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MOTTO 

الاباابا   ُولاى اَلا ٍت َِلا ٌٰ ٰ ارا َلا النَّها ٌالا وا فا الَّ تاَلا اخا ضا وا ارا اَلا لاقا السَّٰمٰوتا وا ًا خا  اانَّ فا

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 

berakal, (Al-Imron: 190).
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 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 300. 
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ABSTRAK  

Annisa Aliffia Roiyani. 2022. Implementasi model pembelajaran inquiry learning dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) kelas 

VII SMPN 1 Prambon Sidoarjo 2021/20022 

 

Kata Kunci : Implementasi, Model Pembelajaran Inquiry Learning, dan Mata Pelajaran 

PAI dan BP 

 
Model pembelakaran Inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 
jawaban dari suatu permasalahan pada suat permasalahan yang diberikan, sehingga perlu 
model pembelajaran inquiry learning perlu diterapkan dalam pelajaran Pendidikan Agama 
Islam. Melihat peserta didik SMPN 1 Prambon yang terbiasa dengan lingkungan yang begitu 
keras akan kenakalan remajanya. Maka dari itu peserta didik dilatih untuk aktif dan berfikir 
secara kritis melalui implementasi model pembelajaran inquiry learning. 

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah:1) Bagaimana implementasi model pembelajaran 
inquiry learning pada tahap persiapan dalam pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 
Prambon?      2) Bagaimana implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 
pelaksanaan dalam pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon ? 3) Bagaimana 
implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap evaluasi dan tindak lanjut  
dalam pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon ? . 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan implementasi model 
pembelajaran inquiry learning pada tahap persiapan dalam pembelajaran PAI kelas VII 
SMPN 1 Prambon. 2) Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran inquiry 
learning pada tahap pelaksanaan  dalam pemebalajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon 3) 
Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 
evaluasi dan tindak lanjut  dalam pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi non partisipan, wawancara 
tersetruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan adalah model Miles dan 
Huberman mulai dari kondensasi data dan penyajian data. Keabsahan dari penelitian ini 
mrnggunakan triangulasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah:1) Persiapan model pembelajaran Inquiry learning pada 
mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 1 Prambon Sidoarjo sub materi 
yang sesuai untuk diterapkan model pembelajaran inquiry learning a) memberikan 
penguatan pada siswa; b) mengidentifikasi topik c) merumuskan stimulasi yang di berikan 
kepada siswa; d) menentukan aneka sumber belajar yang ada di sekolah; e) mengidentifikasi 
sarana dan prasarana; f) mengintraksikan langkah-langkah (sintaks) model pembelajaran 
inquiry learning.; 2) Pelaksanaan model pembelajaran inquiry learning pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Prambon Sidoarjo dengan melakukan beberapa 
langkah yaitu: a) Orientasi; b) Merumuskan Masalah; c) Membuat Hipotesis; d) 
Mengumpulkan data; e) Menguji hipotesis; f) dan Merumuskan kesimpulan.; 3)  Evaluasi 
dan tindak lanjut dari model pembelajaran inquiry learning pada mata pelajaran Pendidikan 
Agma Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) di SMPN 1 Prambon Sidoarjo digunakan oleh 
guru SMPN 1 Prambon Adalah : a) simulasi dan latihan Materi; b) menilai kompetensi 
siswa; c) Menilai Keaktifan Siswa; d) Merivew dan merangkum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam pemebentukan 

generasi bangsa yang potensial, yang bertujuan untuk memajukan 

pengetahuan dan teknologi. Di mana tujuan pendidikan Indonesia yaitu dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

demokratis serta bertanggung jawab”.
2
 

 

Dari tujuan pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa membangun 

watak dan karakter bangsa yang bermartabat, yang sesuai dengan dengan 

karakter. Pembentukan karakter yang sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. 

Pembentukan karakter diupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

dan SDM yang ada didalam masyarakat terutama untuk siswa. Dengan 

demikian diupayakan peserta didik mampu untuk berpegang teguh pada 

karakter yang ada di Indonesia.  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia guru perlu 

meningkatkan mutu pembelajaran, dimulai dengan rencana pembelajaran yang 

menarik dan memperhatikan tujuan dari pembelajaran, karateristik siswa, 

materi yang diajarkan  

                                                           
2
 Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) (Jakarta: Permata Press, 2003), 4. 
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Sumber belajar yang diajarkan, media belajar, dan metode belajar yang 

digunakan, tetapi kenyataan di sekolah masih banyak terdapat proses belajar 

yang tidak efektif, efisien dan kurang memiliki daya tarik bahkan cenderung 

membosankan, sehingga hasil belajar yang dicapai kurang maksimal. Untuk 

mengetahui motivasi siswa tidak sesuai yang diharapkan guru tentu guru perlu 

merefleksi untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebapkan 

rendahnya motifasi siswa dalam pembelajaran PAI.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha bimbingan dan 

Asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan 

dapat memahami apa yang terkadang di dalam islam secara keseluruhan,  

mengahayati makna dan maksud serta tujuan dan pada akhirnya dapat 

mengamalkannya serta menjadikan ajaran- ajaran agama islam yang telah 

dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dunia dan di akhirat kelak.
3
 Berkaitan dengan pendidikan islam 

telah memerintahkan sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat. Dan 

perintah belajar juga dijelaskan dalam Al Quran surat Al Alaq:1  

لاقا   يا خا بِاكا الَّذا ما را أا بااسا  ااقارا

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. 

 Perintah untuk “membaca” dalam ayat itu disebut satu kali kepada 

Rasul SAW. Dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Membaca  

adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan, baik secara 

etimologis berupa membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku, 

                                                           
3
 Zakiah Dradjat, ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), 88. 
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maupun terminologis, yakni membaca dalam arti yang lebih luas (ayatul-

kaun).
4
 

Pendidikan pada saat ini tidak dibatasi oleh ruang bahkan tempat 

bahkan di mana keberadaan peserta didik. Kebiasaan mengajar dan siswa yang 

terlibat proses pembelajaran yang tadinya hanya sebatas di dalam kelas harus 

diubah. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran kontekstual, di mana 

lingkungan dan dunia nyata menjadi sarana pembelajaran. 
5
 

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini proses pembelajaran di sekolah 

yang ada di Indonesia cenderung berpusat pada guru . Guru menyampaikan 

materi-materi pelajaran dan siswa dituntut untuk menghafal semua 

pengetahuannya. Berdasarkan fenomena yang ada, masih sedikit guru yang 

melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan 

yang disukai siswa, melainkan para guru sering menggunakan cara yang 

monoton seperti halnya metode ceramah terus menerus yang membuat siswa 

masih kurang memahami pelajaran. Pembelajaran lebih berorientasi pada 

penguasaan materi. Pembelajaran seperti ini memang terbukti berhasil 

mengingat dalam jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. 

Proses pembelajaran anak didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir, mereka umumnya diarahkan kepada menghafal informasi, otaknya 

dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut 

                                                           
4
 Yusuf Qardhawi, Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Gema 

Insani, 1998), 235. 
5
 Jamal Ma’mur Amani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional (Yogyakarta: 

POWER BOOKS (IHDINA), 2009), 16. 
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untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika anak itu lulus dari sekolah, 

mereka hanya pintar secara teoritis , tetapi kurang dalam aplikasi pengetahuan 

yang ada. Mental inklusif, inovatif, dan kreatif dalam memilih dan 

menggunakan metode atau strategi pembelajaran ini sejalan dengan semangat 

reformasi pendidikan yang bergulir. Semangat reformasi menghendaki adanya 

perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pembelajaran. 

Persoalan sekarang adalah menemukan cara yang terbaik untuk 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat 

menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut. Guru dapat 

berkomunikasi baik dengan siswanya. Bagaimana guru dapat membuka 

wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengkaitkannya dalam kehidupan 

nyata. Bagaimana guru yang baik dan bijaksana mampu menggunakan model 

pembelajaran yang berkaitan dengan cara memecahkan masalah. 
6
 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki isi yang sangat 

kompleks. Dengan demikian materi Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak saja 

dipelajari dari segi teori belaka, akan tetapi lebih penting bagaimana 

penjiwaan dari nilai-nilai ajaran agama yang diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya guru Pendidikan Agama Islam 

dapat menyampaikan materi dengan penuh keaktifan, inovatif, kreatif, hasil 

                                                           
6
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: KENCANA MEDIA 

GROUP, 2010), 90. 
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belajar yang benar-benar efektif dan suasana pembelajaran penuh dengan 

kegembiraan atau menyenangkan. 

Banyak sekali model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar peserta didik, diantara model inquiri. Model 

inquiry learning  berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sasaran utama kegiatan 

pembelajaran inquiri adalah: Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses 

kegiatan belajar; keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan 

pembelajaran; dan mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa 

yang dikemukakan dalam proses inquiry learning.  

Penggunaan model pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan 

kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan model 

pembelajaran. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam 

pemilihan metode serta model pembelajaran. Dalam perumusan tujuan, guru 

perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu 

mudahlah bagi guru menentukan model pembelajaran bagaimana yang dipilih 

guna menunjang tercapainya tujuan yang telah dirumuskan tersebut. 
7
 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru PAI di SMPN 1 

Prambon  Sidoarjo  terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI), penggunaan model yang diberikan oleh guru 

                                                           
7
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 

73. 
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yang belum menunjang motivasi siswa dalam belajar. Guru dalam 

menjelaskan materi mengenai ayat-ayat Al-Qur’an tentang berempati itu 

mudah menghormati itu indah menggunakan model ceramah. Model 

pembelajaran ceramah adalah metode penyajian pelajaran yang dilakukan guru 

dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa dan 

terkesan monoton karena hanya berpusat pada guru. Ada siswa yang 

memperhatikan apa yang dijelaskan gurunya dengan mencatat apa-apa saja 

yang diterangkan dan ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan karena 

asik sendiri, misalnya saja berbicara dengan teman disampingnya, bermain 

handphone, sehingga tidak memperhatikan gurunya menjelaskan. Dengan 

menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi tanpa di selinggi 

model maupun model pembelajaran lain akan membuat siswa merasa jenuh 

karena pembelajaran hanya berpusat pada satu arah yaitu guru saja, sehingga 

menimbulkan kebosanan dan pembelajaran akan tidak menarik. 

Untuk mengetahui pembelajaran Inquiry learning lebih mendalam 

dalam Pembelajaran PAI dan BP di SMPN 1 Prambon  penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian di lembaga pendidikan tersebut dengan judul  

“IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY 

LEARNING PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM (PAI) DAN BUDI PEKERTI (BP) KELAS VII SMPN 1 

PRAMBON SIDOARJO TAHUN AJARAN 2021/2022”.  
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B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

persiapan pada pembelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon Sidoarjo? 

2. Bagaimana implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

pelaksanaan  pada pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo? 

3. Bagaimana implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

evaluasi dan tindak lanjut  pada  pembelajaran PAI kelas VII SMPN 1 

Prambon Sidoarjo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran inquiry learning 

pada tahap persiapan pada pembelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo.  

2. Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran inquiry learning 

pada tahap pelaksanaan  pada pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 

Prambon Sidoarjo. 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran inquiry learning 

pada tahap evaluasi dan tindak lanjut  pada pemebalajaran PAI kelas VII 

SMPN 1 Prambon Sidoarjo. 

D. Manfaat Penelitian  

Unsur manfaat dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian harus mendapatkan suatu 

yang bermanfaat baik untuk peneliti, pembaca dan lembaga yang diteliti 
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maupun khanza keilmuan. Manfaat penelitian harus realistis. Dari penjabaran 

tersebut maka tersusunlah penelitian yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

dunia pendidikan khususnya tentang model  pembelajaran Inquiry learning 

yang memiliki karakteristik yang baik dan berkualitas, serta pentingnya 

sekolah melaksanakan penggunaan model pembelajaran yang unik 

terhadap anak didiknya. Dengan memperhatikan 3 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi siswa, Sebagai pembiasaan untuk disiplin belajar, dan juga sebagai 

wadah dari upaya untuk membentuk generasi milenial yang kreatif dan 

inovatif, dan siswa dapat lebih mampu memahami materi yang 

diajarkan oleh guru lebih mudah dan cepat.  

b. Bagi guru, Sebagai upaya inovasi dan kreasi bagi guru, dengan 

menggunakan model belajar yang tidak membosankan, dan sebagai 

bahan evaluasi seorang guru untuk melakukan pembenahan bagi proses 

belajar dan mengajar di dalam kelas.  

c. Bagi peneliti, Sebagai khasanah keilmuan, wawasan, dan pengalaman, 

sehingga kelak jika peneliti menjadi pendidik kreatif dan inovatif dalam 

mengajar.  

d. Bagi Kampus UIN KHAS Jember , Sebagai kontribusi nyata bagi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan penelitian ini berguna 
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sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon 

peneliti lain yang  akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.  

e. Bagi Sekolah SMPN 1 Prambon, sebagai bahan bagi sekolah untuk 

mengevaluasi dan mengembangkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah, dan sebagai bahan tambahan metode pembelajaran yang 

menarik bagi guru maupun peserta didik yang diajar, agar terciptanya 

situasi belajar yang kondusif dan menyenangkan.  

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahan terhadap makna istilah sebagimana dimaksud oleh peneliti. 

Beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran  

Model pembelajaran, model  merupakan sebuah representasi dari 

suatu objek, benda maupun ide-ide dalam suatu bentuk disederhanakan 

dari kondisi dan fenomena alam. Sedangkan pengertian model 

pembelajaran  adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajaran yang 

meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan 

guru, fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung.  

2. Inquiry learning  

Inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung 

melibatkan siswa untuk berfikir, mengajukan masalah, melakukan 
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penyelidikan atau pencarian dan ekperimen, dan melakukan penelitian 

sendiri hingga siswa menemukan jawaban dan pengetahuan yang siswa 

butuhkan. Sehingga model pembelajaran inquiry learning sangat cocok 

digunakan dalam pembelajaran PAI, karena model pembelajaran inquiry 

learning lebih pada proses belajar siswa itu sendiri, dan guru hanya 

sebagai fasilitator. Dimana fasilitator adalah guru hanya sebagai pembantu 

proses pembelajaran yang ada di dalam kelas.  

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.Untuk lebih 

mudahnya di bawah ini peneliti akan mengemukakan gambaran umum 

pembahasan skripsi secara singkat. 

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam 

penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain 

yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori 

membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang 

sesuai dengan fokus penelitian.  

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang 

di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 
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subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan 

analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis 

data, dan pembahasan temuan.  

Bab kelima merupakan bab membahas tentang penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. 

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berisi matrik penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, 

dokumentasi, pernyataan keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan telah 

selesai penelitian, dan biodata peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa karya yang dijadikan perbandingan maupun rujukan 

yang penulis angkat kaitannya dengan pembahasan mengenai “model 

pembelajaran Inquiry learning pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti Kelas VII SMPN 1 Prambon Sidoarjo tahun ajaran 

2021/2022” diantarannya adalah : 

1. Skripsi karya  Annis Susilawati dengan judul “Pelaksanaan model  

pembelajaran  Inkuiri  pada mata pelajaran PAI materi ayat-ayat Al-Quran 

tentang toleransi kelas XI MIPA 5 di SMA NEGERI 2 PALANGKA 

RAYA” (Skripsi mahasiswi progam studi Pendidikan Agama Islam fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya). Hasil penelitian Ini 

Adalah:  

Pada tahap perencannan model inkuiri adalah sebelum melakukan 

pembelajaran guru mata pelajaran terlebih dahulu menyiapkan RPP ( 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) agar suatu proses pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. 

Pelaksanaan model inkuiri pada mata pelajaran PAI materi ayat-ayat 

toleransi di SMA Negeri 2 Palangka Raya. Kegiatan awal pembelajaran 

seorang guru harus memperhatikan beberapa tahapan dalam proses 

pembelajaran seperti guru menanyakan kehadiran siswa, mencatat siswa 

yang tidak hadir serta memberikan bertanya kepada siswa mengenai materi 
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yang sebelumnya dipelajari, dan memberikan peluang kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang masih belum dipelajari, serta melakukan 

appersepsi kepada siswa dengan bahan yang sudah dipelajai sebelumnya 

melakukannya secara singkat akan tetapi mencakup aspek kegiatan awal 

pembelajaran. 

2. Skripsi karya Muhammad Afandi dengan judul “ Penerapan metode Inquiry 

learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi iman 

kepada rasul Allah kelas VIII Madrasah Tsanawiyah AL-Hayatul Islamiyah 

Malang” ( skripsi progam studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). 

Hasil penelitiannya adalah: 

Pada siklus I hasil penelitian Kegiatan awal pembelajaran seorang 

guru harus memperhatikan beberapa tahapan dalam proses pembelajaran 

seperti guru menanyakan kehadiran siswa, mencatat siswa yang tidak hadir 

serta memberikan bertanya kepada siswa mengenai materi yang 

sebelumnya dipelajari, dan memberikan peluang kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang masih belum dipelajari, serta melakukan 

appersepsi kepada siswa dengan bahan yang sudah dipelajai sebelumnya 

melakukannya secara singkat akan tetapi mencakup aspek kegiatan awal 

pembelajaran. 

Pada siklus II hasil penelitian pada kegiatan siklus kegiatan awal 

pembelajaran seorang guru harus memperhatikan beberapa tahapan dalam 

proses pembelajaran seperti guru menanyakan kehadiran siswa, mencatat 
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siswa yang tidak hadir serta memberikan bertanya kepada siswa mengenai 

materi yang sebelumnya dipelajari, dan memberikan peluang kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang masih belum dipelajari, serta 

melakukan apresiasi kepada siswa dengan bahan yang sudah dipelajari 

sebelumnya melakukannya secara singkat akan tetapi mencakup aspek 

kegiatan awal pembelajaran. 

Kegiatan awal pembelajaran seorang guru harus memperhatikan 

beberapa tahapan dalam proses pembelajaran seperti guru menanyakan 

kehadiran siswa, mencatat siswa yang tidak hadir serta memberikan 

bertanya kepada siswa mengenai materi yang sebelumnya dipelajari, dan 

memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

masih belum dipelajari, serta melakukan appersepsi kepada siswa dengan 

bahan yang sudah dipelajai sebelumnya melakukannya secara singkat akan 

tetapi mencakup aspek kegiatan awal pembelajaran. 

3. Skripsi karya Faridah dengan judul “Efektivitas metode pembelajaran 

Inquiry Discovery learning terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI pada 

siswa kelas VII semester 1 SMP NU 01 Mualimin Weleri tahun 2010-

2011” (skripsi mahasiswi progam studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Walisongo Semarang). Dengan hasil 

penelitian: hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMP NU 01 Muallimin 

Weleri tahun Pelajaran 2010/2011 pada materi Ibadah Puasa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Inquiry Discovery Learning lebih 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode 
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pembelajaran konvensional (ceramah) dalam hal meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dengan diperoleh thitung > ttabel 

yang berarti Ha diterima. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 

adalah 75,30% dan pada kelas kontrol adalah 64,66%. Adanya perbedaan 

hasil belajar ini disebabkan karena pada model pembelajaran Inquiry 

Discovery Learning lebih menekankan pada kerja sama, diskusi, dan 

presentasi yang aktif sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Skripsi Karya Ahmad Sahibahudin Mutho’ dengan judul “Implementasi 

Strategi pembelajarab Inkuiri pada mata pembelajaran IPS di SMP Plus 

Darus sholah Jember tahun pembelajaran 2019-2020”, (Skripsi mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Prodi Tadris IPS , Institut Agama 

Islam  Jember tahun 2020). Dengan penelitian strategi pembelajaran inkuiry 

learning di SMP Plus Darussolah di mana dihasil penelitian dalam tahap 

perencanaan terdapat 4 yaitu: membuat progam tahunan (Prota), membuat 

progam semester (Promes) membuat silabus, dan menyusun RPP. Pada 

tahap pelaksanaan terdapat 3 kegiatan yaitu: kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti (Mengamati menanya, mengumpulkan informasi, 

menegosisasikan). Dan kegiatan penutup, lalu kegiatan yang pada kegiatan 

yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam hal pembelajaran inquiry guru 

melibatkan beberapa kelompok dalam proses pembelajaran, selain itu dari 

penelitian ini guru tidak begitu berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

melainkan yang lebih aktif adalah peserta didik.   
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5. Skripsi karya Budi Aji Prakoso dengan judul strategi inkuiri dalam 

pembelajaran IPS Kelas III di MI Maarif NU 1 Pancasana Kecamatan 

Ajibarang kabupaten Banyumas 2018, penelitian ini membahas kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran  guru kelas III ini menggunakan lalangkah-

langkah strategi inkuiri yakni, orientasi guru mengajak siswa utnuk berfikir 

memecahkan masalah, merumuskan masalah dengan dihadapkan dengan 

suatu persoalan yang mengandung teka-teki, meruskan hipotesis jawaban 

sementara dari suatu permaslahan yang yang sedang dikaji, mengumpulkan 

data dengan cara mengembangkan kemampuan pada setiap siswa, menguji 

hipotesis dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari 5 kajian teori terdahulu 

tentang penelitian  model pembelajaran inquiry learning yang dilakukan 

kali ini sebagai berikut :  

Tabel 2.1  

Pemetaan kajian terdahulu  

NO 
Nama, judul, 

tahun 
Persamaan Perbedaan Orientasi penelitian 

1. Skripsi karya  Annis 

Susilawati dengan 

judul “Pelaksanaan 

model  

pembelajaran  

Inkuiri  pada mata 

pelajaran PAI 

materi ayat-ayat al-

Quran tentang 

toleransi kelas XI 

MIPA 5 di SMA 

NEGERI 2 

PALANGKA 

RAYA”  

Terdapat beberapa 

persamaan yang 

terdapat dalam 

penelitian ini, yaitu 

salah satunya 

membahas tentang 

tahap-tahap, yaitu : 

perencanaan, 

pelaksanaan.      

