakwaan, penyesuaian mental anak didik, perbaikan kesalahan dan kelemahan 

anak didik, pencegahan atau proteksi bagi anak didik dari pengaruh tata nilai 

asing, pengajaran tentang ilmu-ilmu agama dan penyaluran siswa ke lembaga 

yang lebih tinggi untuk menuju kepribadian yang unggul berdasarkan nilai-nilai 

ajaran agama Islam. 

D. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Berbagai definisi tentang hasil belajar telah dikemukakan para ahli, 

diantaranya menurut Gagne: “hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap”.
29

 

Menurut pendapat Bloom: “hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik”.
30

 

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan. 

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 

belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seseorang guru sebagai pengajar. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang 
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dikategorisasi oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas dilihat secara 

fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif.
31

 

Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu 

dalam satu kegiatan. Diantara keduanya itu terjadi interaksi. Selain kemampuan 

siswa dapat diperoleh dari proses belajar mengajar, ia juga dapat diperoleh 

melalui kreativitas siswa tanpa adanya intervensi dari pengajar. 

Hasil belajar dicapai pada setiap akhir proses pembelajaran terkait dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang telah 

diajarkan. Kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang 

telah diajarkan dapat diketahui berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru. 

Hasil belajar siswa dapat diukur dengan melihat skor atau nilai yang diperoleh 

siswa. Skor atau nilai yang diperoleh merupakan hasil belajar setelah mengikuti 

serangkaian evaluasi antara lain berbentuk tes. 

Hasil belajar tidak hanya berupa nilai saja, akan tetapi dapat juga berupa 

perubahan atau peningkatan sikap, kebiasaan, pengetahuan, keuletan, ketabahan, 

penalaran, kedisiplinan, dan keterampilan yang mengarah pada perubahan positif. 

Hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah 

mengalami proses transfer ilmu pengetahuan dari seseorang. Kendati hasil belajar 

yang berupa pengetahuan selalu berkembang, namun siswa yang mengikuti materi 

pelajaran dapat dipandang telah memiliki kemampuan tertentu. 
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Oleh karena itu, hasil belajar yang dimaksud di sini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima perlakuan dari 

pengajar (guru).  

2. Peningkatan Hasil Belajar 

 Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari lingkungan dan faktor yang datang dari diri siswa sendiri terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh Clark bahwa: 

“Hasil belajar siswa di sekolah 70 persen dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 

30 persen dipengaruhi oleh lingkungan”.
32

 

Apabila hasil belajar siswa menunjukkan nilai tinggi berarti pengetahuan, 

pemahaman, dan penghayatan serta daya serap siswa pada mata pelajaran yang 

telah diajarkan oleh guru tergolong baik. Demikian pula sebaliknya hasil belajar 

atau nilai rendah merupakan gambaran rendahnya tingkat pengetahuan dan daya 

serap siswa pada mata pelajaran yang diikutinya. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan hasil belajar pada setiap peserta didik. Perbedaan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang 

berasal dari diri sendiri, berupa jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dari dirinya seperti panca indra yang kurang berfungsi 

sebagaimana mestinya. Faktor psikologi berupa kecerdasan dan bakat serta faktor 

kecakapan nyata yaitu prestasi yang dimiliki. Faktor non intelektif yaitu unsur-

unsur tertentu seperti sikap kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan 
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penyesuaian diri. Sedangkan faktor eksternal, adalah faktor sosial yang terdiri atas 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan kelompok. Selain itu, 

faktor budaya seperti adat istiadat, Iptek dan kesediaan. Lainnya, faktor 

lingkungan fisik seperti fasilitas belajar dan juga faktor spiritual atau 

keagamaan.
33

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan hasil 

belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kuatnya 

pengaruh faktor-faktor tersebut turut menentukan hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. Atau dengan kata lain makin kuat pengaruh faktor-faktor tersebut, maka 

makin tinggi ketergantungan siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

Begitupun sebaliknya, makin lemah pengaruh faktor-faktor tersebut, maka makin 

rendah ketergantungan siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. 

 

3. Evaluasi Belajar 

Evaluasi belajar adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan 

pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penilaian atau 

pengukuran belajar dan pembelajaran.
34

 

Fungsi evaluasi hasil belajar adalah: a. untuk diagnostik dan pengembangan, 

b. untuk seleksi, c. untuk kenaikan kelas, d. bahan pertimbangan pengembangan 

pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, 

dan alat-alat PBM. Adapun tujuan evaluasi hasil belajar adalah a. untuk 
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memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar, b. memberikan informasi yang 

dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik 

keseluruhan kelas maupun masing-masing individu, c. memberikan informasi 

yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan 

kesulitan-kesulitannya dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial, d. 

memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, sehingga guru 

dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang 

kuat, e. memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri 

dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. 

Terkait dengan sasaran evaluasi hasil belajar, Bloom, dkk., dalam Sudijono 

berpendapat bahwa: 

Taksonomi (pengelompokan) tujuan pendidikan itu harus 

senantiasa mengacu kepada 3 (tiga) jenis domain (daerah binaan 

atau ranah) yang melekat pada diri peserta didik, yaitu: a. ranah 

proses berpikir (cognitive domain), b. ranah nilai atau sikap 

(effective domain), dan c. ranah keterampilan (psychomotor 

domain). Dalam konteks evaluasi belajar, maka ketiga domain atau 

ranah itulah yang harus dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan 

evaluasi hasil belajar.
35

 

 

Pertama, ranah kognitif (pengetahuan/pemahaman). Ranah kognitif adalah 

ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.  

Kedua, ranah afektif (nilai/sikap), terdiri dari: Receiving atau Attending 

(menerima atau memperhatikan), adalah kepekaan seseorang dalam menerima 
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rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah 

kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi 

gejala-gejala atau ruangan yang datang dari luar.  

Ketiga, ranah psikomotorik (keterampilan) adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomorik ini tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar 

psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

(memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk 

kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku). Hasil belajar kognitif dan hasil 

belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. 

E.  Kajian Relevan 

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe inside outside circle dalam proses pembelajaran telah banyak 

dilakukan sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relevan yang 

dimaksudkan adalah: 

1. Penelitian jurnal oleh Nurfidasari, mahasiswa Universitas Pendidikan 

Ganesha pada tahun 2014 berjudul “Penerapan Inside-Outside Circle 

untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Jakenan Pati”. Hasil penelitian ini adalah bahwa keberhasilan 
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penelitian ini disebabkan oleh pembelajaran inside outside circle yang 

berpusat pada siswa dalam berkomunikasi mengutarakan pendapat atau 

berbagi informasi dalam melengkapi jawaban, sehingga siswa terlatih 

untuk mengembangkan ide yang mereka pikirkan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar dalam setiap 

siklus, yakni siklus I dan siklus II (75% meningkat menjadi 85%).
36

 

2. Penelitian jurnal oleh Darmawan, pada tahun 2013 berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Inside Outside Circle terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 8 Lubuklinggau”. yang 

menyatakan bahwa timbulnya peningkatan kepercayaan diri dan 

motivasi siswa dalam belajar disebabkan oleh pemberian penguatan 

yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

ketuntasan belajar dalam setiap siklus, yakni siklus I dan siklus II (54% 

meningkat menjadi 74%).
37

 

3. Penelitian jurnal oleh Putu Gede Pande Rahmalika , pada tahun 2014 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Inside Outside Circle terhadap 

Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas V IPA Gugus 2 Denpasar Timur”.  
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Yang menyatakan bahwa peningkatan ketuntasan belajar dalam setiap 

siklus, yakni siklus I dan siklus II (63% meningkat menjadi 79%).
38

 

F. Kerangka Pikir 

 Bagan 2. 1 Skema Kerangka Pikir 
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Masalah dalam  Penelitian 

1. Tingkat partisipasi murid dalam kegiatan belajar 

mengajar masih dianggap kurang. 

2. Kurangnya kepercayaan diri pada siswa. 

3. Suasana pembelajaran di kelas kurang kondusif. 

  

Solusi/Proses Penyelesaian  Masalah 

Penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside Circle (IOC) 

1. Perencanaan (RPP, lembar observasi, tes dan penguasaan 

metode) 

2. Pelaksanaan tindakan ( penerapan metode sesuai dengan RPP) 

3. Observasi (pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung) 

4. Refleksi ( perbaikan dan penyelesaian masalah selama proses 

pembelajaran yang akan diterapkan pada siklus selanjutnya) 
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1. Meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas X Kecantikan SMK 

Negeri 3 Kendari  mencapai KKM secara klasikal ≥85% dengan 

perolehan nilai rata-rata ≥75. 

2. Inovasi penggunaan metode dalam pembelajaran PAI. 

3. Meningkatkan semangat dan motivasi siswa dan saling 

berpartisipasi satu sama lain. 

4. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan jenis penelitian deskriptif maupun eksperimen. 

Jika penelitian deksriptif bertugas memaparkan apa yang terjadi dalam objek yang 

diteliti, dan penelitian eksperimen memaparkan sebab-akibat yang terjadi sesudah 

adanya perlakuan, maka PTK dapat dikatakan merupakan gabungan dari 

keduanya.
1
 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kendari pada semester genap 

tahun ajaran 2016/2017. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa: 1) Mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari 

berada pada jam pelajaran keempat, yakni pada jam 12.15-14.15, sehingga hal ini 

menyebabkan siswa cenderung mengantuk dan biasanya memengaruhi semangat 

belajar mereka. Oleh karena itu, guru membutuhkan beberapa strategi 

pembelajaran kooperatif yang dianggap bisa membuat mereka lebih semangat 

seperti yang ditawarkan oleh strategi pembelajaran kooperatif tipe inside outside 

circle; dan, 2) Meskipun kelas ini sudah menerapkan strategi pembelajaran 

kooperatif seperti tipe poster comment, card sort dan lain sebagainya, namun di 

kelas ini belum pernah dilaksanakan strategi pembelajaran kooperatif tipe inside 

outside circle pada mata pelajaran PAI. 

                                                 
1
Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 1. 
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B. Setting, Konteks dan Waktu Penelitian 

SMK Negeri 3 Kendari merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

yang berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. SMK Negeri 3 

Kendari yang berdiri sejak tahun 1976 terletak di jalan Budi Utomo No. 1 

Kendari, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia dan berada di pusat kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, sekolah ini dipimpin oleh Bapak Drs. 

Hisanuddin. 

Secara geografis, SMK Negeri 3 Kendari terletak di sebelah timur 

berbatasan dengan lampu merah Wua-Wua Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan 

Pertamina jalan menuju THR, sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan KONI 

serta sebelah Selatan berbatasan dengan sebuah rumah makan. Di sekolah ini 

terdapat empat program keahlian yang telah terakreditasi oleh BPAS pada tahun 

2013, yakni program keahlian Tata Boga (terakreditasi B), keahlian Tata Busana 

(terakreditasi B), keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (terakreditasi A), 

dan program keahlian Akomodasi Perhotelan (terakreditasi A).  

Sekolah ini memiliki tenaga pendidik yang berlatar belakang Diploma III 

(6 orang), sarjana Strata 1 (62 orang) dan magister Strata 2 (2 orang). Tenaga 

administrasi dan tata usaha berjumlah 10 orang, sedangkan Toolman berjumlah 4 

orang. Peserta didik ditampung dalam 28 rombongan belajar untuk seluruh 

jenjang kelas. Dari segi fasilitas, sekolah ini ditunjang oleh gedung yang terdiri 

atas 11 ruangan, gedung diklat, ruang penunjang dan fasilitas penunjang. Selain 

itu, sekolah ini dilengkapi juga dengan kantin dan kamar kecil (toilet). Adapun 

untuk kegiatan praktek kerja industry, sekolah ini bekerjasama dengan pemerintah 
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Kota Kendari, Sulawesi Tenggara di 47 titik industri, dengan Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan di 10 titik industri, dan di Bali sebanyak 1 titik industri. 

Hingga kini SMK Negeri 3 Kendari merupakan salah satu sekolah yang 

berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional. Sekolah ini mulai menggunakan 

kurikulum 2013 pada tahun 2013, yang sebelumnya menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Kecantikan SMK 

Negeri 3 Kendari sebanyak 20 orang, yang semuanya terdiri atas perempuan, 

dengan rentang usia sekitar 16 tahun. Sebenarnya, jumlah siswa pada saat 

observasi awal sebanyak 21 siswa, namun pada saat penelitian dilakukan 2 orang 

siswa sudah tidak ada. Seorang siswa berinisial F pindah sekolah, sedangkan 

seorang siswa yang berinisial S meninggal dunia. Akan tetapi, ketika penelitian 

sedang berlangsung di pertemuan kedua siklus I, ada tambahan seorang siswa 

pindahan, sehingga jumlah keseluruhan yang menjadi subyek dalam penelitian ini 

adalah 20 siswa.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil ulangan harian pada 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kemampuan akademik mereka 

heterogen. Ada beberapa siswa yang di atas rata-rata, ada yang sedang, dan ada 

pula yang di bawah rata-rata. Namun, secara keseluruhan, kemampuan mereka di 

atas rata-rata. Dalam hal interaksi mereka dalam proses pembelajaran, mereka 

cukup berpartisipasi jika ada kegiatan bersama dan membangun kerja sama yang 

baik, khususnya dalam proses pembelajaran.  
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Adapun mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini 

adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada materi wakaf. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2017 sampai 19 April 2017, 

tepatnya jam 12.15-14.15 pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Selain 

siswa kelas X Kecantikan yang menjadi sumber data, guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas tersebut juga menjadi sumber data pada 

penelitian ini, dimana guru tersebut adalah peneliti dalam penelitian ini. 

Adapun observer pada penelitian ini adalah salah seorang guru Agama di 

SMK Negeri 3 Kendari yakni ibu Hj. Enteng, BA. Beliau juga salah seorang guru 

senior SMK Negeri 3 Kendari sehingga pengalaman belajarnya sudah cukup 

banyak. Beliau juga mengajar di beberapa kelas di SMK Negeri 3 Kendari dan 

menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang salah satunya adalah strategi 

pembelajaran kooperatif. 

C. Faktor yang Diteliti 

Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang akan diteliti diantaranya : 

1. Faktor siswa, yaitu melihat aktivitas siswa terkait pembelajaran kooperatif tipe 

inside outside circle pada mata pelajaran PAI. 

2. Faktor guru, yaitu melihat bagaimana persiapan, pelaksanaan serta evaluasi 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

inside outside circle pada mata pelajaran PAI. 

3. Hasil belajar siswa, yakni hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam setelah diberikan tes pada setiap siklusnya dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe inside outside circle. 
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D. Prosedur Penelitian 

PTK ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas dua 

kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari rangkaian empat kegiatan yaitu: 1) 

perencanaan; 2) pelaksanaan/tindakan; 3) pengamatan; dan 4)  evaluasi/refleksi.
2
 

Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. menyiapkan silabus; 

b. membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 

c. membuat/menyediakan media/alat bantu berupa lembar observasi guru dan 

siswa untuk melihat kondisi dalam kelas ketika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside Circle dalam kegiatan 

pembelajaran; 

d. menyiapkan perangkat  pembelajaran yang diperlukan seperti al-Qur’an, buku 

paket dan lain sebagainya; dan, 

e. membuat alat evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. Terkait strategi pembelajaran kooperatif dengan 

model Inside Outside Circle, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

                                                 
2
 Ibid., h. 143. 
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1) Kegiatan Awal 

a. Mengajak semua siswa berdo’a. 

b. Memeriksa kesiapan siswa. 

c. Mengabsen siswa. 

d. Apersepsi. 

e. Menuliskan dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

f. Memberikan motivasi. 

g. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

prosedurnya. 

h. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar 

memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar 

yang jumlah anggotanya sama banyak. 

2) Kegiatan Inti 

a. Observasi 

- Siswa yang telah berpasangan mencermati bacaan teks tentang 

pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf sesuai tugasnya masing-

masing. 

- Tiap-tiap pasangan mengamati lingkungan sekitar serta berbagi 

pengalaman terkait materi pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  

- Mengapa waqaf harus dikelola? 

- Apakah lafazh atau ikrar wakaf?  
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- Siswa mewakili kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan ke 

kelompok lain tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait materi 

wakaf. 

- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

c. Eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap pasangan mencari informasi yang berkaitan tentang pengertian, 

hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil 

diskusi. 

d. Mengasosiasi 

- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya 

menganalisis pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

e. Mengomunikasikan: 

- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok 

besar. Di dalam kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok 

dalam. Setelah itu, anggota masing-masing kelompok dalam dan luar saling 

berhadapan, sehingga mereka saling berpasangan. Pasangan inilah yang 

dinamakan dengan kelompok asal yang nantinya saling berdiskusi. 
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- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain melalui 

penerapan inside outside circle (kelompok dalam berputar, kelompok luar 

tetap pada posisinya). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar 

saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

e. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

3. Pengamatan/observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan informasi yang 

akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang diharapkan. Seperti, guru bersama 

observer telah melakukan perencanaan bersama dalam hal membuat RPP. Selain 

itu, guru juga menentukan kriteria-kriteria yang akan diobservasi melalui lembar 

observasi guru dan siswa.  
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Dalam tindakan ini juga, observer mengadakan umpan balik terhadap guru 

setelah mengamati aktivitasnya sehingga menjadi rujukan untuk pertemuan 

selanjutnya. Misalnya, seperti guru pada pertemuan pertama tidak menuliskan 

tujuan pembelajaran, yang merupakan bagian dari RPP, observer ketika itu 

menyampaikan kepada guru sehingga guru dan observer duduk bersama untuk 

mengadakan refleksi sehingga akan diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Selain 

dari lembar observasi guru dan siswa, observasi juga dilakukan melalui 

dokumentasi yakni menggunakan video.  

4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini peneliti bersama observer 

merefleksi hasil yang diperoleh pada setiap observasi/evaluasi yang dilakukan. 

Refleksi dilakukan untuk mengkaji hasil yang telah atau belum dicapai serta untuk 

mengetahui kelemahan atau kekurangan pada siklus sebelumnya dan akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Adapun model aksi dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

Gambar Bagan 3. 1. Model Aksi dalam PTK Model Kurt Lewin
3
 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data   

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kualitatif, yaitu dokumen perencanaan pembelajaran, catatan observasi proses 

belajar mengajar siswa dan guru terkait penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Inside Outside Circle. Sedangkan data kuantitatif yaitu data 

hasil belajar siswa dengan penerapan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe Inside Outside Circle. 

 

                                                 
3
Wijaya Kusuma dan Dedi, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Indeks, 

2011), h. 20. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

2. Lembar evaluasi siswa 

3. Jurnal Mengajar 

F. Teknik Analisis Data 

Data-data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran distribusi hasil belajar 

dengan strategi pembelajaran model inside outside circle. 

Disamping itu, untuk mengetahui efektivitas suatu metode dalam kegiatan 

pembelajaran, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan 

atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dengan tujuan untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa, juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses belajar mengajar. 

PTK ini menggunakan dua jenis data yang dapat dikumpulkan peneliti, yaitu : 

1. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif, (nilai hasil belajar) yang dapat dianalisis secara deskriptif. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya mencari 

nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain.
4
 

 

 

                                                 
4
Ibid., h. 227. 
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a) Menentukan nilai rata-rata hasil belajar 

   
  

 
 

   Ket : 

   X = Nilai rata-rata 

           = Skor total nilai perolehan siswa 

N         = Jumlah seluruh siswa
5
 

 

b) Menentukan persentase ketuntasan belajar 

 ( )   
   

 
 x 100 

  Ket: 

  P = Persentase ketuntasan belajar 

          = Jumlah siswa kategori tuntas belajar 

N        = Jumlah seluruh siswa 

 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode 

belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias 

dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat dianalisis 

secara kualitatif”.
6
 

G. Indikator Keberhasilan 

Standar keberhasilan penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil 

belajar PAI siswa SMK Negeri 3 Kendari. Jika hasil belajar siswa terhadap materi 

pembelajaran 85%, maka siswa telah dinyatakan mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal. Jika siswa telah mendapatkan nilai ≥75, maka mereka dikatakan 

                                                 
5
Sutrisno Hadi, Statistik (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 40.  

6
Suharsimi Arikunto, loc. Cit. h. 227. 
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telah mencapai ketuntasan belajar secara perorangan. Sebenarnya standar yang 

ditentukan oleh sekolah adalah ≥70, namun peneliti bersama observer 

meningkatkan menjadi ≥75. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Siklus I  

1) Siklus I 

a. Pertemuan Pertama Siklus I 

Pada pertemuan pertama, jumlah siswa yang hadir sebanyak 17 siswa dari 

19 siswa, terdapat 2 orang siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit yakni siswa 

yang berinisial A dan I. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan tiga tahap, 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setiap kegiatan 

terdiri proses-proses dan urutan yang tertera dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)…. (lihat Lampiran No. 10) 

Pembelajaran diawali dengan guru melaksanakan kegiatan yang tertera di 

dalam RPP, yang terdapat pada bagian pendahuluan. Setelah kegiatan 

pendahuluan, guru menjelaskan terlebih dahulu materi pokok yakni mengenai 

pengertian wakaf, hukum wakaf, dasar hukum wakaf serta syarat-syarat yang 

berhubungan dengan wakaf. Saat penjelasan materi, siswa tidak terlalu fokus 

terhadap penjelasan guru karena guru tidak menuliskan atau menampilkan materi 

pokok sehingga membuat siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Hal ini 

sejalan dengan hasil pengamatan observer yang menjadi catatan beliau di dalam 

jurnal guru. Setelah menjelaskan materi pokok, guru menjelaskan strategi yang 

akan diterapkan yakni Inside Outside Circle kepada siswa. Beberapa siswa terlihat 

antusias memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, namun ada 
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beberapa siswa lainnya masih terlihat bingung atas penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Hal ini mungkin disebabkan model pembelajaran ini baru bagi mereka.  

Melihat ada beberapa siswa yang masih bingung, guru menjelaskan ulang 

mengenai prosedur strategi yang akan diterapkan dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum  dipahami. Ada salah 

satu siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai strategi tersebut. Kemudian 

guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa tersebut. Reaksi siswa 

setelah guru menjawab pertanyaan yang diajukan terlihat paham dan mengerti 

mengenai pertanyaan yang diajukan dari siswa tersebut. 

Setelah guru yakin bahwa seluruh siswa sudah memahami model Inside 

Outside Circle dalam materi wakaf, maka peneliti membagi 17 siswa menjadi 2 

kelompok besar, dimana setiap kelompok besar terdiri dari lingkaran dalam dan 

lingkaran luar. Jadi, kelompok besar A terdiri dari 4 siswa membuat lingkaran luar 

dan 4 siswa membuat lingkaran dalam. Sedangkan kelompok besar B terdiri dari 4 

siswa membuat lingkaran luar dan 5 siswa membuat lingkaran dalam. Sehingga, 

masing-masing siswa memiliki pasangan. Adapun pada kelompok besar B 

memiliki anggota lingkaran dalam yang terdiri dari 5 siswa, maka ada 2 siswa 

yang menjadi 1 paket. Artinya, walaupun siswa yang lain berpasang-pasangan 

yang terdiri dari 2 orang, dalam kelompok besar B ini ada pasangan yang terdiri 

dari 3 orang. Jadi, siswa ini berada dalam 1 paket dan memiliki tugas yang sama. 

Mereka tidak boleh berbagi tugas, misalnya pasangan ini memiliki tugas 

mengenai pengertian wakaf, nah 2 siswa yang menjadi 1 paket yang berada pada 

lingkaran dalam, masing-masing dari mereka harus menyampaikan pengertian 
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wakaf secara keseluruhan artinya, siswa yang berinisial D dan R harus 

menyampaikan kepada pasangan barunya pengertian wakaf secara bergantian. 

Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen, yakni dilakukan dengan 

melihat kemampuan siswa dan keberagaman suku ataupun etnis, sehingga antara 

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain menjadi adil. Pada saat 

pembagian kelompok, kelas menjadi gaduh karena siswa memiliki kecenderungan 

untuk berkelompok dengan teman duduknya saja atau teman yang dianggap dekat 

dari mereka. Sehingga guru membutuhkan waktu untuk menenangkan siswa. Saat 

kondisi sudah tenang, guru memberikan tugas dan waktu untuk diskusi kepada 

masing-masing kelompok asal berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

Siswa dalam tiap pasangan asal saling berdiskusi dan menyimpulkan hasil 

diskusi sesuai tugasnya masing-masing. Setiap siswa bertukar pikiran dan 

berusaha menggabungkan pendapat sehingga menghasilkan kesimpulan. Setelah 

berdiskusi selama beberapa menit, masing-masing kelompok asal  membentuk 

lingkaran dalam dan lingkaran luar sehingga terbentuklah dua kelompok besar. 