Penelitian ini 

tidak terdapat 

evaluai dan 

tindak lanjut dari 

pelakanaan 

model 

pembelajaran 

inquiri learning.  

Penelitian ini 

membahas tentang 

proses pelaksaan 

model pembelajaran 

inkuiri pada mata 

pembelajaran PAI 

kelas XI MIPA % di 

SMA Negeri 2 

Palangkaraya di mana 

menekankan pada 

proes pembelajaran 

menggunkan model 

pembelajaran inkuiri 

molai dari 

pelaksanaan hingga 

tahap pelaksaanaan 
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NO 
Nama, judul, 

tahun 
Persamaan Perbedaan Orientasi penelitian 

model pembelajaran 

tersebut.  

2. Skripsi karya 

Muhammad Afandi 

dengan judul “ 

Penerapan metode 

Inquiry learning 

untuk meningkatkan 

motivasi belajar 

siswa pada materi 

iman kepada rasul 

Allah kelas VIII 

Madrasah 

Tsanawiyah AL-

Hayatul Islamiyah 

Malang”  

Sama-sama 

membahas 

mengenai model 

pembelajaran 

Inquiry leraning  

Penelitian ini 

lebih berfokus 

pada motivasi 

belajar siswa 

kelas VIII 

madrasah 

Tsanawiyah  

Penelitian ini 

membahas tentang 

penerapan metode 

inquiry learning untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar pada 

siswa kelas VII, di 

mana penelitian ini 

lebih menekankan 

motivasi belajar siswa 

MTS kelas VIII  

3. Skripsi karya 

Faridah dengan 

judul “Efektivitas 

metode 

pembelajaran 

Inquiry Discovery 

learning terhadap 

hasil belajar mata 

pelajaran PAI pada 

siswa kelas VII 

semester 1 SMP NU 

01 Mualimin Weleri 

tahun 2010-2011”   

Sama-sama 

membahas tentang 

model 

pembelajaran 

Inquiry learning 

pada mata 

pembelajaran PAI  

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

berkolaborasi 

antara metode 

pembelajaran 

Inquiry dan 

Discovery 

learning 

Penelitian ini 

membahas tentang 

efektivitas 

penggunaan model 

pembelajaran inquiry 

discovery learning 

pada pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam kelas VII dan 

penelitin ini menitik 

beratkan pada hasil 

belajar siswa  

4.  Skripsi karya 

Ahmad Shihabudin 

Mutho’ dengan 

judul “ 

Implementasi 

Strategi 

pembelajaran 

Inkuiri pada mata 

pelajaran IPS di 

SMP Pus Darus 

sholah Jember 

tahun pelajaran 

2019-2020” 

Sama-sama 

mebahas dibagian 

pelaksanaan yaitu 

pada kegiatan inti 

di mana 

menjelaskan 

tentang orientasi, 

merumuskan 

masalah, 

merumuskan 

hipotesis, 

mengumpulkan 

data, menguji 

hipotesis, dan 

merumuskan 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

pada tahap 

perencanaan 

pembelajaran, 

sedangkan 

penelitian yang 

saya gunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

persiapan  

Penelitian ini 

membahas tentang 

penggunaan strategi 

pembelajaran inkuiri 

dalam mata pelajaran 

IPS di SMP Plus 

Darussholah, penelitin 

ini menitik beratkan 

kepada respon dari 

peserta didik jika 

diberi strategi 

pelajaran inquiry 

learning  
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NO 
Nama, judul, 

tahun 
Persamaan Perbedaan Orientasi penelitian 

kesimpulan  

5.  Budi Aji Prakoso  

dengan judul “ 

Strategi inkuiri 

dalam pembelajaran 

IPS kelas III di MI 

Marif NU 1 

Pancasan 

Kecamatan 

Ajibarang 

kabupaten 

Banyumas 2018” 

Menggunakan 

penelitian kulitatif. 

Teknik 

pengumpulan data 

adalah 

menggunakan 

teknik observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Analisis data 

menggunakan 

teknik analisis 

model sugiyono 

yang meliputi 

reduksi data, 

penyajian data dan 

verifikasi data.  

Dalam analisis 

data 

menggunakan 

verivikasi data, 

dan sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini MI 

dan mata 

pelajaran IPS  

Menunjukan kegiatan 

pelaksanaan 

pembelajaran guru 

kelas III ini 

menggunakan 

lalangkah-langkah 

strategi inkuiri yakni, 

orientasi guru 

mrngajak siswa utuk 

berfikir memecahkan 

masalah, merumuskan 

masalah dengan 

dihadapkan dengan 

suatu persoalan yang 

mengandung teka- 

teki, meruskan 

hipotesis jawaban 

sementara dari suatu 

permaslahan yang 

yang sedang dikaji, 

mengumpulkan data 

dengan cara 

mengembangkan 

kemampuan pada 

setiap siswa, menguji 

hipotesis dengan cara 

memberikan 

kesempatan kepad 

siswa.  

 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan tiga 

penelitian yang telah dilakukan, persamaannya terdapat pada inquiry learning 

yang digunakan sebagai penelitiannya sedangkan perbedaannya berfokus pada 

di antaranya pada penguatan motivasi belajar, nilai keagamaan,  dan juga 

pengaruh model pembelajaran inquiry learning terhadap hasil belajar siswa. 
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B. Kajian Teori  

1. Model Pembelajaran  

a. Pengertian Model  

Model secara harfiah berarti “bentuk”, dalam pemakaian secara 

umum model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan 

pengukurannya yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan 

menurut Agus Suprijono. model diartikan sebagai bentuk representasi 

akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.
8
 

b. Pengertian model pembelajaran  

Syaodih mengutarakan, “model pembelajaran adalah suatu sistem 

yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan 

yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau 

perkembangan pada diri siswa”.9 Menurut Abdullah Sani “model 

pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual berupa pola 

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan 

digunakan dalam mengorganisasi proses belajar mengajar”
10

 

c. Ciri-ciri model pembelajaran  

Melihat dari penjelasan di atas dapat diperoleh bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu stategi untuk menggambarkan proses 

belajar mengajar di dalam sehingga dapat memudahkan peserta didik 

                                                           
8
 Agus Suprijono, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 2011), 45. 

9
 Nana Syaodih, Kurikulum dan pembelajaran Kompetensi (Bandung : Yayasan Kesuma Karya, 

2004), 209. 
10

 Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) , 89 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.  

2) Dapat dijadikan pedoman untuk perbagian kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

3) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) 

sistem sosial; dan (4) sistem pendukung, keempat bagian tersebut 

merukana pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu 

model pembelajaran. 

4) Memiliki dampak sebagain akibat terapan model pembelajaran 

5) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. 
11

 

d. Macam-macam model pembelajaran  

1) Model pembelajaran  kooperatif tipe talking stick  

Menurut Agus Suprijono bahwa model pembelajaran talking 

stick adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dirancang 

dalam bentuk permainan dengan menggunakan bantuan tongkat yang 

bertujuan mendorong peserta didik untuk berani mengungkapkan 

pendapat. Pembelajaran kooperatif tipe talking stick, peserta didik 

harus menjawab pertanyaan jika memegang tongkat.
12

 Model 

                                                           
11

 Rusman, Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru) (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 2014), 136. 
12

 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 65. 
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pembelajaran ini membuat peserta didik ceria, senang, dan melatih 

mental peserta didik untuk siap pada kondisi dan situasi apapun.  

2) Model pembelajaran jigsaw  

Secara bahasa, arti jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji 

ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle yaitu 

sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pengajaran dengan 

model jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji 

(zigzag), yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara 

bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. 
13

 

3) Model pembelajaran Inquiry Learning 

Model pembelakara “inquiri” merupakan pendekatan 

mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara 

berpikir ilmiah. Pendekatan ini menempatkan siswa lebih banyak 

belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan 

masalah. Siswa betul-betul ditempatkan sebagai subjek yang belajar. 

Peranan guru dalam pendekatan “inkuiri“ adalah pembimbing belajar 

dan fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah memilih masalah 

yang perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa 

sendiri. Tugas berikutnya dari guru adalah menyediakan sumber 

belajar bagi siswa dalam rangka pemecahan masalah. Sudah barang 

tentu bimbingan dan pengawasan dari guru masih tetap diperlukan, 

                                                           
13

 Mel Silberman, Active Learning, terj. Sarjuli, et.al (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 

217. 
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namun campur tangan atau intervensi terhadap kegiatan siswa dalam 

pemecahan masalah, harus dikurangi.
14

 

2. PAI dan BP  

a. Pengertian pendidikan Agama Islam  

Pendidikan ialah proses internalisasi kultur ke dalam individu 

dan masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan sarana 

transfer ilmu pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses 

pengkulturan dan penyaluran nilai (inkulturisasi dan sosialisasi). 

Sehingga anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi 

dasar kemanusiaan. 
15

 

Untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan Pendidikan 

Agama Islam, maka peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan 

masyarakat sangat penting. Khususnya peran pendidik, pendidik 

diharapkan dapat mengembangkan strategi dan model pembelajaran 

yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

disesuaikandengan kondisi siswa. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus 

                                                           
14

 Desek putu E, kajian Beberapa model pembelajaran (Denpasar: Universitas Udayana, 2012), 20 
15

 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter : Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), 69. 
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berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. 
16

 

c. Karakteristik Pendidikan Agama Islam  

a) Pendidikan ini dikembangkan dalam rangka merealisasikan maksud 

diciptakannya manusia itu sendiri dan sejalan dengan visi dan misi 

Anbiya’ wal Mursalin yakni agar manusia (anak didik) beribadah 

kepada Allah SWT saja dan menjahui thougut. Allah SWT berfirman 

dalam QS. An- Nahl : 36  

ناُهما  تا  فاما تانابُوا الطَّاُغوا اجا ا وا بُُدوا ّٰللاه َلا اانا اعا ُسوا ٍة رَّ ًا ُكِلا اُمَّ لاقادا باعاثاناا فا وا
ا فاى  ٌاُروا ٰللاةُ ۗ فاسا ٌاها الضَّ لا قَّتا عا نا حا ناُهما مَّ ما ُ وا نا هاداى ّٰللاه مَّ

ٌانا  با ٌافا كاانا عااقاباةُ الاُمكاذِا ا كا ضا فااناُظُروا ارا  اَلا
Artinya :  Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk 

setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan 

jauhilah tagut”, kemudian di antara mereka ada yang 

diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam 

kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang 

mendustakan (rasul-rasul). (QS. An- Nahl : 36) 
17

 

b) Tersedianya tenaga edukatif yang respiretive dan khusus yang bebeda 

dengan tenaga pendidik sekuler.  

c) Semua standart pendidikan berbasis islam, yakni memiliki dasar yang 

jelas atau rujukan terpercaya( Al-Quran, as-sunnah shahihah, ijma 

sahabat, dan ijtihad) .  

d) Terjadinya kerjasama yang humoris antra ketiga penanggung jawab 

keberhasilan pendidikan islam yaitu, orang tua, da’i dan guru 
18

.  

                                                           
16

 Abdul Majid dan Dian andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi (konsep dan 

implementasi kurikulum 2004),(Bandung:Remaja Rosdakar,2006),.130 
17

 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 272. 
18

 Suroso Abdussalam, Arah & Asas pendidikan islam (Bekasi Barat:sukses Publishing,2011), 

122-126. 
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d. Dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

a) Dasar hukum Yuridis  

Dasar yuridis, yakni dasar pelaksanaan pendidikan agama 

yang berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung 

dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di 

sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga 

macam.  

(1) Dasar ideal, yaitu dasar filsafah Negara pancasila, sila pertama: 

ketuhanan yang maha esa. 

(2) Dasar struktur/konstitusional yaitu UUD’45 dalam Bab XI pasal 

29 ayat 1 dan 2 yang bebunyi: (1) Negara berdasarkan atas 

ketuhanan yang maha esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan 

masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing  

(3) PP No 55 tahun 2007  

1. Umum  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 
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20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam 

melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 

"pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia". 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) 

mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum 

pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama 

pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan 

pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat 

dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata 

pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian 

sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata 

kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan 

peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan 
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dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan 

tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal 

dan pendidikan kesetaraan. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) 

huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 

agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik 

yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) 

tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian 

ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang 

seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat 

menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang 

berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; 

ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang 

seagama menunjukan profesionalitas dalam penyelenggaraan 

proses pembelajaran pendidikan agama. 

Pendidikan keagamaan pada umumnya 

diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan 

pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum 

Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah 

lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, 

agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam 
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pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat 

mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai 

menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat 

mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, 

rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang 

kemudian berkembang menjadi satuan atau program 

pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal. 

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis 

masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya 

pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena 

bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus 

mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan 

jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat 

kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan 

keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk 

berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua 

komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan 

bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing 
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telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal 

sesuai karakteristik agama masing-masing.
19

 

3. Implementasi Model pembelajaran Inquiry lerning  

a. Pengertian Model pembelajaran inquiry learning  

Inquiry yang dalam bahasa inggris inquiry, berarti pertanyaan, 

atau pemeriksaan, penyelidikan. Sund, seperti yang dikutip oleh Suryo 

subroto, menyatakan bahwa dicovery merupakan bagian dari inquiri , 

atau inquiry merupakan perluasan proses discovery yang digunakan 

lebih mendalam.  

Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya 

dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Model 

pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal 

dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007. Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. Pasal 25. ayat (1) 
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Model pembelajaran inquiri berangkat dari asumsi bahwa sejak 

manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan 

sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di 

sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak ia lahir ke dunia. Sejak 

kecil manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu 

melalui indra pengecapan,pendengaran, dan penglihatan. Hingga 

dewasa keingintahuan manusia secara terus menerus berkembang 

dengan menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki 

manusia akan bermakna (meaningfull) manakala didasari oleh 

keingintahuan itu. Dalam rangka itulah model inkuiri dikembangkan.
20

 

b. Persiapan model pembelajaran Inquiry learning 

1) Guru memberikan pengenalan ke siswa mengenai portal rumah 

belajar, registrasi dan pemanfaatannya. Sehingga siswa sudah 

memahami dan bisa mengakses rumah belajar dengan baik. 

2) Guru mengidentifikasi topik pada konten sumber belajar yang 

pembelajarannya dapat dikemas dengan model pembelajaran 

discovery-inqury learning.  

3) Guru merumuskan stimulus untuk diberikan kepada siswa dalam 

mengawali/mengantar siswa mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Konten dari sumber belajar disesuaikan dengan 

karakteristik topik/materi pelajaran yang menuntut pembentukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTs).  

                                                           
20

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

Kencana Prenada Media, 2011), 196. 
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4) Guru menentukan aneka sumber belajar yang tersedia di sekolah 

yang bisa dimanfaatkan siswa dalam melakukan sintaks 

pengumpulan data sebagai bahan merumuskan kesimpulan. Dalam 

merumuskan stimulus ini guru bisa menggunakan konten sumber 

belajar, baik materi atau katalog medianya untuk dikemas sesuai 

kebutuhan guru. Apabila materi yang terdapat di rumah belajar 

belum mencukupi untuk kebutuhan guru dalam merumuskan 

stimulus, maka guru dapat mencari dari sumber lain yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

5) Guru mengidentifikasi ketersediaan sarana prasarana TIK di 

sekolah (laptop, LCD, dsb) yang bisa dimanfaatkan dalam 

pembelajaran 

6) Guru mengintegrasikan langkah-langkah (sintaks) model 

Pembelajaran discovery-inquiry learning dalam RPP 

7) Guru membagi kelompok siswa dengan menggabungkan semua 

level kognitif (rendah, sedang, dan tinggi).
21

 

c. Pelaksanaan Model Pembelajaran Inquiry Lerning  

1) Orientasi  

Langkah orientasi adalah langka untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsive. Pada langkah ini guru 

mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses 
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 Andamsari,”Rencana model pembelajaran Discovery-Inquiry lerning “.et. al” . (Jakarta 

kementrian pendidikan dan kebudayaan pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan 

kebudayaan,2018),16-17  
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pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk 

berfikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan 

langkah yang sangat penting, keberhasilan strategi ini sangat 

tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan 

kemampuan dalam memecahkan masalah, tanpa kemauan dan 

kemampuan maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan 

lancar.  

2) Merumuskan Masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa 

pada suatu persoalan yang mendukung teka-teki. Persoalan yang 

diajukan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berfikir 

memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan 

masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada 

jawabannya, dan mencari jawaban itulah yang sangat penting 

dalam model inquiry, oleh sebab itu melalui proses tersebut siswa 

akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses inquiry.  

a) Merumuskan Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara jawaban sementara 

dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban 

sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkirannya 

sebagai hipotesis bukan sembarang pemikiran, tetapi harus 

memiliki landasan berfikir yang kokoh, sehingga hipotesis 
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yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis, kemampuan 

berfikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi kedalaman 

wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan 

demikian, setiap induvidu yang kurang mempunyai wawasan 

akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis.  

b) Mengumpulkan Data  

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Dalam pembelajaran inquiry, mengunpulkan data merupakan 

proses mental yang sangat penting dalam pengembangan 

intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan 

motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga 

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan 

potensi berfikirnya.  

c) Merumuskan Hipotesis  

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis 

juga berarti mengembangkan kemampuan berfikir rasional, 

artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya 

argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang 

ditemukan dan dapat di pertanggung jawabkan.  
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d) Merumuskan kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru 

mampu menunjukan pada siswa data mana yang relvan . 
22

 

3) Evaluasi dan tindak lanjut Model pembelajaran Inquiry Learning  

a) Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menentukan 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran.  

Evalusi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara :  

1) Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru dengan standar proses.  

2) Mengidetifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi guru.  

3) Evaluasi proses pembelajaran memutuskan pada 

keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.  

b) Tindak Lanjut  

1) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang 

telah memenuhi standar 

2) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru 

yang belum memenuhi standar 
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3) Guru di beri kesempatan untuk mengikuti pelatihan/ 

penataran lebih lanjut. 
23
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, 

data ilmiah, tujuan, dan kegunaan. 
24

 Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

dengan langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, 

atau setting social yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. arti 

dalam penelitian lebih menggunakan gambar dari pada angka. Dalam 

penulisan laporan peneliti banyak menggunakan fakta yang diungkap di 

lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam 

laporannya.
25

 

Penelitian Diskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada 

suatau masa tertentu. Penelitian deskriptif (Descriptive reaserch), sering juga 

disebut dengan penelitian taksonomi (taksonomi research). Dikatakan 

demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengkolaborasi atau 

mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. 

Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. 

Sesuai dengan metode dan jenis penelitian yang peneliti ambil yaitu 

penelitian kualitatif diskriptif  maka penelitian yang dilakukan berusaha untuk 
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 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 2. 
25
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mendeskripsikan tentang “ Implementasi model pembelajaran Inquiry learning 

dalam mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti 

(BP) pada kelas VII SMPN 1 Prambon Sidoarjo Tahun Ajaran 2021/2022”. 

Serta peneliti merasa menggunakan pilihan yang tepat untuk menggalih data 

di SMPN 1 Prambon Sidoarjo yang berkaitan dengan model pembelajaran 

Inquiry learning.  

B. Lokasi Waktu  

Lokasi serta objek penelitian ini adalah SMPN 1 Prambon Sidoarjo Jl 

Anggrek, Dusun Klampisan RT.03, RW.01, Desa.Wirobiting, Kecamatan 

Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (61264). 

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai 

pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

sekolah tersebut adalah untuk mendeskripsikan model pembelajaran Inquiry 

learning di SMPN 1 Prambon Sidoarjo, SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, di mana 

kurikulum 2013 lebih menitik beratkan kepada guru hanya sebagai 

kolaborator. Maka dari itu SMPN 1 Prambon menerapkan model 

pembelajaran Inquir Learning, maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut tentang model pembelajaran Inquiry learning pada kelas VII SMPN 1 

Prambon. 
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C. Subyek Penelitian 

1. Purposive Sampling  

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sempel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

itu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan menjelajahi objek atau 

situasi sosial yang diteliti. 
26

  

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh 

peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya 

disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. 

Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara 

langsung.
27

 

Data primer penelitian di SMPN 1 Prambon :  

a. Kepala sekolah SMPN 1 prambon Sidoarjo Su’eb Rizal, S.Pd M,Pd 

b. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 

Prambon Sidoarjo  ibu Niswatun Khusniyah, S.Pd.I  

c. Tenaga kependidikan SMPN 1 Prambon Sidoarjo ibu Endah    

Wijiasih, S.E 

d. Siswa dan siswi kelas VIIA SMPN 1 Prambon Sidoarjo .
28
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 

penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa 

mengatahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya cara atau 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketigannya. 
29

 Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi non partisipan  

Metode Observasi ini dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut 

dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang mejadi objek pengamatan 

dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan model pembelajaran 

Inquiry Learning dalam pembelajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon .
30

 

Adapun data yang diperoleh peneliti dari kegiatan obervasi ini, 

adalah sebagai berikut:  

a. Kegiatan guru dalam pelaksanaan model pembelajaran Inquiry 

learning.  

b. Aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar  

c. Kegiatan guru dalam evaluasi implementasi model pembelajaran 

inquiry learning  
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Tabel 3.1 

Tabel Observasi 

No  Fokus penelitian  Indikator  

1. Tahap persiapan 

model pembelajaran 

inquiry learning  

 

a. memberikan penguatan kepada 

siswa  

b. mengidentifikasi topik 

c. merumuskan stimulasi untuk di 

berikan kepada siswa  

d.  menentukan aneka sumber belajar 

yang ada disekolah  

e. mengidentifikasi sarana prasarana  

f. mengintegrasikan langkah-

langkah(sintaks) model 

pembelajaran inquiry leraning 

dalam rpp 

2. Tahap pelaksanaan 

model pembelajaran 

imquiry learning 

a. orientasi  

b. merumuskan masalah  

c. mengajukan hipotesis  

d. mengumpulkan informasi data  

e. menguji hipotesis  

f. menyimpulkan/ geeralisasi 

3. Tahap evaluasi dan 

tindak lanjut model 

pembelajaran inquiry 

learning 

a. simulasi dan latihan materi  

b. menilai kompetensi siswa  

c. menilai keaktifan siswa  

d. merivew dan merangkum  

 