Namun, pada saat pembentukan kelompok, ada seorang siswa yang acuh tak acuh 

dan lambat bergerak untuk membentuk kelompok. Siswa tersebut berinisial D. 

Siswa ini memang memiliki kecenderungan kurang bergerak cepat pada saat 

pembentukan kelompok, hal ini juga sesuai dengan observasi awal di 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran yang lain. Untuk mengatasi 

hal ini, guru mengarahkan siswa tersebut agar dia cepat bergerak untuk bergabung 
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dengan kelompok yang telah ditentukan. Setelah kelompok sudah terbentuk sesuai 

dengan prosedur, guru kembali memberikan penjelasan dan arahan kepada siswa. 

Setiap siswa yang berperan sebagai lingkaran dalam agar berputar dan 

menyampaikan kepada pasangan baru tentang hasil diskusi mereka dari pasangan 

asal. Adapun Lingkaran luar tetap pada posisinya menunggu perputaran yang 

dilakukan oleh lingkaran dalam dan juga menyampaikan kepada pasangan 

barunya tentang hasil diskusi mereka, setelah lingkaran dalam menyampaikan. 

Artinya, mereka saling bertukar informasi yang diawali oleh lingkaran dalam. 

Hasil observasi guru maupun observer menunjukkan bahwa secara umum 

siswa cukup baik dalam menyampaikan materi tersebut, namun ada beberapa 

siswa yang kurang mampu menyampaikan materi hasil diskusinya. Hal ini karena 

mereka hanya fokus menghafal materi dan tidak memahaminya, sehingga ketika 

mereka lupa hafalannya, mereka tidak dapat memberikan banyak informasi hasil 

diskusinya kepada pasangan baru mereka. Saat bertukar informasi dengan 

pasangan barunya, siswa terlihat cukup senang. Hal ini tampak dari ekspresi 

wajah mereka dan senyuman yang terlihat dari wajah mereka. 

Setelah mereka bertukar informasi dan kembali mendapatkan pasangan 

asal, mereka akan bergabung menjadi kelompok besar. Guru memberikan waktu 

kepada masing-masing kelompok besar untuk mendiskusikan hasil proses 

pertukaran informasi yang telah dilaksanakan. Setelah beberapa menit kemudian, 

guru menunjuk satu siswa yang mewakili masing-masing kelompok besar untuk 

menyampaikan hasil diskusi terakhir. Namun, terkait hal ini, siswa masih kurang 

baik dalam menyampaikan hasil diskusi mereka karena ada kecenderungan 
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mereka saling mengharapkan satu sama lain. Hal ini tampak dari saling tunjuk 

menunjuk untuk menjadi perwakilan kelompok dalam menyampaikan 

kesimpulan. Setelah penyampaian hasil diskusi, guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Namun, beberapa siswa 

kurang tertarik untuk mengajukan pertanyaan. Sehingga berdampak pemahaman 

mereka mengenai materi wakaf. Setelah masing-masing kelompok besar 

menyampaikan hasil diskusinya, guru memberikan kesimpulan akhir dari materi 

wakaf tersebut. 

Langkah terakhir dari proses pembelajaran di pertemuan ini adalah guru 

melakukan refleksi. Guru menerima masukan dari observer yang tertera di dalam 

lembar observasi guru dan siswa serta guru melihat kembali dokumentasi pada 

proses pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga aspek-aspek yang terjadi 

pada pertemuan pertama siklus I akan menjadi bahan refleksi yang nantinya 

diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Setelah itu, guru melakukan tindakan akhir 

sesuai dengan urutan yang tertera dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)…. (lihat Lampiran No. 10) 

b. Pertemuan Kedua Siklus I 

Pada pertemuan kedua ini, semua siswa hadir dan ada tambahan 1 siswa 

baru yang berinisial D. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan tiga tahap, 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setiap kegiatan 

terdiri proses-proses dan urutan yang tertera dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)…. (Lihat Lampiran No. 10) 
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Pada pertemuan ini, pembelajaran diawali dengan guru melaksanakan kegiatan 

yang tertera di dalam RPP, yang terdapat pada bagian pendahuluan. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa dan melakukan apersepsi (hal yang lupa 

dilakukan di pertemuan pertama) agar siswa semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Apersepsi yang dilakukan oleh guru adalah mempertanyakan 

tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf serta syarat-syaratnya dengan 

menggunakan model Inside Outside Circle di pertemuan sebelumnya. Siswa 

tampak sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Selanjutnya, guru menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

(yang juga terlewatkan di pertemuan pertama) serta materi yang akan menjadi 

bahan diskusi tiap-tiap pasangan kelompok asal. Setelah itu, guru menjelaskan 

materi tentang macam-macam benda wakaf, dasar wakaf serta tata cara 

pengelolaannya yang merupakan lanjutan materi pembelajaran sebelumnya.  

Karena pertemuan kali ini jumlah keseluruhan siswa sebanyak 20 orang 

(karena yang di pertemuan lalu tidak hadir sekarang sudah hadir, juga ditambah 

dengan hadirnya siswa baru) menjadi 2 kelompok besar, dimana setiap kelompok 

besar terdiri dari lingkaran dalam dan lingkaran luar. Jadi, kelompok besar A 

terdiri dari 5 siswa membuat lingkaran luar dan 5 siswa membuat lingkaran 

dalam. Sedangkan kelompok besar B terdiri dari 5 siswa membuat lingkaran luar 

dan 5 siswa membuat lingkaran dalam. Sehingga, masing-masing siswa memiliki 

pasangan. Tidak ada lagi yang terdiri dalam 1 paket atau 1 pasang terdiri dari 3 

siswa. 
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Guru memberikan tugas dan waktu untuk diskusi kepada masing-masing 

kelompok asal berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa dalam 

tiap pasangan asal saling berdiskusi dan menyimpulkan hasil diskusi sesuai 

tugasnya masing-masing. Setiap siswa bertukar pikiran dan tampak berusaha 

menggabungkan pendapat sehingga menghasilkan kesimpulan. Setelah beberapa 

menit mereka berdiskusi, masing-masing kelompok asal  membentuk lingkaran 

dalam dan lingkaran luar sehingga terbentuklah 2 (dua) kelompok besar. Setelah 

kelompok sudah terbentuk sesuai dengan prosedurnya, guru kembali memberikan 

penjelasan dan arahan kepada siswa. Setiap siswa yang berperan sebagai lingkaran 

dalam berputar dan menyampaikan kepada pasangan baru tentang hasil diskusi 

mereka dari pasangan asal. Siswa cukup baik dalam menyampaikan materi 

tersebut kepada pasangan barunya serta menerima informasi dari pasangan 

barunya. Adapun siswa baru tersebut juga cukup baik dalam menyampaikan 

informasi kepada temannya, hal ini mungkin siswa tersebut memiliki kemampuan 

yang baik di sekolah sebelumnya. Siswa cukup senang ketika mereka bertukar 

informasi dengan pasangan barunya. Setelah mereka bertukar informasi, dan 

kembali mendapatkan pasangan asal, mereka akan bergabung menjadi kelompok 

besar. Guru memberikan waktu kepada masing-masing kelompok besar untuk 

mendiskusikan hasil proses pertukaran informasi yang telah dilaksanakan. Setelah 

beberapa menit kemudian, guru menunjuk 1 siswa dari tiap-tiap kelompok besar 

untuk menyampaikan hasil diskusi akhirnya. Setelah penyampaian hasil diskusi, 

guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan 

pertanyaan. Setelah masing-masing pertanyaan telah diajukan dan dijawab oleh 
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masing-masing kelompok, guru memberikan kesimpulan akhir dari materi wakaf 

tersebut dan memberikan soal evaluasi secara individual dalam bentuk tes tertulis. 

Langkah terakhir guru dan siswa melakukan refleksi. Setelah itu, guru 

melakukan tindakan akhir sesuai dengan urutan yang tertera dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)…. (lihat Lampiran No. 10) 

2. Pengamatan Siklus I 

Dari hasil pengamatan aktivitas guru di siklus ini, terdapat beberapa aspek 

yang sudah terpenuhi tetapi masih ada juga yang belum terpenuhi seperti pada 

gambaran di bawah ini:  

 
 

Grafik 4. 1. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

 

Pada Grafik 4. 1. diketahui bahwa dari 23 aspek aktivitas guru, yang 

terlaksana terdiri dari 19 aspek atau 83% dan yang tidak terlaksana terdiri dari 4 

aspek atau 17%. Adapun aspek-aspek yang sudah terlaksana diantaranya guru 

sudah mengarahkan siswa untuk membuat lingkaran sesuai dengan model IOC, 

guru juga mengamati siswa ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung lalu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan lain 

sebagainya. Sedangkan hal yang belum terlaksana yakni guru belum memberikan 

Terlaksana (83%)

Tidak Terlaksana (17%)

17% 

      83% 
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motivasi kepada siswa, belum melakukan apersepsi di awal pertemuan, belum 

menuliskan tujuan pembelajaran, serta materi pokok pembelajaran. Hal ini 

merupakan hasil pengamatan dari pertemuan pertama di siklus I. Aspek yang 

belum terlaksana di pertemuan pertama kemudian menjadi bahan refleksi untuk 

tindakan selanjutnya sehingga di pertemuan kedua pada siklus I, semua aspek 

tersebut di atas sudah terlaksana. 

Berkaitan dengan kegiatan siswa selama proses pembelajaran, ada 11 

aspek yang diamati (lihat Lampiran No. 6 dan 7) .  

 

Grafik 4. 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

Berdasarkan Grafik 4. 2. di atas, dapat diketahui aktivitas siswa yang 

tertinggi yakni pada aspek siswa menyampaikan kepada pasangan baru tentang 

hasil diskusi dari pasangan asal dan saling bertukar informasi pada pertemuan 

pertama (16 dari 17 siswa atau 94%). Sedangkan pada pertemuan kedua, aktivitas 
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siswa tertinggi juga terjadi pada aspek di atas, pada pertemuan pertama, ditambah 

dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi (19 dari 20 siswa atau 95%). Artinya, 

dengan strategi IOC ini, hampir semua siswa mampu berpartisipasi aktif dalam 

kelompok dan bertanggung jawab serta bekerja sama. Adapun aspek yang 

terendah terdapat pada aspek siswa mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain pada pertemuan pertama dan kedua (masing-

masing 2 siswa atau 12% dan 6 siswa atau 30%). Hal ini dikarenakan mungkin 

mereka masih kurang termotivasi untuk bertanya dan mungkin masih ada rasa 

malu untuk bertanya. Sehingga, walaupun mereka masih kurang paham dengan 

materi tersebut, mereka tetap belum berani untuk mengajukan pertanyaan 

walaupun sudah diberikan kesempatan oleh guru. 

Berdasarkan frekuensi, hasil belajar siswa dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 

 

Grafik 4. 3. Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

 

Dari Grafik 4. 3.  di atas dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kategori baik sekali dan baik belum ada sama sekali, sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai kategori cukup dan kurang masing-masing 10 siswa. Hal ini 
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mungkin dikarenakan beberapa hal, diantaranya guru belum melakukan motivasi 

dan apersepsi sehingga siswa kurang semangat dan kurang termotivasi untuk 

belajar. Guru juga belum menuliskan tujuan pembelajaran dan materi pokok yang 

akan didiskusikan sehingga membuat siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. 

Sebagian siswa hanya mengandalkan hafalannya sehingga mereka tidak 

mengaitkan materi dengan lingkungannya, mereka hanya menyalin apa yang ada 

di buku cetak kemudian menghafalkannya. Disamping itu, siswa mungkin masih 

malu untuk bertanya walaupun mereka sebenarnya masih kurang paham mengenai 

materi pembelajaran. 

Secara klasikal, nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa dapat dilihat 

pada grafik berikut: 

 

 

Grafik 4. 4. Nilai Rata-rata, Daya Serap dan Ketuntasan Klasikal 

Siklus 1 

 

Dari Grafik 4.4 di atas, nilai rata-rata siswa pada siklus I adalah 72 dengan 

ketuntasan belajar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang 
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belum tuntas berdasarkan KKM yang ditetapkan oleh peneliti yakni nilai rata-rata 

75 dengan ketuntasan klasikal 85%, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk 

kompetensi yang belum tuntas. Oleh karena itu, berdasarkan hasil refleksi peneliti 

dan observer, maka diputuskan tindakan dilanjutkan pada siklus kedua. 