2. Wawancara Semi-Struktural  

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara semiterstruktural.
31

 

Peneliti memilih teknik ini wawancara yang dilakukan lebih detai 

sesuai dengan apa yang terah distrukturkan, dan tidak keluar dari topik 
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yang akan dibicarakan. Sehingga dapat menggunakan waktu sesuai dengan 

yang sudah ditentukan. Adapun data yang di peroleh dari teknik ini adalah: 

a. Persiapan guru dalam implementasi model pembelajaran inquiry 

learning  

b. Pelaksanaan implementasi model pembelajran inquiry learning  

c. Evaluasi dan tindak lanjut imlementasi model pembelajaran inquiry 

learning  

d. Pendukung dan penghambat dalam model pembelajaran inquiry 

learning  

Tabel 3.2 

Tabel wawancara 

No  Fokus penelitian  Indikator  

1. Tahap persiapan 

model pembelajaran 

inquiry learning  

 

a. memberikan penguatan kepada 

siswa  

b. mengidentifikasi topic 

c. merumuskan stimulasi untuk di 

berikan kepada siswa  

d.  menentukan aneka sumber 

belajar yang ada disekolah  

e. mengidentifikasi sarana 

prasarana  

f. mengintegrasikan langkah-

langkah(sintaks) model 

pembelajaran inquiry leraning 

dalam rpp 

2. Tahap pelaksanaan 

model pembelajaran 

imquiry learning 

a. orientasi  

b. merumuskan masalah 

c. mengajukan hipotesis   

d. mengumpulkan informasi data  

e. menguji hipotesis 

f. menyimpulkan/ geeralisasi 

3. Tahap evaluasi dan 

tindak lanjut model 

pembelajaran inquiry 

learning 

a. simulasi dan latihan materi  

b. menilai kompetensi siswa  

c. menilai keaktifan siswa  

d. merivew dan merangkum  

 

 



41 

 

 
 

3. Dokumentasi  

Sumber informasi dari teknik dokumentasi adalah berupa 

bahan tertulis atau tercatat. Pada teknik ini petugas (atau peneliti 

sendiri) dalam pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan 

tertulis yang relevan pada lembaran isian yang telah dipersiapkan 

atau direkam sesuai dengan kebutuhan Moleong, Mengemukakan 

bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data, karena banyak hal dokumen sebagai sumber data 

bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramal.
32

 

Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi 

antara lain: 

a. Profil dan sejarah SMPN 1 Prambon  

b. Data guru SMPN 1 Prambon  

c. Data siswa SMPN 1 Prambon  

d. Denah lokasi SMPN 1 Prambon  

e. Tata tertib SMPN 1 Prambon  

f.  Struktur Organisasi SMPN 1 Prambon  

g. Perangkat pembelajaran yang berhubungan dengan model 

pembelajaran inquiry learning  

E. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
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lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat 

diinformasikan kepada orang lain”. 
33

 

Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana  sebagai 

berikut:
34

 

1) Kondensasi data (data condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang 

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, 

transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. 

Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah 

peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di 

lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk 

mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.    

2) Penyajian Data (data display) 

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, 

dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data di sini juga membantu 

dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang 

lebih mendalam.  

3) Penarikan Kesimpulan (conclusions drawing) 

Penarikan kesimpulan di sini dilakukan peneliti dari awal peneliti 

mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki 
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pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap 

akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain 

temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Di sini 

peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah 

teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut 

sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data 

yaitu Kondensasi Data (data condensation), Penyajian Data (data 

display), Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)”. 

F. Keabsahan Data  

Untuk mengecek keabsahan data yang bersifat Kualitatif, dalam 

penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara trigulasi, di mana 

triangulasi adalah cara mengecek keabsahan data dengan memafaatkan 

sesuatu diluar data sebagai pendamping. 
35

 misalnya dengan konsultasi dengan 

guru wali kelas VII guru mata pelajaran dan pengurus kurikulum.  

Pengecekan keabsahan data dilakukan dalam beberapa tahapan :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan waancara  

2. Membandingkan hasil pengamatan dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  
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G. Tahap Penelitian  

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
36

 

 Adapun tahap yang dilakukan dalam penelitian ini Ada 3 tahapan yaitu :  

1. Tahap pra lapangan  

Tahap pra lapangan yaitu tahap awal yang dilakukan sebelum 

penelitian dilaksanakan yaitu bulan Maret-Mei  tahun 2021 sebelum 

melakukan penelitian. Kegiatannya dalam tahap Pra-lapangan ialah 

dimulai dari pengajuan judul penelitian dan latar belakang penelitian, serta 

terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengecekan objek 

yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat matriks 

penelitian dan proposal penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing yaitu pada bulan April 2021. 

2. Tahap pekerjaan lsapang 

Merupakan tahap dimana peneliti melakukan kunjungan langsung 

ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data-data yang akan 

ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Tahapan ini dilakukan pada bulan Juni hingga Oktober 

tahun 2021. 
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3. Tahap Analisis Data 

   Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian, 

pada tahap ini peneliti mengelola data yang telah diperolehnya dari 

berbagai sumber saat penelitian berlangsung. Peneliti juga akan membuat 

kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan hasil peneelitian. Tahap 

akhir ini dilakukan oleh peneliti pada bulan Februari-April tahun 2021. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

Gambaran obyek penelitian merupakan salah satu bagian yang harus 

dijelaskan secara rinci untuk mengetahui bagaimana keadaan, kondisi dari 

situasi yang menjadi suatu objek penelitian. Di antaranya pembahasan pada 

gambaran objek penelitian ini penulis akan menjelaskan hal-hal berikut:  

1. Profil Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) 1 Prambon  

Lokasi serta objek penelitian ini adalah SMPN 1 Prambon Jl 

Anggrek, Dusun Klampisan RT. 03, RW.01, Desa. Wirobiting, Kecamatan 

Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (61264). SMPN 1 Prambon 

merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri terakreditasi A dengan 

menerapkan kurikulum K13 atau pendidikan berbasis karakter. Batas-

batasan SMPN 1 Prambon Sidoarjo :
37

 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan persawahan Desa Kedungsugo  

b. Sebelah selatan   : berbatasan perumahan Warga Desa Klampisan  

c. Sebelah barat     : berbatasan dengan Desa Gedang Rowo  

d. Sebelah timur    : berbatasan dengan Desa Simpang  

2. Sejarah Berdirinya SMPN 1 Pambon Sidoarjo  

SMPN 1 Prambon Sidoarjo adalah SMP yang telah berdiri sejak 

tahun 1982, posisinya di Desa Wirobiting Kecamatan Prambon Kabupaten 

Sidoarjo Kode Pos 61264. Denga surat keputusan Mentri Pendidikan dan 
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Kebudayaan RI no: 0299/0/1982 tanggal 09 oktober 1982 tentang 

penunggalan sekolah maka berlaku surat terhitung tanggal 1 Juli 1983 

filial SMP Negeri 1 Krian di tetapkan menjadi SMPN 1 Prambon sidoarjo  

Saat ini SMPN 1 Prambon menempati tanah seluas 10.800 m2 

dengan bangunan berlantai satu seluas 6.203,55. Jumlah rombongan 

belajar total 949 siswa dan kelas 7 sendiri sebanyak 338 siswa, rombel 

jumlah tenaga guru saat ini sebanyak 39 dengan jumlah Guru PNS 

sebanyak 30 guru dan honorer sebanyak 8 guru. 
38

 

3. Visi, dan Misi SMPN 1 Prambon 

a. Visi  

Beriman, Berakhlakul Karimah, dan Berkompeten.  

b. Misi  

1) Mengoptimalkan budaya, sholat duha, jamaah sholat dhuhur, dan 

sholat jumat.  

2) Mengoptimalkan penilaian sikap spiritual dan sosial pada setiap 

mata pelajaran.  

3) Mengoptimalkan prilaku siswa yang berbudaya salam, senyum, 

sapa, sopan dan santun  

4) Mengoptimalkan menejemen pembelajaran yang berbasis teknologi 

dan inovasi  

5) Mengoptimalkan pembinaan siswa kearah prestasi akademik dan 

non akademik  
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6) Menumbuhkan gerakan budaya literasi  

7) Mengoptimalkan pembinaan persiapan lomba akademik dan non 

akademik. 

8) Meningkatkan apresiasi karya seni dan budaya lokal dan nasional  

9) Mengoptimalkan disiplin siswa  

10) Mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar.  

11) Mengoptimalkan penggunaan bahasa Inggris dalam 

pembelajaran.
39

 

4. Perjalanan Kondensi SMPN 1 Prambon  

Berikut disampaikan perjalanan perintisan perjalanan SMPN 1 

Prambon Sidoarjo   hingga sekarang. 

Tabel 4.1
40

 

kepalah sekolah  SMPN 1 Prambon 

Periodisasi dari Tahun 1983-sekarang 

 

NO Priode Nama Kepala Sekolah 

1.  1983-1987 Drs. SUPRAPTO 

2.  1987-1994 SOEGIATMO,BA 

3.  1994 Drs. RIDWAN KHOLIL  

4.  1994-1999 Drs. DONIK MUDJONO  

5.  1999 Dra. AMI YARMANI  

6.  1999-2003 ADAM BAKIR  

7.  2003-2007 Drs. ABDUL LATIEF, ST, MM.  

8.  2007 Drs. H. ACH. SURURI, M.Pd 

9.  2014 Drs. H. SA’DULLAH, MM 

10.  2020 Dra. RASUNYA SETRA, M.Pd 

11.  2021- Sekarang  SU’EB, S.Pd M,Pd 
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5. Struktur Organisasi SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

Kepala Sekolah  : Su’eb, S.Pd M,Pd 

Wakasek   : Dewi Kumala Sari,S.Pd 

Waka Kurikulum              : Dewi Kumala Sari,S.Pd 

Waka kesiswaan                : Dewi Woro Wilis Sisanto, S.Pd 

Sarana dan Prasarana         : Agung Wijanarko, S.Pd 

Humas                                : Djoko Pra,omo, S.PdI. S.Kom  

Bendahara  Bos                  : Endah Wijiasih, SE 

Kepala TU                         : Siti Nur Khasanah, SE
41

 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan 

dengan berbagai teknis pengumpulan data yang digunakan, mulai dari data 

yang umum hingga data yang spesifik. Selanjutnya data-data tersebut 

dianalisis secara mendalam dengan harapan dapat memperoleh data yang 

akurat secara beruntun disajikan data tentang implementasi model 

pembelajaran Inquiry learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Prambon Sidoarjo.  

Seseuai dengan fokus penelitian maka  data yang diperoleh di lapangan 

di sajikan sebagai berikut : 
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1. Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning pada Tahap 

Persiapan Dalam Pemebalajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon  

Pengantar/gambaran umum tentang persiapan pembelajaran pada 

model pembelajaran Inquiry learning, Penyajian data merupakan bagian 

yang memuat tentang hasil penelitian di Sekolah  Menengah pertama  

Negeri 1 Prambon, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.  

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan menanyakan 

langsung kepada informan diantaranya adalah Waka kurikulum, guru Mata 

pelajaran terkait yaitu PAI ( Pendidikan Agama Islam), dan guru wali 

kelas VIIA kelas yang diambil untuk dijadikan sumber penelitian. 

Kemudian dilakukannya observasi dari kegiatan model pembelajaran 

inquiry learning untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai 

pendukung dari data wawancara. Dan selanjutnya mengumpulkan 

dokumentasi guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Kemudian setelah peneliti memperoleh data dari hasil 

penelitian, selanjutnya peneliti menyajikan data tersebut sebagai berikut:  

a. Memberikan penguatan kepada siswa  

Pada tahap ini memiliki tujuan:  

1) Meningkatkan perhatian siswa. 

Dalam hal tujuan pembelajaran untuk meningkatkan 

perhatian Siswa SMPN 1 Prambon, hal tersebut sesuai dengan yang 
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disampaikan oleh Ninik Niswatun Khusniyah selaku guru 

Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon yaitu sebagai berikut :  

“Biasanya saya sendiri kalau meningkatkan perhatian siswa 

pada saat awal pembelajaran dengan salam terlebih dahulu 

baru saya membaca doa mengawali pembelajaran dan 

Asmaul husnah, lalu saya selalu menekankan tentang 

sholatnya, bagaimana sholatnya, masih bolong-bolong atau 

sudah full, karena ketika di Tanya seperti itu anak- anak akan 

berfokus perhatian kepada kita” 
42

 

 

Dari hasil wawancara sesuai dengan hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan di dalam kelas, yaitu kelas VIIA di SMPN 1 

Prambon berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran 

yang ada di dalam kelas, lalu guru menanyakan kabar dan 

menanyakan sholat yang dilakukan oleh para siswa nya.  
43

 

2) membangkitkan dan memelihara motivasi siswa  

Mengenai hal yang membangkitkan dan memelihara 

motivasi pada pembelajaran PAI SMPN 1 Prambon ibu Ninik 

Niswatun Khusniyah, juga menyampaikan sebagai berikut :  

“Kalau membangkitkan semangat belajar anak sekarang 

memang susah sekali apalagi anak sekarang cukup malas 

untuk membaca buku karena zamannya sudah beda, bisa 

masuk sekolah saja absen saja sukur-sukur mbak apalagi 

mau semangat, Cuma tidak menutup kemungkinan kita 

selalu tetap berupaya untuk  meningkatkan semangat belajar 

dan motivasi itu, dengan cara ya saya suru meresum setiap 

babnya , tidak hanya saya suruh merangkum tentang bab saja 

mbak , melainkan ketika merangkum saya, spesifikasikan 

mulai halaman berapa dan sampai berapa, otomatis anak 

tersebut akan mempunyai motivasi untuk membaca dan 

menulis dengan hal tersebut anak didik menjadi belajar.”
44
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Hal tersebut juga selaras dikatakana oleh siswa yang diajar 

oleh ibu ninik berikut pernyataan siswa :  

“Iya bu, soalnya setiap ada pindah materi baru kita selalu 

disuruh meresum sama bu ninik, karena bu ninik guru yang 

tegas sekali jadi saya dan teman- teman kelas jadi juga kita 

terpaksa dan molai terbiasa dengan aturan yang dibuat sama 

bu ninik, tapi tetep saja selalu ada anak kelas yang tidak 

mengerjakan dan akhirnya ya disuruh lari lapangan.”
45

 

 

3) Memudahkan siswa belajar  

Dalam hal memudahkan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Prambon salah satu Staf tata usaha SMPN 1 

prambon Endah Wijiasih mengatakan :  

“Dalam hal memudahkan siswa SMPN 1 prambon kita juga 

menyediakan fasilitas sarana yang juga cukup memadahi, 

salah satunya untuk PAI ini kita membuatkan laboraturium 

khusus pelajaran Pendidikan Agama Islam”. 
46

 

 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari Ninik 

Niswatun Khusniyah, selaku Guru PAI SMPN 1 Prambon :  

“Memang di SMPN 1 prambon sini fasilitas untuk 

pembelajaran cukup memadai, setiap kelas juga terdapat 

proyektor dan juga telah disediakan laboraturium khusus 

PAI“
47

 

 

4) mengontrol dan mengodifikasi tingkah laku siswa 

Tugas guru dalam hal mengontrol dan mengodifikasi tingkah 

laku siswa untuk mengefektifkan dari pembelajaran, hal ini juga 

dikuatkan dengan pernyataan dari guru PAI SMPN 1 Prambon ibu 

Ninik Niswatun Khusniyah, sebagai berikut: 
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“Saya di sekolah sini terkenal sebagai guru yang judes dan 

kiler mbak jadi kedengeran sepatu saya saja mereka sudah 

langsung diem dan lari kedalam kelas, jadi untuk tips dan 

trik tidak ada, dari ketegasan saya yang seperti itu tadi yang 

menyebapkan mereka takut sendiri, padahal saya sendiri 

kadang juga orang nya guyonan mbak gak pernah yang 

serius banget. “  

 

5) Memunculakan rasa percaya diri pada siswa  

Dalam kegiatan ini peran guru dalam memunculkan rasa 

percaya diri kepada siswa adalah sebuah tujuan dalam 

pembelajaran, hal ini dikuatkan dengan adanya foto dokumentasi 

pada saat observasi yang dilakukan di SMPN 1 Prambon.  

Gambar 4.1 

Memunculkan Percaya diri pada peserta didik  

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut mengambarkan bawasannya di dalam 

kelas memunculkan rasa percaya diri mereka dengan cara 

mengenalkan sesuatu hal yang baru dan menarik. 
48

 

6) mendorong perilaku yang positif pada siswa  

Pada langkah ini upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mendorong perilaku positif siswa SMPN 1 Prambon Sidoarjo hal 
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tersebut juga ditegaskan dengan pernyataan dari ibu Niswatun 

Khusniyah selaku guru PAI SMPN 1 Prambon sebagai berikut:  

“Saya kalau  membangun nilai positif dari siswa yang selalu 

dan sangat saya tekankan pada saat awal pembelajaran yaitu 

sholat, karena mbak sholat itu sudah sangat paten, kalau anak 

tersebut sholat nya sudah bener insyaallah semua 

perilakunya jadi ngikut bagus juga, jadi itu alasan saya untuk 

selalu menanykan sholatnya bolong atau tidak” 
49

 

 

Dan dalam hal mendorong perilaku positif siswa juga tidak 

hanya berpusat kepada guru PAI saja melainkan juga dengan di 

bantu guru BK.  

7) Menjaga kelas yang kondusif  

Pada langkah ini guru mengkondusifkan kelas dengan 

berbagai cara sesuai dan disesuaikan dengan tipe dari kelas tersebut, 

karena disetiap kelas memiliki keunikan dan ciri khas masing-

masing dari setiap peserta didik, hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil dokumentasi sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Situasi kondusif di dalam kelas  

 

Dari gambar tersebut terlihat bawasannya terciptannya 

situasi yang kondusif di dalam kelas, di mana ketika suasana kelas 
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yang kondusif, maka akan terciptanya pembelajaran yang tenang 

dan nyaman, dan ilmu yang telah disampaikan guru lebih cepat 

diserap oleh peserta didik. 
50

 

b. Mengidentifikasi topik 

Dalam kegiatan ini guru melakukan identifikasi topic yang akan 

di ajarkan, karena materi yang akan dijelaskan disesuaikan dengan RPP 

dan silabus. Hal itupun telah dipaparkanoleh bu Niswatun Khusniyah, 

selaku guru PAI SMPN 1 Prambon pernyataan sebagai berikut:  

“Saya sendiri dalam hal mengidentifikasi biasanya cuma 

menelaah saja mbak mana yang akan saya ajarkan dan mana 

yang perlu untuk diajarkan karena mbak yang dibeli sekolah 

banyak materi yang tidak sesuai dengan silabus dan RPP ujung-

ujungnya LKS nya gak kepakai, kalau uda kayak gitu biasanya 

saya pakek buku paket kalau gak gitu saya mencari materi lain 

yang sesuai dengan sup bab nya, dari pada menganut di LKS 

kadang juga bacaannya gak lengkap mbak kasian anak-anak.” 
51

 

  

Dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan pada guru PAI 

SMPN 1 Prambon bawasannya guru  SMPN 1 Prambon ketika 

melakukan analisis materi tidak menyesuaikan LKS melainkan 

menyesuaikan silabus dan RPP yang sudah dibuat oleh guru sebagai 

pedoman utama.  

Dari pernyataan berikut dikuatkan dengan hasil observasi yang 

ada pada RPP materi berempati itu mudah menghormati itu indah 

sebagai berikut: mengidentifikasi topik sesuai dengan Kompetensi 

Dasar, KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, 
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KI 2 menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya, KI 3 memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan Prosedural) berdasarkan rasa ingin tahumya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata, KI 4 mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret ( menggunakan, menggurangi, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,membaca,mengitung, 

menggambar, dan menggarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
52

  

c. Merumuskan stimulasi untuk diberikan kepada siswa  

Dalam kegiatan ini guru merumuskan stimulus dengan cara 

membuat media pembelajaran yang unik dan menyenangkan. 

Pengertian dari media pembelajaran adalah segala bentuk alat 

komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari 

sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif.  

Di mana dalam definisi dari media pembelajaran tersebut 

dijelaskan bawasannya agar terciptanya situasi belajar yang efektif dan 

efisien, dan hal itu dibuktikan dengan gambar berkaitan dengan 
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merumuskan stimulasi yang diberikan kepada siswa dengan bentuk 

memberikan media sebagai berikut:  

Gambar 4.3 

Merumuskan stimulus kepada siswa 

 

Dari gambar tersebut mengambarkan bagaimana cara guru PAI 

SMPN 1 Prambon untuk merumuskan stimulus kepada siswa, dengan 

cara membuat menyiapkan media pembelajaran yang akan menjadi 

bahan untuk stimulus siswa. 
53

 

d.  Menentukan aneka sumber belajar yang ada di sekolah  

Sumber belajar adalah sebagai semua sumber baik berupa data, 

orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi siswa. Dari pengertian tersebut bawasannya 

sumber belajar di dalam sekolah SMPN 1 Prambon terdapat banyak, 

tersebut telah dipaparkan oleh guru PAI SMPN 1 Prambon di mana 

dalam pemaparan tersebut:  

“Kalau sumber belajar biasanya mbak ya dari guru itu sendiri 

yang paling banyak, kadang juga ada juga kok belajar dari 

siswa antar siswa, terus juga saya makai buku paket juga 

sebagai sumber belajar yang inti, karena kalau LKS saya tidak 
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suka mbak soalnya ndak lengkap dan materinya juga ndak 

sesuai dengan yang di ajarkan.”
54

 

 

Dari pemaparan guru PAI bawasannya untuk sumber belajar 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat banyak dan 

beragam. Berdasarkan hasil observasi menentukan sumber belajar, di 

dalam RPP materi berempati itu mudah, dan menghormati itu indah 

bawasannya sumber belajar yang di gunakan dalam pembelajaran yaitu: 

buku PAI dan Budi Pekerti PAI kelas VII SMPN 1 Prambon, Al-Quran 

dan terjemahan. 
55

 

e. Mengidentifikasi sarana prasarana  

Dalam hal ini guru meniyiapkan tentang sarana dan prasarana 

yang akan dibutuhkan dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Pengertian sarana adalah Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas 

yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar.  