4. Refleksi 

Pada siklus I, sesuai dengan lembar observasi guru di pertemuan pertama, 

ada 19 dari 23 aspek yang sudah terlaksana. Seperti guru memeriksa kesiapan 

siswa di awal pembelajaran, mengarahkan siswa untuk membuat kelompok sesuai 

dengan model IOC, selain itu guru juga sudah memberikan kesimpulan di akhir 

pembelajaran dan lain sebagainya. Namun, ada 4 aspek yang belum terlaksana di 

pertemuan pertama siklus II diantaranya guru belum memberikan motivasi dan 

melakukan apersepsi serta guru belum  menuliskan tujuan pembelajaran dan 

materi pokok. Sehingga membuat siswa kurang semangat dan termotivasi dalam 

belajar, selain itu sebagian siswa masih belum paham mengenai tujuan yang akan 

dicapai dan materi pokok karena mereka hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru. Hal ini merupakan hasil pengamatan dari pertemuan pertama di siklus I. 

Aspek yang belum terlaksana di pertemuan pertama kemudian menjadi bahan 

refleksi untuk tindakan selanjutnya sehingga di pertemuan kedua pada siklus I, 

semua aspek tersebut di atas sudah terlaksana. 
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B. Deskripsi Siklus II 

1) Siklus II 

a. Pertemuan Pertama Siklus II 

Pada pertemuan pertama siklus II ini, semua siswa hadir. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dengan tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup, seperti pada Siklus I (lihat Lampiran No. 10) 

Pada awal pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada siswa dan 

melakukan apersepsi tentang materi pada siklus I agar siswa semangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Seperti yang terlihat pada pertemuan kedua 

Siklus I, siswa tampak sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Setelah guru menuliskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai serta materi yang akan menjadi bahan diskusi tiap-tiap pasangan 

kelompok asal, guru menjelaskan materi tentang wakaf yang merupakan lanjutan 

dari materi sebelumnya. 

Pada pertemuan ini, sistem pasangan untuk masing-masing kelompok A dan 

B diacak, sehingga pasangan pada dua pertemuan sebelumnya tidak lagi terulang. 

Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan yang mungkin mereka rasakan 

karena pasangan yang tidak berubah dan menghilangkan kejenuhan serta 

beradaptasi dengan pasangan barunya. Saat aktivitas IOC berjalan, hampir semua 

siswa terlihat mulai bisa mengaitkan materi diskusi dengan lingkungan sekitar dan 

tidak lagi terfokus pada hafalan, namun mereka mulai memahami materi diskusi 

mereka. Hal ini terlihat dari pertukaran informasi antar siswa. 
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Setelah beberapa menit, mereka berdiskusi, masing-masing kelompok asal 

membentuk lingkaran dalam dan lingkaran luar seperti yang dilakukan di 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah kelompok sudah terbentuk sesuai 

dengan prosedurnya, guru kembali memberikan penjelasan dan arahan kepada 

siswa bahwa setiap siswa yang berperan sebagai lingkaran dalam berputar dan 

menyampaikan kepada pasangan baru tentang hasil diskusi mereka dari pasangan 

asal. Siswa cukup baik dalam menyampaikan materi tersebut kepada pasangan 

barunya serta menerima informasi dari pasangan barunya dan mereka lebih 

semangat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari proses pertukaran 

informasi. Setelah mereka bertukar informasi, dan kembali berhadapan pasangan 

asal, mereka bergabung menjadi kelompok besar. Guru memberikan waktu 

kepada masing-masing kelompok besar untuk mendiskusikan hasil proses 

pertukaran informasi yang telah dilaksanakan. Setelah mereka berdiskusi, guru 

menunjuk 1 siswa dari tiap-tiap kelompok besar untuk menyampaikan hasil 

diskusi akhirnya. Setelah hasil diskusi disampaikan, guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa siswa 

mulai tertarik untuk mengajukan pertanyaan. Hal ini terlihat dari beberapa siswa 

yang mengajukan pertanyaan seperti siswa berinisial YN dan MR dari kelompok 

besar A dan siswa berinisial AR dan AG dari kelompok besar B. Setelah masing-

masing pertanyaan telah diajukan dan dijawab oleh masing-masing kelompok, 

guru memberikan kesimpulan akhir dari materi wakaf.  
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Langkah terakhir guru dan siswa melakukan refleksi. Setelah itu, guru 

melakukan tindakan akhir sesuai dengan urutan yang tertera dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)…. (lihat Lampiran No. 10) 

b. Pertemuan Kedua Siklus II 

Pada pertemuan kedua siklus II ini, semua siswa hadir. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dengan tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Setiap kegiatan terdiri proses-proses dan urutan yang 

tertera dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)…. (lihat Lampiran No. 

10) 

Pada pertemuan ini, pembelajaran diawali dengan guru melaksanakan 

kegiatan yang tertera di dalam RPP, yang terdapat pada bagian pendahuluan. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa dan melakukan apersepsi tentang materi agar 

siswa semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa tampak sangat 

antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Selanjutnya, guru menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta materi 

yang akan menjadi bahan diskusi tiap-tiap pasangan kelompok asal. Setelah itu, 

guru menjelaskan lanjutan materi wakaf yang merupakan materi pokok terakhir 

dari tema pembelajaran tersebut. 

Guru membagi kelompok siswa menjadi 2 kelompok besar. Seperti 

sebelumnya, kelompok besar A dan B masing-masing terdiri dari 5 siswa yang 

menjadi lingkaran luar dan 5 siswa yang menjadi lingkaran dalam. Sehingga, 

mereka akan saling berpasangan. Guru memberikan waktu untuk berdiskusi sesuai 

dengan tugasnya masing-masing. Hampir semua siswa mulai mengaitkan materi 
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diskusi dengan lingkungan sekitar dan tidak berfokus pada hafalan namun mereka 

mulai memahami materi diskusi mereka.  

Setelah diskusi pasangan asal selesai, siswa membentuk lingkaran dalam 

dan lingkaran luar sehingga terbentuklah 2 kelompok besar. Setelah kelompok 

sudah terbentuk sesuai dengan prosedurnya, guru kembali memberikan penjelasan 

dan arahan kepada siswa. Siswa yang berperan sebagai lingkaran dalam berputar 

dan menyampaikan kepada pasangan baru tentang hasil diskusi mereka dari 

pasangan asal. Sedangkan lingkaran luar akan memberikan informasi setelah 

lingkaran dalam menyampaikan informasinya. Siswa cukup baik dalam 

menyampaikan dan menerima informasi dari pasangan barunya. Setelah mereka 

bertukar informasi, dan kembali mendapatkan pasangan asal, mereka membentuk 

kelompok besar. Guru memberikan waktu kepada masing-masing kelompok besar 

untuk mendiskusikan kesimpulan akhir dari materi wakaf tersebut yang akan 

disampaikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh guru dari masing-masing 

kelompok besar. Setelah penyampaian hasil diskusi, guru memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa siswa 

tertarik untuk mengajukan pertanyaan. Setelah masing-masing pertanyaan telah 

diajukan dan dijawab oleh masing-masing kelompok, guru memberikan 

kesimpulan akhir dari materi wakaf dan memberikan soal evaluasi secara 

individual dalam bentuk tes tertulis. Langkah terakhir guru dan siswa melakukan 

refleksi. Setelah itu, guru melakukan tindakan akhir sesuai dengan urutan yang 

tertera dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)…. (lihat Lampiran No. 

10). 
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3. Pengamatan Siklus II 

 Dari hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus II ini menunjukkan 

bahwa: 

 

Grafik 4. 5. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

 

Pada Grafik 4. 5. diketahui bahwa dari 23 aspek aktivitas guru, seluruh 

aspek sudah terlaksana seperti pada siklus I pertemuan pertama, guru belum 

memberikan motivasi namun di siklus II ini, aspek tersebut sudah terlaksana dan 

aspek-aspek yang lain sehingga tidak ada lagi aspek yang tidak terlaksana. 

Artinya, pada siklus II ini seluruh kegiatan guru terlaksana 100%.  

Terkait kegiatan siswa, selama proses pembelajaran diamati dengan 

memperhatikan 11 aspek: 
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Grafik 4. 6. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II 

Grafik 4. 6. di atas menunjukkan bahwa baik bahwa aktivitas siswa yang 

tertinggi pada pertemuan pertama siklus II terjadi pada aspek siswa saling 

bertukar informasi dan menyimpulkan hasil diskusinya (20 orang atau 100%). 

Sedangkan pada pertemuan kedua yakni pada aspek yang sama pada pertemuan 

pertama siklus II ditambah dengan siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 

materi dan strategi yang akan diterapkan, partisipasi setiap anggota kelompok 

serta siswa menyampaikan kepada pasangan baru tentang hasil diskusi dari 

pasangan asal (20 orang atau 100%). Artinya, dengan strategi IOC, semua siswa, 

tanpa terkecuali, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun yang 

sebelumnya terendah pada siklus I, yakni pada aspek siswa mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, terjadi peningkatan 

yakni pada pertemuan pertama dan kedua siklus II (10 siswa atau 50% dan 14 

siswa atau 70%). Hal ini bermakna bahwa strategi pembelajaran kooperatif tipe 

IOC dianggap mampu membangkitkan kepercayaan diri siswa untuk mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. 
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Adapun hasil belajar siswa secara klasikal dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 

 

Grafik 4. 7. Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Dari Grafik 4. 5. di atas, dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kategori baik sekali belum ada, kategori baik sebanyak 6 orang, kategori cukup 

sebanyak 11 orang, dan kurang sebanyak 3 orang. Adanya siswa yang berhasil 

mencapai hasil dengan kategori baik menunjukkan adanya perubahan positif 

dalam proses pembelajaran, dalam hal penerimaan siswa terhadap terhadap materi 

yang diajarkan , pemahaman siswa terhadap materi yang didiskusikan dan lain 

sebagainya. 

Terkait nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada 

grafik berikut: 
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Grafik 4. 8. Nilai Rata-rata, Daya Serap dan Ketuntasan Klasikal 

Siklus II 

  

Dari Grafik di atas, nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 77 dengan 

ketuntasan belajar 85%. Artinya, penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe 

IOC dianggap dapat meningkatkan hasil belajar PAI karena mereka mampu 

memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi (75) dari nilai standar yang ditetapkan 

sekolah (70). Hal Ini bermakna bahwa strategi pembelajaran IOC yang diterapkan 

di kelas ini telah berjalan secara efektif karena mampu menunjukkan hasil belajar 

yang tinggi kendatipun standar ketuntasan belajar telah dinaikkan. Mengingat 

ketuntasan klasikal pada siklus ini sudah mencukupi, yakni 85%, maka penelitian 

ini diputuskan untuk dihentikan. 

4. Refleksi 

Pada siklus II ini, dimulai dari aktivitas guru, seluruh aspek sudah 

terpenuhi. Aspek yang terlupakan yang terjadi di siklus I, sudah diperbaiki pada 

siklus ini. Seperti guru memberikan motivasi dan melaksanakan apersepsi 

sehingga siswa bersemangat dalam proses pembelajaran dan mereka termotivasi 

untuk belajar. Mengingat hasil refleksi di atas dapat dikatakan bahwa aktivitas 
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guru pada siklus II secara keseluruhan sudah mencapai semua indikator yang telah 

ditetapkan pada lembar observasi. Namun demikian, pembelajaran dengan 

menerapkan model inside outside circle perlu ditingkatkan dan dipertahankan. 

Mengingat seluruh aspek guru dan siswa sudah terpenuhi serta hasil belajar PAI 

siswa sudah mencapai standar dan ketuntasan klasikal, maka penelitian ini 

dihentikan. 

 

C. Perbandingan Aktivitas Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar Pra-

Siklus, Siklus I dan Siklus II 

a) Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Berikut ini adalah grafik mengenai perbandingan aktivitas guru siklus I dan 

Siklus II dengan memperhatikan 23 aspek : 

 
Grafik 4. 9. Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru 

pada Siklus I dan Siklus II 

 

 Grafik 4. 9. menunjukkan bahwa perbandingan aktivitas guru pada siklus I 

dan siklus II. pada siklus I, masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi 

seperti, guru belum memberikan motivasi dan apersepsi serta belum menuliskan 
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tujuan pembelajaran dan materi pokok. Aspek yang belum terlaksana di siklus I, 

diperbaiki pada siklus II sehingga pada siklus II tidak ada lagi aktivitas guru yang 

belum terlaksana artinya aktivitas guru sudah terlaksana 100 %. 

 

b) Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Terkait aktivitas siswa dapat dilihat perbandingannya pada grafik berikut : 

 

Grafik 4. 10. Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan 

Siklus II 

 

Dari Grafik 4. 10. Terlihat bahwa aktivitas siswa teringgi di siklus I pada 

pertemuan kedua yakni pada aspek menyampaikan kepada informasi kepada 

pasangan baru, saling bertukar informasi dan menyimpulkan hasil diskusi 

meningkat pada pertemuan kedua siklus II. Hal ini berarti ketiga aspek tertinggi 

pada siklus I juga menjadi aspek tertinggi pada siklus II. (95 % menjadi 100%). 

Sedangkan aktivitas siswa yang terendah pada siklus I pertemuan kedua yakni 
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pada aspek mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, juga telah 

meningkat pada pertemuan kedua siklus II ( 30% menjadi 70%). Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah mulai memiliki kepercayaan diri dalam dirinya, 

sehingga mereka berani mengajukan pertanyaan begitupun dalam menjawab 

pertanyaan. 

c) Perbandingan Frekuensi Hasil Belajar Siswa Pra- Siklus, Siklus I dan 

Siklus II 

Adapun perbandingan hasil belajar siswa pra- siklus, siklus I dan siklus II 

adalah sebagai berikut: 

 

Grafik 4. 11. Perbandingan hasil belajar siswa pra- siklus, siklus I dan 

siklus II 

Berdasarkan Grafik 4. 11. di atas menunjukkan bahwa frekuensi siswa 

yang mendapat nilai baik sekali pada pra-siklus, siklus I dan siklus II belum ada. 

Begitupun pada kategori baik di pra-siklus dan siklus I belum ada, namun pada 
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siklus II sebanyak 6 orang. Sedangkan kategori cukup pada pra-siklus, siklus I dan 

siklus II sebanyak (14, 10, 11 orang). Sedangkan kategori kurang pada pra-siklus, 

siklus I dan siklus II yakni (6, 10, dan 3 orang). Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

kelas X Kecantikan mampu untuk mencapai nilai rata-rata yang telah ditetapkan 

oleh peneliti dan observer yakni 75. 

Adapun nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal dapat dilihat pada grafik 

berikut:  

 

Grafik 4. 12. Perbandingan Frekuensi Hasil Belajar Siswa Pra- Siklus, 

Siklus I dan Siklus II 

  Dari Grafik 4. 12. di atas terlihat bahwa nilai rata-rata yang dicapai 

oleh siswa pada pra- siklus adalah 70, namun ketika siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 72. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

IOC dapat membuat siswa aktif dan bergerak sehingga mampu memahami 

materi yang disampaikan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan pada 

siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 77. Hal ini juga 

terjadi pada daya serap mereka. Adapun ketuntasan klasikal pada pra- 
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siklus adalah 40% namun pada siklus I terjadi juga peningkatan yakni 50%. 

Sehingga, pada siklus II ketuntasan klasikalnya menjadi 85%. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari 

mampu mencapai nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal melebihi standar 

yang telah ditetapkan sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, 

penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe inside outside circle dpat 

meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 

Kendari. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II, dilihat dari aktivitas 

guru dan siswa serta hasil belajar PAI di setiap siklusnya menunjukkan ada 

beberapa aspek dari guru yang belum terlaksana dan dari siswa yang masih 

rendah, namun pada siklus II, hal tersebut sudah terlaksana. Diantaranya, pada 

siklus I guru belum memberikan motivasi kepada siswa sehingga hal ini dianggap 

menjadi salah satu kekurangan yang perlu diperbaiki, karena dengan pemberian 

motivasi siswa akan memiliki semanagat dalam proses belajar mengajar yang 

nantinya akan berdampak pada hasil belajar mereka. Hal ini sesuai dengan kajian 

teori yang menyatakan bahwa yang merupakan landasan pembelajaran kooperatif 

adalah teori motivasi dimana menurut teori ini motivasi siswa pada pembelajaran 

kooperatif terutama terletak pada bagaimana bentuk struktur pencapaian saat 

siswa melaksanakan kegiatan. 

Terdapat pula pembelajaran kooperatif yang didalamnya mengandung saling 

ketergantungan positif diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Menurut Suprijono (2009: 23) pada pembelajaran kooperatif setiap siswa 

mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses.
7
 Aktivitas belajar berpusat pada 

siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan 

saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang 

efektif siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi 

berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

Model pembelajaran inside outside circle merupakan pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk mampu bekerjasama agar siswa lebih aktif dan tidak lagi 

guru yang berceramah di depan kelas sehingga dapat menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. Model pembelajaran inside outside circle ini diorientasikan 

untuk memunculkan ide-ide kreatif siswa melalui kegiatan diskusi kelompok dan 

membiasakan diri untuk aktif dalam mengemukakan pendapat. 

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, aspek 

tertinggi yakni pada aspek menyampaikan informasi kepada pasangan baru 

tentang hasil diskusi dari pasangan asal dan saling bertukar informasi. Artinya, 

dengan strategi IOC ini, hampir semua siswa mampu berpartisipasi aktif dalam 

kelompok dan bertanggung jawab serta bekerja sama. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Nurfidasari (2014) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan penelitian ini disebabkan oleh pembelajaran inside outside circle 

yang berpusat pada siswa dalam berkomunikasi, mengutarakan pendapat atau 

berbagi informasi dalam melengkapi jawaban, sehingga siswa terlatih untuk 

                                                 
7
 La Hadisi, Strategi Pembelajaran (Kendari: CV Shadra, 2009), h. 130 
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mengembangkan ide yang mereka pikirkan.
8
 Dalam pelaksanaannya model ini 

sangat mudah diterapkan dalam pembelajaran karena dalam proses pembelajaran 

model inside outside circle tidak membutuhkan bahan spesifikasi untuk 

membangkitkan kemampuan siswa dalam berbiara mengemukakan pendapatnya 

sehingga guru lebih mudah menerapkan model ini dan siswa bebas 

mengemukakan pendapatnya sehingga dalam berdiskusi. Dengan demikian sifat 

kerjasama antar siswa akan terbentuk. Pendapat ini didukung oleh Mukrimah 

(2014:178) yang menyatakan bahwa model pembelajaran inside outside circle 

memiliki kelebihan, yaitu: 1) Tidak ada bahan spesifikasi yang dibutuhkan untuk 

strategi, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam pelajaran, 2) 

kegiatan ini dapat membangun sifat kerjasama antar siswa, 3) Siswa mendapatkan 

informasi yang berbeda pada saat bersamaan.
9
 

Dalam pembelajaran PAI menggunakan model IOC memungkinkan siswa 

dapat bekerja sama dengan temannya di mana siswa saling bekerjasama dalam 

materi yang dihadapi. Dalam pembelajaran ini siswa dilatih untuk 

mempresentasikan kepada teman sekelas apa yang telah mereka kerjakan. Dari 

sini siswa memperoleh informasi maupun pengetahuan serta pemahaman yang 

berasal dari sesame teman dan guru. Perbedaan hasil belajar yang muncul juga 

disebabkan karena siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan model 

                                                 
8
 1. Nurfidasari, “Penerapan Inside-Outside Circle untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara pada Siswa Kelas V SD Negeri Jakenan Pati”.  JPBSIOnline 1 (Juni 2014): 69. 

9
 Muh.Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1990), h. 11. 
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IOC mempunyai pengalaman dalam mempresentasikan pendapatnya dan hasil 

pekerjaannnya kepada teman (Lie, 2008: 65).
10

 

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan peneliti di lapangan selama proses 

belajar mengajar menggunakan model IOC siswa terlihat lebih aktif, siswa 

cenderung siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mempelajari terlebih 

dahulu materi yang akan dibahas di kelas. Dengan model pembelajaran IOC ini 

kecenderungan guru menjelaskan materi hanya dengan ceramah dapat dikurangi, 

sehingga siswa lebih bisa mengkontruksi pengetahuanya sendiri sedangkan guru 

lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dari pada pengajar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Suyatno (2009: 69) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Inside Outside Circle adalah model pembelajaran dengan system lingkaran kecil 

dan lingkaran besar dimana siswa saling membagi informasi pada saat yang 

bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur, dalam 

pembelajarn ini siswa dituntut aktif dalam kegiatan pembelajaran.
11

 

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa model pembelajaran IOC 

dapat meningkatkan hasil belajar dengan baik. Model pembelajaran IOC dapat 

dijadikan alternatif bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran, membantu 

mengaktifkan kemampuan siswa untuk bersosialisasi dengan siswa lain. Siswa 

terbiasa bekerjasama dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, 

sehingga hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan 

                                                 
10

 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching (Ciputat : PT Ciputat 

Press, 2007), h. 31. 

 

 
11

 Muh.Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1990), h. 13. 
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pendapat Sudjana (2007: 21) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran yang 

baik adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik.
12

 Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didika agar dapat belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas bahwa penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe inside outside circle dapat meningkatkan hasil 

belajar PAI pada materi wakaf  siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari. 

Keberhasilan penerapan model pembelajaran IOC untuk meningkatkan hasil 

belajar PAI dapat disebabkan oleh ketertarikan siswa untuk belajar bergantung 

pada langkah guru memberikan penguatan dalam pembelajaran, siswa menjadi 

antusias setelah diberikan penguatan yang positif oleh guru. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2013) yang menyatakan 

bahwa timbulnya peningkatan kepercayaan diri dan motivasi siswa dalam belajar 

disebabkan oleh pemberian penguatan yang positif. 

  

                                                 
12

 Ibid., h. 10. 
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BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dari siklus I dan II, dapat disimpulkan bahwa 

melalui model inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan 

agama Islam siswa kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan dalam proses pembelajaran. 

  Nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa pada pra- siklus adalah 70, namun 

ketika siklus I mengalami peningkatan menjadi 72 kemudian pada siklus II, nilai 

rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 77. Hal ini juga terjadi pada daya serap 

mereka. Adapun ketuntasan klasikal pada pra- siklus adalah 40% namun pada 

siklus I terjadi juga penurunan yakni 50%. Dan pada siklus II ketuntasan 

klasikalnya menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas X Kecantikan 

SMK Negeri 3 Kendari mampu mencapai nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal 

melebihi standar yang telah ditetapkan sekolah. 

 Penerapan model pembelajaran Inside Outsice Circle pada mata materi wakaf 

siswa kelas X Kecantikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa juga dapat 

dilihat dari hasil observasi guru dan siswa yang dilaksanakan selama 2 siklus yang 

terdiri dari 2 kali pertemuan tiap siklus. Adapun hasilnya yakni pada siklus I 

aktivitas guru  yang terlaksana 83% dari 23 aspek yang diamati. Sedangkan pada 

siklus II meningkat menjadi 100%. Sedangkan aktivitas belajar siswa dilihat dari 
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aspek yang tertinggi pada pertemuan kedua masing-masing siklus yakni 95 %  

meningkat menjadi 100%.  

 Adapun aktivitas siswa terlihat pada lembar observasi yakni terjadinya 

peningkatan pada aspek menyampaikan informasi kepada siswa lain, saling 

bertukar informasi, serta menyampaikan hasil diskusi. Mereka terlihat antusias 

dalam pembelajaran ini dengan menggunakan metode IOC. Siswa terlihat sudah 

mampu menyampaikan informasi kepada temannya melalui metode IOC dan 

mereka mampu bergerak aktif sehingga kecenderungan siswa mengantuk pada 

jam pelajaran PAI di siang hari dapat teratasi. 

D. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti mengajukan saran untuk 

peningkatan pembelajaran sebagai berikut:  

1. Disarankan kepada guru untuk dapat mencoba menerapkan model 

inside outside circle pada mata pelajaran yang lain agar dapat 

memberikan variatif baru dalam proses pembelajaran sebagai upaya 

untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2. Disarankan juga kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan  menerapkan model inside outside circle. 