Sesuai dengan observasi dan pengamatan yang ada dilakukan 

oleh peneliti bawasan nya di dalam RPP materi berempati itu mudah, 

menghormati itu indah bawasannya sarana dan prasarana yamg tersedia 

beruba ruang kelas yang cukup memadahi, di tunjang dengan proyektor 

untuk mendukung menampilkan ayat-ayat Al-Quran, beserta perangkat-

perangkat kelas yang menukung lainnya.  
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Dari hasil observasi tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara 

dengan guru PAI SMPN 1 Prambon sebagai berikut: 

“Kalau saya sendiri biasanya ya mbak lebih ke proyektor gitu 

mbak, missal ya menampilakan ayat-ayat Al-Quran nanti saya 

buka dari leptop.”
56

 

 

f. Mengintegrasikan langkah-langkah (sintaks) model pembelajaran 

inquiry dalam RPP. 

Dalam hal ini guru mengintegritaskan langkah-langkah model 

pembelajaran yang RPP yang telah guru tersebut rancang, untuk RPP 

terlampir di dalam lampiran, data tersebut diperkuat dengan hasil 

observasi yang ada pada RPP pada materi berempati itu mudah, 

menghormati itu indah adalah sebagai berikut: pada tahap pendahuluan 

terdapat 5 kegiatan yaitu: membuka pelajaran dengan salam, memulai 

pembelajaran dengan membaca Al-Quran, mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang 

akan dicapai, dan menyampaikan kegiatan. Kegiatan inti terdapat 5 

kegiatan yaitu: menggamati, menanya, experiment/explore, asosiasi, 

dan komunikasi. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup di 

mana dalam kegiatan penutup terdapat 4 kegiatan yaitu: untuk melihat 

ketercapaian hasil pembelajara, melaksanakan refleksi, merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
57
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Dari hasil observasi tersebut dikuatkan dengan pernyataan bu 

ninik selaku guru PAI SMPN 1 Prambon sebagai berikut :  

“Dalam kegiatan pembelajaran saya terdapat 3 kegiatan yaitu 

kegiatan pendahuluan di mana dikegiatan pendahulan biasanya 

yaitu kegiatan awal tentang berdoa terus mempersiapkan 

mereka sebelum pembelajaran dan kegiatan yang kedua yaitu 

kegiatan inti di mana kegiatan inti biasannya kegiatan yang 

paling penting yaitu pada saat proses pembelajarannya itu 

mbak, di kegiatan inti itu banyak sekali di mana ada kegiatan 

menanya, mengamati,experiment dll, dan kegitan yang terakhir 

yaitu kegiatan penutup, dimana kegiatan penutup biasannya 

saya sebut sebagai kegiatan akhir atau kegiatan pungkasan 

mbak, pada kegiatan ini biasanya saya gunakan untuk 

penutupan doa dan merivew sedikit apa saja yang telah saya 

sampaikan tadi.” 
58

 

 

2. Implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

pelaksanaan  pada pemebalajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon  

Tugas guru adalah melaksanakan kegiatan proses belajar dan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan intraksi dalam 

belajar mengajar antara guru dan siswa, kegiatan ini merupakan kegiatan 

peraktik mengajar yang yang di lakukan oleh guru kepada peserta didik. 

Dalam penerapan model pembelajaran Inquiry Learning berpengaruh 

dalam proses kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI ) 

ketika model pembelajaran tepat dan menyesuaikan dengan keadaan 

peserta didik maka proses belajar dan pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan siswa dalam menangkap pembelajaran yang telah 

diberikan oleh guru menjadi antusisas dan semangat dalam belajar. Serta 

materi yang disampaikan akan lebih cepat dipahami oleh siswa karena 
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materi Pendidikan Agama Islam berisi tentang nilai-nilai keagamaan dan 

budi pekerti yang luhur , agar terciptanya generasi bangsa Indonesia yang 

berakhlak yang baik.  

Ada (3) kegiatan pada tahap pelaksanaan, kegiatan tahap tersebut 

adalah:  

a. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan dimaksud untuk memberikan motivasi 

dan masukan kepada siswa, memusatkan perhatian, dan mengetahui 

apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan bahan yang akan 

dipelajari. Pada kegiatan pendahuluan ini sangat penting digunakan 

untuk meningkatkan daya tarik, motivasi belajar dan menimbulkan 

rasa ingin tahu terhadap pembelajaran yang akan diajarkan.  

Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan mengamati RPP 

yang telah dibuat oleh guru, pada kegiatan pendahuluan guru 

Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon melakukan beberapa 

upaya: 

1) Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khitmat. 

2) Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surah Al 

Baqarah ayat 83 dan QS. An-Nisa’ ayat 8 dengan lancar dan benar 

(nama surat sesuai dengan progam pembiasaan yang ditentukan 

sebelumnya).  
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3) Mengajuakan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan 

tema berempati itu muda dan menghormati itu indah.   

4) Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai  

5) Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan 

dengan menyampaiakn, menanggapi, dan membuat kesimpulan 

dari hasil diskusi.
59

 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tahap pendahuluan 

juga di lakukan wawancara dengan guru PAI SMPN 1 Prambon 

sebagai berikut :  

“Kalau saya dalam kegiatan pendahuluan yang saya lakukan 

yang pertama mengucapkan salam pembuka, di mana dilakukan 

diawal sebelum pembelajaran dimulai, kedua berdoa bersama 

dan membaca asmaul husnah yang dipandu oleh bu Ninik 

Niswatun Khusniyah selalu guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Prambon Sidoarjo, ketiga selanjutnya yaitu guru 

menanyakan keadaan siswa kabar dan yang paling terpenting 

adalah siapa yang tidak sholat, keempat Guru menanyakan 

materi yang akan dipelajari dan mengaitkan dengan materi dan 

pertemuan yang sebelumnya, dengan cara mengingat-ngingat 

apa yang telah di pelajari pada pertemuan kemarin dengan tanya 

jawab, dan kelima guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai serta menjelaskan secara singkat materi 

yang akan dipelajari.
60

” 

 

b. Kegiatan inti  

Kegiatan inti adalah kegiatan yang sering banyak menentukan 

kualitas pembelajaran dan paling berpengaruh langsung dalam 
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keberhasilan ataupun kegagalan proses belajar siswa untuk mencapai 

standar kopetensi yang ditentukan.  

Berdasarkan hasil dari observasi penelitian ketika kegiatan 

belajar mengajar, langkah-lagkah model pembelajaran Inquiry 

Learning yang dilakukan oleh Ninik Niswatun Khusniyah, selaku guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon, Dapat di 

jarbarkan sebagi Berikut : 
61

 

1) Orientasi  

Pada langkah ini guru menjelaskan materi tentang berempati 

itu mudah, menghormati itu indah dan menjelaskan tentang 

kegiatan pembelajaran yang ini dicapai. Dan setelah itu kebiasan 

dari ibu Ninik Niswatun Khusniyah, selalu menanyakan tentang 

sholatnya pada saat awal pembelajaran, karena yang paling rawan 

tidak dilakukan peserta didik pada saat dirumah adalah sholatnya. 

Kemudian baru masuk ke kegiatan tanya jawab, pada awal 

pembelajaran ibu Ninik Niswatun Khusniyah,bu ninik sering 

mengulang sedikit tentang materi yang kemarin telah diajarkan, 

lalu setelah sedikit pengulangan setelah dilakukan pengulangan 

materi, biasannya dilakukan umpan pertanyaan untuk menarik 

perhatian siswa, agar semangat dalam melakukan proses belajar 

dan pembelajaran. Lalu guru mengajak siswa untuk sama-sama 

untuk belajar bersama dan membaca tentang berempati itu mudah 

                                                           
61

 Observasi, kegiatan inti, 23 Agustus 2021  



64 

 

 
 

menghormati itu indah beserta memaknai tentang berempati itu 

mudah menghormati itu indah yang telah dibaca tadi. Kemudian 

guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Dan pada saat 

sudah dibentuk kelompok guru melakukan pengarahan tentang 

materi tersebut dengan belajar bersama  

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dokumentasi penelitian 

yang dilakukan bu Ninik Niswatun Khusniyah pada gambar 4.4 

sebagai berikut :  

Gambar 4.4 

Kegiatan kelompok pembelajaran  

 

Pada gambar diatas, terlihat beberapa siswa fokus dan 

begitu antusias dalalam mengamati apa yang akan dilakukan dalam 

tugas kelompok tersebut. 
62

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari guru Pendidikan 

Agama Islam SMPN 1 Prambon yaitu :  

“Dalam hal orientasi ini biasannya saya suruh untuk 

mengamati Al-Quran tentang ayat yang berhubungan 

dengan sikap empati, terus juga mengamati ayat Al-Quran 

aurah Al-Baqoroh ayat 83 tentang tentang salah satu sikap 

anak yang hormat terhadap orang tuanya, lalu saya suruh 
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menganalisis ayat Al-Quran tersebut sesuai dengan fakta 

yang ada sekarang”
63

 

 

Dan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah 

dipaparkan di atas dikuatkan dengan obsevasi dan dinyatakan 

sebagai berikut: di dalam RPP sebagai sumber rujuakn kegiatan 

mengamati atau orientasi ada 3 kegiatan yaitu : mengamati Ayat 

Al-Quran Surat Annisa’ ayat 8 tentang salah satu contoh sikap 

empati, mengamati ayat Al-Quran surah Al Baqoroh ayat 83 

tentang salah satu contoh sikap hormat anak kepada orang tuanya, 

dan mengamati ayat Al-Quran surah Al- Mujadalah tentang sikap 

hormat kepada guru. 
64

 

2) Merumuskan Masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah yang membuat 

siswa pada suatu permasalahan yang mengandung teka-teki. Pada 

tahap ini berdasarkan pengamatan peneliti, ibu Ninik Niswatun 

Khusniyah  selaku guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 

Prambon menyuruh siswa dalanm suatu meja bertanya mengenai 

materi Berempati itu Mudah, Menghormati itu Indah berikut 

pertanyaan yang dirumuskan siswa: apa arti dari berempati itu 

mudah, menghormati itu indah, dan kepada siapa saja? siswa disetiap 

meja saling menyampaikan pertanyaan mereka, lalu mereka 
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memilih dari salah satu temannya untuk menyampaikan apa yang 

akan dipertanyakan. 
65

 