3. Bagi peneliti disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pembelajaran dengan menerapkan model inside outside 

circle. Peneliti mengemukakan masih terdapat beberapa kekurangan 

dalam penelitian ini, diharapkan bagi peneliti lain kekurangan ini 
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nantinya dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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Lampiran 1 : Daftar Nilai PAI Siswa Kelas X Kecantikan  

 

 

Ket : 

KKM     : ≥75 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 AR 70 73 79 

2 AG 73 75 75 

3 DI 60 54 65 

4 FR 75 73 81 

5 IT 79 74 76 

6 IM 73 76 78 

7 J 72 70 82 

8 MA 71 77 85 

9 MR 72 75 75 

10 NM 58 75 77 

11 NK 59 73 79 

12 NJ 47 59 69 

13 NA 78 79 84 

14 RN 78 79 76 

15 RS 53 51 63 

16 S 74 75 75 

17 SW 77 75 82 

18 WA 75 74 78 

19 YN 80 80 86 

20 
FU (pra-siklus), D (Siklus I dan II) 

76 63 76 

 
Jumlah 

1.400 1.430 1.541 

 
Nilai Rata-rata 

70 
71, 5 dibulatkan 

menjadi 72 

77, 05 dibulatkan 

menjadi 77 

 
Ketuntasan Klasikal 

40% 50% 85% 
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Lampiran 2 : Lembar  Observasi Aktivitas Guru Pertemuan I Siklus I 

 

 

Nama Sekolah    : SMK NEGERI 3 KENDARI   

Nama Observer   : Hj. Enteng, BA    

Guru Model    : Sitti Syahlal 

Kelas/ Semester    : X Kecantikan/ II 

Siklus/ Pertemuan : Siklus I/ Pertemuan Pertama 

Materi Pokok    : Wakaf  

 

Petunjuk pengisian : 

1. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran 

2. Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan member tanda centang ( ֪√) pada 

kolom skor yang sesuai. 

Keterangan skor: 

Skor 1 = Ya    Skor 0 = Tidak 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK SKOR 

KEGIATAN AWAL 

1 Mengajak semua siswa berdo’a √ 
 

 

 

 

 

 

 

7 

 

2 Memeriksa kesiapan siswa √ 
 

3 Mempersiapkan media pembelajaran √ 
 

4 Mempersiapkan setting kelas untuk pembelajaran √ 
 

5 Mengabsen siswa √ 
 

6 Apersepsi 
 

√ 

7 Menuliskan atau menampilkan tujuan pembelajaran 
 

√ 

8 Memberikan motivasi 
 

√ 

9 
Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

prosedurnya 
√ 

 
 

10 

Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing 

kelompok besar memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas 

lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak 

√ 
 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 

 

1 
Guru menuliskan atau menampilkan materi pokok dengan 

singkat dan jelas  
√ 

7 

2 

Guru menjelaskan sekaligus menggambarkan dengan seksama 

langkah-langkah proses PBM dengan strategi kooperatif model 

Inside Outside Circle 

√ 
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3 Guru mengarahkan siswa  √ 
 

4 
Guru memberikan waktu kepada setiap pasangan untuk saling 

berdiskusi 
√ 

 

5 
Guru mengarahkan siswa untuk membuat lingkaran sesuai 

dengan model Inside Outside Circle 
√ 

 

6 
Guru mengamati siswa pada saat proses  model Inside Outside 

Circle berlangsung 
√ 

 

7 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan 
√ 

 

8 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas √ 
 

KEGIATAN PENUTUP 

1 Guru membuat kesimpulan √ 
 

5 

2 Mengadakan evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan √ 
 

3 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
√ 

 

4 Guru memberikan nasehat. √ 
 

5 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. √ 
 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran: 

 

Jumlah Skor Perolehan  x 100% 

Jumlah Skor Maksimal 

 

= 19 X 100% 

23 

= 82,61 (dibulatkan menjadi 

83). 
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Lampiran 3 : Lembar  Observasi Aktivitas Guru Pertemuan II Siklus I 

 

Nama Sekolah    : SMK NEGERI 3 KENDARI   

Nama Observer   : Hj. Enteng, BA    

Guru Model    : Sitti Syahlal 

Kelas/ Semester    : X Kecantikan/ II 

Siklus/ Pertemuan : Siklus I/ Pertemuan Kedua  

Materi Pokok    : Wakaf  

 

Petunjuk pengisian : 

1. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran 

2. Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan member tanda centang ( ֪√) pada 

kolom skor yang sesuai. 

Keterangan skor: 

Skor 1 = Ya    Skor 0 = Tidak 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK SKOR 

KEGIATAN AWAL 

1 Mengajak semua siswa berdo’a √ 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 Memeriksa kesiapan siswa √ 
 

3 Mempersiapkan media pembelajaran √ 
 

4 Mempersiapkan setting kelas untuk pembelajaran √ 
 

5 Mengabsen siswa √ 
 

6 Apersepsi √ 
 

7 Menuliskan atau menampilkan tujuan pembelajaran √ 
 

8 Memberikan motivasi √ 
 

9 
Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan prosedurnya 
√ 

 
 

10 

Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing 

kelompok besar memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas 

lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak 

√ 
 

 

KEGIATAN INTI  

1 
Guru menuliskan atau menampilkan materi pokok dengan 

singkat dan jelas 
√ 

 

8 

2 

Guru menjelaskan sekaligus menggambarkan dengan seksama 

langkah-langkah proses PBM dengan strategi kooperatif model 

Inside Outside Circle 

√ 
 

3 Guru mengarahkan siswa  √ 
 

4 
Guru memberikan waktu kepada setiap pasangan untuk saling 

berdiskusi 
√ 
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5 
Guru mengarahkan siswa untuk membuat lingkaran sesuai 

dengan model Inside Outside Circle 
√ 

 

6 
Guru mengamati siswa pada saat proses  model Inside Outside 

Circle berlangsung 
√ 

 

7 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
√ 

 

8 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas √ 
 

KEGIATAN PENUTUP 

1 Guru membuat kesimpulan √ 
 

5 

2 Mengadakan evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan √ 
 

3 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
√ 

 

4 Guru memberikan nasehat. √ 
 

5 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. √ 
 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran: 

 

Jumlah Skor Perolehan  x 100% 

Jumlah Skor Maksimal 

 

= 23X 100% 

   23 

= 100% 
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Lampiran 4 : Lembar  Observasi Aktivitas Guru Pertemuan I Siklus II 

 

Nama Sekolah    : SMK NEGERI 3 KENDARI   

Nama Observer   : Hj. Enteng, BA    

Guru Model    : Sitti Syahlal 

Kelas/ Semester    : X Kecantikan/ II 

Siklus/ Pertemuan : Siklus II/ Pertemuan Pertama 

Materi Pokok    : Wakaf  

 

Petunjuk pengisian : 

1. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran 

2. Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan member tanda centang ( ֪√) pada 

kolom skor yang sesuai. 

Keterangan skor: 

Skor 1 = Ya    Skor 0 = Tidak 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK SKOR 

KEGIATAN AWAL 

1 Mengajak semua siswa berdo’a √ 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 Memeriksa kesiapan siswa √ 
 

3 Mempersiapkan media pembelajaran √ 
 

4 Mempersiapkan setting kelas untuk pembelajaran √ 
 

5 Mengabsen siswa √ 
 

6 Apersepsi √ 
 

7 Menuliskan atau menampilkan tujuan pembelajaran √ 
 

8 Memberikan motivasi √ 
 

9 
Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan prosedurnya 
√ 

 
 

10 

Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing 

kelompok besar memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas 

lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak 

√ 
 

 

KEGIATAN INTI  

1 
Guru menuliskan atau menampilkan materi pokok dengan 

singkat dan jelas 
√ 

 

8 

2 

Guru menjelaskan sekaligus menggambarkan dengan seksama 

langkah-langkah proses PBM dengan strategi kooperatif 

model Inside Outside Circle 

√ 
 

3 Guru mengarahkan siswa  √ 
 

4 
Guru memberikan waktu kepada setiap pasangan untuk saling 

berdiskusi 
√ 
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5 
Guru mengarahkan siswa untuk membuat lingkaran sesuai 

dengan model Inside Outside Circle 
√ 

 

6 
Guru mengamati siswa pada saat proses  model Inside Outside 

Circle berlangsung 
√ 

 

7 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
√ 

 

8 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas √ 
 

KEGIATAN PENUTUP 

1 Guru membuat kesimpulan √ 
 

5 

2 Mengadakan evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan √ 
 

3 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
√ 

 

4 Guru memberikan nasehat. √ 
 

5 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. √ 
 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran: 

 

Jumlah Skor Perolehan  x 100% 

Jumlah Skor Maksimal 

 

= 23X 100% 

   23 

= 100% 
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Lampiran 5 : Lembar  Observasi Aktivitas Guru Pertemuan II Siklus II 

 

Nama Sekolah    : SMK NEGERI 3 KENDARI   

Nama Observer   : Hj. Enteng, BA    

Guru Model    : Sitti Syahlal 

Kelas/ Semester    : X Kecantikan/ II 

Siklus/ Pertemuan : Siklus II/ Pertemuan Kedua  

Materi Pokok    : Wakaf  

 

Petunjuk pengisian : 

1. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran 

2. Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan member tanda centang ( ֪√) pada 

kolom skor yang sesuai. 

Keterangan skor: 

Skor 1 = Ya    Skor 0 = Tidak 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK SKOR 

KEGIATAN AWAL 

1 Mengajak semua siswa berdo’a √ 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 Memeriksa kesiapan siswa √ 
 

3 Mempersiapkan media pembelajaran √ 
 

4 Mempersiapkan setting kelas untuk pembelajaran √ 
 

5 Mengabsen siswa √ 
 

6 Apersepsi √ 
 

7 Menuliskan atau menampilkan tujuan pembelajaran √ 
 

8 Memberikan motivasi √ 
 

9 
Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan prosedurnya 
√ 

 
 

10 

Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing 

kelompok besar memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas 

lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak 

√ 
 

 

KEGIATAN INTI  

1 
Guru menuliskan atau menampilkan materi pokok dengan 

singkat dan jelas 
√ 

 

8 

2 

Guru menjelaskan sekaligus menggambarkan dengan seksama 

langkah-langkah proses PBM dengan strategi kooperatif 

model Inside Outside Circle 

√ 
 

3 Guru mengarahkan siswa  √ 
 

4 
Guru memberikan waktu kepada setiap pasangan untuk saling 

berdiskusi 
√ 

 

5 
Guru mengarahkan siswa untuk membuat lingkaran sesuai 

dengan model Inside Outside Circle 
√ 
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6 
Guru mengamati siswa pada saat proses  model Inside Outside 

Circle berlangsung 
√ 

 

7 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 
√ 

 

8 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jelas √ 
 

KEGIATAN PENUTUP 

1 Guru membuat kesimpulan √ 
 

5 

2 Mengadakan evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan √ 
 

3 
Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
√ 

 

4 Guru memberikan nasehat. √ 
 

5 Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. √ 
 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran: 

 

Jumlah Skor Perolehan  x 100% 

Jumlah Skor Maksimal 

 

= 23X 100% 

   23 

= 100% 
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Lampiran 6 : Lembar  Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan I Siklus I 

 

Nama Sekolah    : SMK NEGERI 3 KENDARI   

Nama Observer   : Hj. Enteng, BA    

Guru Model    : Sitti Syahlal 

Kelas/ Semester    : X Kecantikan/ II 

Siklus/ Pertemuan : Siklus I/ Pertemuan Pertama 

Materi Pokok    : Wakaf  

 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Amati kegiatan guru model dalam proses pembelajaran 

2. Isi lembar observer sesuai hasil pengamatan dengan member tanda centang ( ֪√) pada 

kolom skor yang sesuai. 

Keterangan skor: 

Skor 1 = Ya    Skor 0 = Tidak 

 

ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK SKOR 

1 
Memperhatikan penjelasan guru terkait materi 

dan strategi yang akan diterapkan 

√   

2 
Mencermati bahan materi yang akan 

didiskusikan 

√   

3 
Mengamati lingkungan sekitar dan berbagi 

pengalaman dengan pasangannya 

√   

4 Keaktifan dalam proses berdiskusi √   

5 Partisipasi setiap anggota kelompok √   

6 
Menyampaikan kepada pasangan baru tentang 

hasil diskusi dari pasangan asal 

√   

7 Saling bertukar informasi √   

8 Menyimpulkan hasil diskusi √   

9 Mengajukan pertanyaan √   

10 Menjawab pertanyaan dari kelompok lain √   

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran: 

 

Jumlah Skor Perolehan  x 100% 

Jumlah Skor Maksimal 

 

= 10X 100% 

   10 

= 100% 

 

      Kendari,  2017 

Mengetahui,  

Observer      Mahasiswa Peneliti 

 

 

 

Hj. Enteng, BA      Sitti Syahlal 

   

Lampiran 7 : Kumpulan Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI 
S. 1 S. 1 S. 2  S. 2  
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1 Memperhatikan penjelasan 

guru terkait materi dan strategi 

yang akan diterapkan 

14 82% 17 85% 19 95% 20 100% 

2 Mencermati bahan materi 

yang akan didiskusikan 

8 47% 12 60% 14 70% 19 95% 

3 Mengamati lingkungan sekitar 

dan berbagi pengalaman 

dengan pasangannya 

7 41% 14 70% 15 75% 19 95% 

4 Keaktifan dalam proses 

berdiskusi 

8 47% 15 75% 17 85% 19 95% 

5 Partisipasi setiap anggota 

kelompok 

11 65% 18 90% 19 95% 20 100% 

6 Menyampaikan kepada 

pasangan baru tentang hasil 

diskusi dari pasangan asal 

16 94% 19 95% 19 95% 20 100% 

7 Saling bertukar informasi 16 94% 19 95% 20 100% 20 100% 

8 Menyimpulkan hasil diskusi 15 88% 19 95% 20 100% 20 100% 

9 Mengajukan pertanyaan 2 12% 6 30% 10 50% 14 70% 

10 Menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain 

2 12% 6 30% 10 50% 14 70% 
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Lampiran 8 : Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Agama Islam  

Kelas    : X (sepuluh) 

Kompetensi Inti   :   

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.9     Memahami pengelolaan  

wakaf. 

4.7.1 Menyajikan dalil tentang 

ketentuan waqaf. 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan 

wakaf. 

 

 

1. Pengelolaan  

wakaf 
 Mengamati 

- Mencermati bacaan teks tentang 

pengertian, ketentuan dan hal-hal 

yang berkaitan dengan pengelolaan 

wakaf.  

- Meyimak penjelasan materi di atas 

melalui tayangan vidio atau media 

lainnya. 

 Menanya (memberi stimulus agar 

peserta didik bertanya):  

o Mengapa waqaf harus dikelola? 

o Bagaimana cara mengelola 

wakaf?  

 Observasi  

- Mengamati 

pelaksanaan 

diskusi dengan 

menggunakan 

lembar observasi 

yang memuat isi 

diskusi dan sikap 

saat diskusi. 

- Mengamati 

pengelolaan 

wakaf. 

 Tes tulis 

2x3 

JP 
 Buku PAI Kls 

X Kemdikbud 

 Buku lain yang 

menunjang 

 Multimedia 

interaktif dan 

Internet 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Peserta didik mendiskusikan makna 

dan ketentuan wakaf serta 

pengeloalaannya. 

 Mengasosiasi 

- Membuat kesimpulan materi 

pengelolaan  wakaf. 

 Mengkomunikasikan 

- Mempresentasikan /menyampaikan 

hasil diskusi tentang materi 

pengelolaan  wakaf. 

- Tes kemampuan 

kognitif dengan 

menjawab soal-

soal pilihan ganda 

dan uraian tentang  

ketentuan dan 

pengelolaan  

wakaf.  

 

    

 

 

         Kendari,   2017 

             Mahasiswa Peneliti 

 

 

                 Sitti Syahlal 
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Lampiran 9 : Jurnal Mengajar Harian 

MATA PELAJARAN  : PAI DAN BUDI PEKERTI 

KELAS    : X KECANTIKAN 

SEKOLAH   : SMK NEGERI 3 KENDARI 

 

             Kendari,  2017 

 

Observer 

 

 

 

             Hj.Enteng, BA 

  

N

O 

HARI/ 

TANGGAL 

JAM 

PELAJARAN 

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

CATATAN TINDAK LANJUT 

Kekurangan Kelebihan 

1. Rabu, 29 

Maret 2017 

Pertemuan 

pertama 

siklus I 

12. 15 – 14. 15 1.Menjelaskan 

pengertian wakaf   

2.Menjelaskan hukum 

wakaf  

3.Menuliskan salah satu 

surah yang menjelaskan 

tentang wakaf 

4.Menuliskan syarat-

syarat bagi orang yang 

berwakaf dan barang 

yang diwakafkan 

5.Menuliskan syarat-

syarat lafaz atau ikrar 

wakaf 

 

 

1. Guru belum 

memberikan 

motivasi 

2. Guru belum 

menampilkan atau 

menuliskan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru belum 

menampilkan atau 

menuliskan materi 

pokok 

Mampu  membuat 

siswa bergerak aktif 

dan menyenangkan 

1. Guru 

memberikan 

motivasi 

2. Guru 

menampilkan 

atau menuliskan 

tujuan 

pembelajaran 

3. Guru 

menampilkan 

atau menuliskan 

materi pokok 
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Lampiran 10 : RPP Pertemuan I Siklus I 

  

Sekolah   : SMK NEGERI 3 KENDARI 

Kelas/Semester  : X/II 

Program   : Kecantikan 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Pengertian dan Hukum Wakaf 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit Pelajaran  

Siklus   : Siklus I Pertemuan I 

 

A. KompetensiInti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

(KI-4) Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 

2.4 Menunjukkan sikap gemar berwakaf 

3.9 Memahami Pengelolaan Wakaf 

Indikator: 

3.9.1 Menjelaskan pengertian wakaf   

3.9.2 Menjelaskan hukum wakaf  

3.9.3 Menjelaskan harta wakaf 

3.9.4 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf 

3.9.5 Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

3.9.6 Tuliskan contoh pengelolaan wakaf 

4.7.1 Menyajikan dalil naqli tentang ketentuan wakaf 

Indikator: 

4.7.1Menulis dan membaca Q.S Ali-Imran/3:92 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf 

Indikator: 

4.7.2 Menjelaskan tata cara perwakafan tanah milik 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan pengertian wakaf   

2. Menjelaskan hukum wakaf  

3. Menuliskan salah satu surah yang menjelaskan tentang wakaf 

4. Menuliskan syarat-syarat bagi orang yang berwakaf dan barang yang diwakafkan 

5. Menuliskan syarat-syarat lafaz atau ikrar wakaf 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Fakta: 

- Banyaknya mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf 

- Tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman 

- Maraknya lembaga dan perorangan yang mewakafkan hartanya  

- Kegiatan aksi wakaf al-Qur’an  

- Q.S Ali-Imran / 3:92 

 

2. Konsep: 

- Pengertian wakaf 

- Dalil tentang wakaf 

 

3. Prinsip: 

- Pengelolaan wakaf 

 

4. Prosedur : 

- Tatacara Pengelolaan wakaf 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran: Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif Learning tipe inside outside circle 

3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi, inside outside circle. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

- Media dan alat 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

- Sumber Belajar 

1. Al-Qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama Siklus I 

4) Kegiatan Awal 

i. Mengajak semua siswa berdo’a. 

j. Memeriksa kesiapan siswa. 

k. Mengabsen siswa. 

l. Apersepsi. 

m. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

n. Memberikan motivasi. 

o. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan prosedurnya. 

p. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar memiliki 2 

lingkaran yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak. 

5) Kegiatan Inti 

f. Observasi 

- Siswa mencermati bacaan teks tentang pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Siswa mengamati lingkungan sekitar serta berbagi pengalaman terkait materi 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

g. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  

- Apakah yang dimaksud dengan wakaf? 

- Mengapa wakaf harus dikelola?  

- Siswa mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait 

materi wakaf. 
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- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

h. Eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang pengertian, hukum, rukun dan syarat 

wakaf. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. 

i. Mengasosiasi 

- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya menganalisis 

pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok kecil/asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

j. Mengomunikasikan: 

- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok besar. Dan di 

dalam kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok dalam. Setelah itu, anggota 

masing-masing kelompok dalam dan luar saling berhadapan, sehingga mereka saling 

berpasangan. Pasangan inilah yang dinamakan dengan kelompok asal/ kecil yang akan 

saling berdiskusi. 

- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain sistem inside outside 

circle(kelompok dalam berputar melawan arah kelompok luar). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

6) Kegiatan Penutup 

f. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

g. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

h. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

i. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

 

Kendari,              Maret  2017 

 

   

  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Sitti Syahlal 
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Lampiran 11: RPP Pertemuan II Siklus II 

  

 

Sekolah   : SMK NEGERI 3 KENDARI 

Kelas/Semester  : X/II 

Program   : Kecantikan 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Pengelolaan Wakaf dan Problematikanya 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit Pelajaran  

Siklus   : Siklus I Pertemuan II 

 

A. Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

(KI-4) Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 

2.4 Menunjukkan sikap gemar berwakaf 

3.9 Memahami Pengelolaan Wakaf 

Indikator: 

3.9.7 Menjelaskan pengertian wakaf   

3.9.8 Menjelaskan hukum wakaf  

3.9.9 Menjelaskan harta wakaf 

3.9.10 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf 

3.9.11 Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

3.9.12 Tuliskan contoh pengelolaan wakaf 

4.7.1 Menyajikan dalil naqli tentang ketentuan wakaf 

Indikator: 

4.7.1Menulis dan membaca Q.S Ali-Imran/3:92 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf 

Indikator: 

4.7.3 Menjelaskan tata cara perwakafan tanah milik 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan harta wakaf dan pemanfaatannya 

2. Menjelaskan pengelolaan wakaf dan problematikanya 

D. Materi Pembelajaran 
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1. Fakta: 

- Banyaknya mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf 

- Tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman 

- Maraknya lembaga dan perorangan yang mewakafkan hartanya  

- Kegiatan aksi wakaf al-Qur’an  

- Q.S Ali-Imran / 3:92 

 

2. Konsep: 

- Pengertian wakaf 

- Dalil tentang wakaf 

 

3. Prinsip: 

- Pengelolaan wakaf 

 

4. Prosedur : 

- Tatacara Pengelolaan wakaf 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran: Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif Learning tipe inside outside circle 

3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi, inside outside circle. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

- Media dan alat 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

- Sumber Belajar 

1. Al-Qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 Pertemuan Kedua Siklus I 

1) Kegiatan Awal 

a. Mengajak semua siswa berdo’a. 

b. Memeriksa kesiapan siswa. 

c. Mengabsen siswa. 

d. Apersepsi. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

f. Memberikan motivasi. 

g. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan prosedurnya. 

h. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar memiliki 2 

lingkaran yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak. 

 

1) Kegiatan Inti 

a. Observasi 

- Siswa mencermati bacaan teks prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, dan contoh perilaku. 

- Siswa mengamati lingkungan sekitar serta berbagi pengalaman terkait materi 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  

- Apakah yang dimaksud dengan wakaf? 

- Mengapa wakaf harus dikelola?  

- Siswa mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait 

materi wakaf. 
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- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

c. Eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, dan contoh perilaku. 

- Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, dan 

contoh perilaku. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. 

d. Mengasosiasi 

- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya menganalisis prinsip-

prinsip pengelolaan wakaf, dan contoh perilaku. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok kecil/asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

e. Mengomunikasikan: 

- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok besar. Dan di 

dalam kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok dalam. Setelah itu, anggota 

masing-masing kelompok dalam dan luar saling berhadapan, sehingga mereka saling 

berpasangan. Pasangan inilah yang dinamakan dengan kelompok asal/ kecil yang akan 

saling berdiskusi. 

- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain sistem inside outside 

circle(kelompok dalam berputar melawan arah kelompok luar). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

2) Kegiatan Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

e. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

4. Penilaian hasil Pembelajaran 

A. Tes Tulis  

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

SIKLUS I 

No. Soal Kunci jawaban 

Bobot 

nilai 

1. Jelaskan pengertian wakaf! Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang 

artinya menahan (al-habs) dan mencegah (al-

man’u). Secara istilah adalah suatu ungkapan yang 

mengandung penahanan harta miliknya kepada 

orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan 

suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil 

manfaatnya untuk masyarakat. 

11 

2. Jelaskan hukum wakaf! Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai 

amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya 

bagi wakif, yaitu sebagai sedekah jariah.Wakaf 

merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan 

sangat dianjurkan oleh Islam. 

8 

3. Qur’an surah apakah dan ayat 

berapakah yang menjelaskan 

tentang wakaf? 
Q.S Ali Imran : 92 

6 
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4. Tuliskan syarat-syarat bagi 

orang yang berwakaf dan benda 

yang diwakafkan! 

 Bagi orang yang berwakaf, syaratnya 

adalah: 

1. Memiliki secara penuh harta itu. 

2. Berakal 

3. Balig 

4. Mampu bertindak secara hokum 

 Bagi benda yang diwakafkan, syaratnya 

adalah: 

1. Harus barang yang berharga 

2. Harus diketahui kadarnya 

3. Pasti dimiliki oleh orang yang 

berwakaf 

4. Harta itu harus berdiri sendiri 

15 

5. Tuliskan syarat-syarat lafaz atau 

ikrar wakaf! 

1. Ucapan itu harus mengandung kata-kata 

yang menunjukkan kekalnya 

2. Ucapan itu harus direalisasikan segera 

3. Ucapan itu bersifat pasti 

4. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang 

membatalkan 

10 

 

 

Kriteria pembobotan soal  untuk setiap siklus : 

No Soal Bobot Soal S. 1 Bobot Soal S. 2 

1 Pertama 11 10 

2 Ke-dua 8 10 

3 Ke-tiga 6 10 

4 Ke-empat 15 10 

5 Ke-lima 10 10 

 Jumlah 50 50 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  

B  =  81 – 90 : Baik 

C  =  71 – 80 : Cukup 

D  =  ‹61- 70 : Kurang 

 

Kendari,              April  2017 

   

  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Sitti Syahlal 
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Lampiran 12 : RPP Pertemuan I Siklus II 

  

 

Sekolah   : SMK NEGERI 3 KENDARI 

Kelas/Semester  : X/II 

Program   : Kecantikan 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Syarat, Kewajiban, dan Hak Nazir 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit Pelajaran  

Siklus   : Siklus II Pertemuan Pertama 

 

A.Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

(KI-4) Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B.Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 

2.4 Menunjukkan sikap gemar berwakaf 

3.9 Memahami Pengelolaan Wakaf 

Indikator: 

3.9.13 Menjelaskan pengertian wakaf   

3.9.14 Menjelaskan hukum wakaf  

3.9.15 Menjelaskan harta wakaf 

3.9.16 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf 

3.9.17 Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

3.9.18 Tuliskan contoh pengelolaan wakaf 

4.7.1 Menyajikan dalil naqli tentang ketentuan wakaf 

Indikator: 

4.7.1Menulis dan membaca Q.S Ali-Imran/3:92 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf 

Indikator: 

4.7.4 Menjelaskan tata cara perwakafan tanah milik 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan sertifikasi tanah wakaf 

2. Menjelaskan ruislag tanah wakaf 

3. Menjelaskan sengketa wakaf 

4. Menuliskan syarat, kewajiban, dan hak Nazir 
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D. Materi Pembelajaran 

1. Fakta: 

- Banyaknya mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf 

- Tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman 

- Maraknya lembaga dan perorangan yang mewakafkan hartanya  

- Kegiatan aksi wakaf al-Qur’an  

- Q.S Ali-Imran / 3:92 

 

2. Konsep: 

- Pengertian wakaf 

- Dalil tentang wakaf 

 

3. Prinsip: 

- Pengelolaan wakaf 

 

4. Prosedur : 

- Tatacara Pengelolaan wakaf 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran: Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif Learning tipe inside outside circle 

3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi, inside outside circle. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

- Media dan alat 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

- Sumber Belajar 

1. Al-Qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

1) Kegiatan Awal 

a. Mengajak semua siswa berdo’a. 

b. Memeriksa kesiapan siswa. 

c. Mengabsen siswa. 

d. Apersepsi. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

f. Memberikan motivasi. 

g. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan prosedurnya. 

h. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar memiliki 2 

lingkaran yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar yang jumlah anggotanya 

sama banyak. 

 

2) Kegiatan Inti 

a. Observasi 

- Siswa mencermati bacaan teks tentang dasar hukum wakaf, sengketa wakaf. Syarat dan 

kewajiban nazir. 

- Siswa mengamati lingkungan sekitar serta berbagi pengalaman terkait materi 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  

- Apakah yang dimaksud dengan wakaf? 

- Mengapa wakaf harus dikelola?  
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- Siswa mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait 

materi wakaf. 

- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

c. Eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan dasar hukum wakaf, sengketa wakaf. Syarat dan kewajiban nazir. 

- Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang dasar hukum wakaf, sengketa wakaf. 

Syarat dan kewajiban nazir. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. 

d. Mengasosiasi 

- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya menganalisis dasar 

hukum wakaf, sengketa wakaf. Syarat dan kewajiban nazir. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok kecil/asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

e. Mengomunikasikan: 

- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok besar. Dan di 

dalam kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok dalam. Setelah itu, anggota 

masing-masing kelompok dalam dan luar saling berhadapan, sehingga mereka saling 

berpasangan. Pasangan inilah yang dinamakan dengan kelompok asal/ kecil yang akan 

saling berdiskusi. 

- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain sistem inside outside 

circle(kelompok dalam berputar melawan arah kelompok luar). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

e. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

 

 

Kendari,              April  2017 

   

  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Sitti Syahlal 
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Lampiran 13 : RPP Pertemuan II Siklus II 

  

 

Sekolah   : SMK NEGERI 3 KENDARI 

Kelas/Semester  : X/II 

Program   : Kecantikan 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Materi Pokok  : Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf 

Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit Pelajaran  

Siklus   : Siklus II Pertemuan Kedua 

 

1. KompetensiInti: 

(KI-1) Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 

(KI-3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 

(KI-4) Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian: 

1.3 Meyakini kebenaran hukum Islam 

2.4 Menunjukkan sikap gemar berwakaf 

3.9 Memahami Pengelolaan Wakaf 

Indikator: 

3.9.19 Menjelaskan pengertian wakaf   

3.9.20 Menjelaskan hukum wakaf  

3.9.21 Menjelaskan harta wakaf 

3.9.22 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf 

3.9.23 Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

3.9.24 Tuliskan contoh pengelolaan wakaf 

4.7.1 Menyajikan dalil naqli tentang ketentuan wakaf 

Indikator: 

4.7.1Menulis dan membaca Q.S Ali-Imran/3:92 

4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf 

Indikator: 

4.7.5 Menjelaskan tata cara perwakafan tanah milik 

 

3. Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf 

2. Menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan sifat kedermawanan dalam membantu 

orang lain dalam bentuk wakaf. 

4. Materi Pembelajaran 
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1. Fakta: 

- Banyaknya mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf 

- Tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman 

- Maraknya lembaga dan perorangan yang mewakafkan hartanya  

- Kegiatan aksi wakaf al-Qur’an  

- Q.S Ali-Imran / 3:92 

2. Konsep: 

- Pengertian wakaf 

- Dalil tentang wakaf 

3. Prinsip: 

- Pengelolaan wakaf 

4. Prosedur : 

- Tatacara Pengelolaan wakaf 

5. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan pembelajaran: Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif Learning tipe inside outside circle 

3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi, inside outside circle. 

6. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

- Media dan alat 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

- Sumber Belajar 

1. Al-Qur’an dan terjemahan 

2. Buku PAI dan Budi pekerti pegangan siswa SMA kelas X 

 

7. Langkah-langkah Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

a. Mengajak semua siswa berdo’a. 

b. Memeriksa kesiapan siswa. 

c. Mengabsen siswa. 

d. Apersepsi. 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

f. Memberikan motivasi. 

g. Menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan dan prosedurnya. 

h. Membagi siswa menjadi 2 kelompok besar; masing-masing kelompok besar 

memiliki 2 lingkaran yang terdiri atas lingkaran dalam dan lingkaran luar yang 

jumlah anggotanya sama banyak. 

2) Kegiatan Inti 

a. Observasi 

- Siswa mencermati bacaan teks tentang prinsip-prinsip wakaf. 

- Siswa mengamati lingkungan sekitar serta berbagi pengalaman terkait materi 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

b. Menanya (memberi stimulus agar peserta didik bertanya)  

- Apakah yang dimaksud dengan wakaf? 

- Mengapa wakaf harus dikelola?  

- Siswa mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan sekitar terkait 

materi wakaf. 

- Guru bertanya pada siswa terkait tujuan pembelajaran. 

c. Eksplorasi 

- Siswa mendiskusikan prinsip-prinsip wakaf. 

- Siswa mencari informasi yang berkaitan tentang prinsip-prinsip wakaf. 

- Setiap kelompok mencatat informasi yang mereka dapatkan dari hasil diskusi. 

d. Mengasosiasi 
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- Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa selanjutnya menganalisis prinsip-

prinsip wakaf. 

- Setiap kelompok besar membuat kesimpulan dari materi. 

- Kelompok kecil/asal membuat kesimpulan dari hasil diskusi berpasangan. 

e. Mengomunikasikan: 

- Setelah kelompok diskusi telah terbentuk, dimana terdiri dari 2 kelompok besar. Dan di 

dalam kelompok besar terdiri dari kelompok luar dan kelompok dalam. Setelah itu, anggota 

masing-masing kelompok dalam dan luar saling berhadapan, sehingga mereka saling 

berpasangan. Pasangan inilah yang dinamakan dengan kelompok asal/ kecil yang akan 

saling berdiskusi. 

- Siswa memberikan informasi hasil diskusi kepada siswa lain sistem inside outside 

circle(kelompok dalam berputar melawan arah kelompok luar). 

- Setelah pasangan asal bertemu kembali, masing-masing kelompok besar saling berdiskusi. 

- Masing-masing kelompok besar mengutarakan hasil diskusinya. 

- Masing-masing kelompok besar mengajukan pertanyaan. 

- Siswa memaparkan pendapat dari pertanyaan kelompok lain. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. 

b. Guru mengadakan evaluasi. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru memberikan nasehat/motivasi. 

e. Bersama-sama menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

8. Penilaian hasil Pembelajaran 

Tes Tulis  

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

No. Soal Kunci jawaban 

Bobot 

nilai 

1. Tuliskan syarat-syarat nazir 

perseorangan! 
Beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani 

dan rohani 

10 

2. Tuliskan syarat-syarat nazir 

organisasi! 

Memenuhi persyaratan nazir perseorangan, 

bergerak di bidang social, pendidikan dan 

kemasyarakatan. 

10 

3. Tuliskan hak nazir! Menerima ibalan atau hasil bersih atas 

pengembangan harta benda wakaf dan lain 

sebagainya 

10 

4. Tuliskan Kewajiban Nazir! Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan 

lain sebagainya 

10 

5. Tuliskan contoh perilaku yang 

mencerminkan sidat 

kedermewanan! 

Mewakafkan al-Qur’an, pakaian, tanah dan lain-

lain 

10 

 

Kriteria pembobotan soal  untuk setiap siklus : 

No Soal Bobot Soal S. 1 Bobot Soal S. 2 

1 Pertama 11 10 

2 Ke-dua 8 10 

3 Ke-tiga 6 10 

4 Ke-empat 15 10 

5 Ke-lima 10 10 

 Jumlah 50 50 
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Pedoman Penilaian 

  ∑ Skor perolehan  

Nilai =                                              X  100 

 Skor Maksimal (50) 

Kriteria Nilai  

A  =  91 – 100 : Baik Sekali  

B  =  81 – 90 : Baik 

C  =  71 – 80 : Cukup 

D  =  ‹61- 70 : Kurang 

 

 

 

 

 

Kendari,              April  2017 

 

   

  Mahasiswa Peneliti 

 

 

Sitti Syahlal 
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Lampiran 14 : Daftar Hadir Siswa Kelas X Kecantikan 

 

  
No Nama Siswa P.1 P.2 P.3 P.4 

1 AR √ √ √ √ 

2 AG S √ √ √ 

3 DI √ √ √ √ 

4 FR √ √ √ √ 

5 IT S √ √ √ 

6 IM √ √ √ √ 

7 J √ √ √ √ 

8 MA √ √ √ √ 

9 MR √ √ √ √ 

10 NM √ √ √ √ 

11 NK √ √ √ √ 

12 NJ √ √ √ √ 

13 NA √ √ √ √ 

14 RN √ √ √ √ 

15 RS √ √ √ √ 

16 S √ √ √ √ 

17 SW √ √ √ √ 

18 WA √ √ √ √ 

19 YN √ √ √ √ 

20 D (Murid Baru) - √ √ √ 
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Lampiran 16 : Foto Penelitian (Dokumentasi)    KEGIATAN PENDAHULUAN
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KEGIATAN INTI 

 

 

 

KEGIATAN PENUTUP 
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