Hal terseebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh bu ninik guru PAI SMPN 1 Prambon :  

“Dalam hal merumuskan masalah ini mbak, kita sebagai  

guru harus memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok atau guru 

tentang hal-hal yang belum jelas dari pengamatan terhadap 

ayat Al-Quran maupun hadist-hadist.”
66

 

 

3) Merumuskan Hipotesis  

Setelah siswa membuat pertanyaan atau merumuskan 

masalah langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis atau 

memberikan jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah dibuat 

oleh siswa. Pada kegiatan ini guru Pendidikan Agama Islam  

SMPN 1 Prambon melempar pertanyaan yang sudah dibuat oleh 

siswa. Pada kegiatan ini guru PAI dan guru PAI menyuruh siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang telah di ajukan oleh kelompok 

yang lainnya, dan saling bertukar jawaban maupun bertukar soal.
67

 

Dari observasi tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari bu 

Ninik selaku guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon 

sebagi berikut :  

“Dalam merumuskan hipotesis saya sebagai pendidik 

biasannya menyuruh anak-anak untuk mendiskusikan ayat 

Al-Quran dengan ajaran agama Islam dalam QS. Al-

Baqoroh:83 beserta QS.An-Nisa:8 dan ayat mujadilah ayat 
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11 sesuai dengan materi yang sedang diajarkan yaitu 

berempati itu mudah menghormati itu indah.”
68

 

 

4) Mengumpulkan Data  

Pada kegiatan ini guru Pendidikan Agama Islam meminta 

kepada seluruh siswa untuk mencari informasi ataupun jawaban 

mengenai pertanyaan yang dibuat oleh siswa dari kelompok lain 

tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah dari berbagai 

sumber yang telah peserta didik temukan diberbagai reverensi, 

dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

bimbingan dan arahan kepada peserta didik ketika belum 

memahami maksud dari apa yang telah diajarkan.  

Peserta didik dalam satu meja maupun satu kelompok saling 

bekerja sama dalam mencari informasi atau jawaban dari 

pertanyaan yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta didik 

dalam satu kelompok. Hal tersebut dapat di buktikan dengan hasil 

dokumentasi penelitian pada gambar sebagai berikut: 
69
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Gambar 5.5 

Kegiatan siswa pada saat diskusi  

 

 

Berdasarkan gambar  di atas terlihat peserta didik sedang 

menganalisis jawaban yang telah didapat oleh teman mereka 

melalui berbagai sumber, ada yang melalui buku dan ada yang 

melalui internet ataupun memanfaatkan fasilitas buku yang ada di 

perpustakaan SMPN 1 Prambon Sidoarjo, karena di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo terkendala dengan adanya larangan siswa untuk 

peserta didik membawa handphone maka dari itu ibu Ninik 

Niswatun Khusniyah, selaku guru Pendidikan Agama Islam 

menjelaskan :  

“Memang dari internet sangat banyak terdapat informasi 

yang dapat diambil, tetapi karena keterbatasan sekolah kita, 

maka dari itu peserta didik boleh brosing tapi dengan syarat 

tidak menggunakan Handphone , tetapi menggunakan 

leptop, tetapi kita tidak mewajibkan seluruh anak untuk 

membawa leptop, pasti juga semua tidak punya, jadi untuk 

kita tidak terlalu membebankan untuk penggunaan 

internetnya. ”
70
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5) Menguji Hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proses untuk menentukan jawaban 

yang dianggap diterima sesuai data yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. Setelah langkah mengumpulkan data melalui 

diskusi bersama dengan teman sekelompok. Setelah 

mengumpulkan data melalui diskusi bersama lalu ditulis di dalam 

buku, siswa diminta untuk mendiskusikan dari hasil temuan 

mereka lalu menyampaikannya di depan ruang kelas. Dari setiap 

siswa perwakilan setiap kelompok untuk menyamampaikan 

temuannya tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah yang 

tertera di dalam pertanyaan yang telah diberikan oleh sesama tema.  

Pada kegiatan ini guru SMPN 1 Prambon juga sering 

memberikan apresiasi dan memberikan pembenaran tentang hasil 

temuan yang telah disampaikan oleh peserta didik tersebut jika 

terdapat kekeliruan. Dan ketika penyampaian peserta didik sangat 

beragam, molai dari ada yang terpaku pada teks yang hasilnya 

ketika presentasi dia hanya membaca tidak terkesan menjelaskan. 

Ada juga yang sudah bagus dalam hal penyampaian hasil diskusi.
71

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari guru Pendidikan 

Agama Islam SMPN 1 Prambon menyatakan sebagai berikut:  

“Dalam hal ini mbak biasannya saya bersama kelompok 

kelpompok mendiskusikan alas an penting kenapa dalam 

ayat Al-Quran diperintahkan untuk memiliki sikap empati, 

dan juga alas an penting kenapa ayat Al-Quran menyuruh 
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kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, lalu 

saya suruh untuk mendiskusikan dan menemukan 

jawabannya bersama dengan teman sekelompoknya.”  

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan RPP materi berempati itu 

mudah, dan menghormati itu indah, kelas VII SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo.  

6) Merumuskan kesimpulan  

Pada kegiatan ini peserta didik diminta untuk memberikan 

kesimpulan dari hasil diskusi bersema mengenai materi berempati 

itu mudah, menghormati itu indah. Guru Pendidikan Agama Islam 

juga menjelaskan kepada siswa mengenai kesimpulan dari hasil 

diskusi mengenai pembelajaran berempati itu mudah, menghormati 

itu indah yang telah dipelajari tadi bersama kelompok.  

Dari hasil observasi pada RPP pada materi berempati itu 

mudah, menghormati itu indah dijelaskan bawasannya dalam hal 

merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut: menyampaikan 

hasil diskusi tentang pentingnya kenapa harus berempati, 

keuntungan dan kerugiannya. Lalu menyampaikan hasil diskusi 

tentang pentingnya kenapa harus hormat dan patuh kepada 

keduannya langkah selanjutnya menanggapi hasil presentasi 

(melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah), lalu yang terakhir 

yaitu membuat kesimpulan yang dibantu oleh bimbingan guru.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh bu Ninik guru SMPN 1 Prambon sebagai berikut :  
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“anak-anak biasannya saya suruh untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah saya kasih mbak, atau kalau ndak 

gitu saya suruh untuk menyampaikan hasil dari diskusi pada 

materi berempati itu mudah dan menghormati itu indah.”
72

 

 

c. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup guru dan peserta didik bersama-sama 

untuk menarik kesimpulan  dari hasil diskusi dalam pembelajaran. 

Pendidik memberikan penugasan tugas berupa pekerjaan rumah, 

dimana penugasan utnuk pekerjaan rumah biasannya akan diserahkan 

pada pertemuan berikutnya, dengan tujuan untuk mengingat kembali 

pelajaran yang tadi telah dipelajari di sekolah. Kemudian guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan 

mendatang. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran ibu Ninik 

Niswatun Khusniyah, selaku guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 

Prambon selalu berpesan kepada seluruh peserta didik, di mana bu 

Ninik menyampaikan : 

“Selalu saya tegaskan mbak ke anak-anak jangan lupa 

sholatnya, pokok sholat. Terkadang saja mbak sholat di 

sekolah bareng- bareng saja masih banyak yang mbolos harus 

lari-larian terlebih dahulu bagaimana kalau kita gak terus-

terusan buat ngingetiin anaknya, kasian kalau tidak sholat ” 
73

 

 

Dan setelah menyampaikan pesan dan nasihat kepada seluruh 

peserta didik, barulah guru mengucapkan permintaan maaf kepada 

peserta didik tentang ucapan maupun perbuatan yang telah dilakukan 

oleh pendidik dan setelah itu guru mengucapkan salam untuk 

mengakhiri pembelajaran.  
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Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yaitu pada kegiatan 

penutup guru melakukan beberapa langkah langkah sebagai berikut: 

pertama untuk melihat ketercapaiian hasil pembelajaran, guru 

melakukan penilaian tes dalam bentuk uraian objektif, kedua 

melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan 

peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya, ketiga merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara induvidu 

maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi, dan yang 

terakhir menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
74

 

3. Implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

Evaluasi dan tindak lanjut  dalam pemebalajaran PAI kelas 7 SMPN 

1 Prambon  

a. Evaluasi  

Evaluasi merupakan suatu usaha guru untuk mengetahui sejauh 

mengenai  mana tingkat pemahaman peserta didik dalam pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang yang dicapai. Dan ketika tujuan yang 

ingin dicapai tidak terwujud, maka dilakukannya tindak lanjut. 

Evaluasi yang dilakukan oleh ibu Ninik Niswatun Khusniyah selaku 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menyesuaikan dengan 

kurikulum yang sedang berlaku, untuk ibu Ninik Niswatun Khusniyah 
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melakukan penilaian kopetensi yaitu ada 3 penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan, dan penilaian keterampilan.  

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Guru Pendidikan 

Agama Islam ibu Ninik Niswatun Khusniyah, dengan pernyataannya 

sebagai berikut :  

“Untuk evaluasi dan tindak lanjut saya sebagai guru biasanya 

melakukan 3 hal yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, 

dan penilaian keterampilan. Karena saya menyesuikan sekolah 

saja mbak, tapi saya sebagai seorang guru lebih terpaku kepada 

penilaian sikap, karena ya mbak di SMP sini banyak banget 

yang memang dia itu gak pinter tapi dia selalu naik kelas, 

karena sikap dia kepada guru yang sangat sopan” 
75

 

 

Berdasarkan hasil observasi penelitian pada tahap evaluasi 

kegiatan belajar-mengajar, langkah-langkah dalam tahap ini : 
76

 

1) Simulasi dan latihan Materi  

 Kegiatan ini merupakan sebuah dari hal yang terpenting 

dalam pembelajaran. Di mana pada tahap ini siswa melakukan 

pengulangan tentang materi yang telah diajarkan disebelumnya, 

dengan cara mengerjakan soal ataupun test yang telah diberikan 

oleh guru.  

Di mana dalam tahap ini dibuktikan dengan adanya 

dokumentasi hasil observasi tentang simulasi dan pelatihan oleh 

Guru Pendidikan Agama Islam ibu Ninik Niswatun Khusniyah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.6 

Bentuk simulasi dan latihan materi 

 

Di mana dalam gambar tersebut bentuk dari latihan materi 

yang diberikan oleh ibu Ninik Niswatun Khusniyah dalam 

penguatan materi yang telah diajarkan dengan memberikan soal 

dan latian sesuai dengan sup bab yang telah diajarkan.  Dan sesuai 

dengan hasil observasi yang terlampir di dalam RPP tentang materi 

berempati itu mudah, menghormati itu indah, di jelaskan 

bawasannya beberapa pertanyaan yang di ajukan sebagai berikut: 

a) Apa yang disebut dengan empati? 

b) Sebutkan contoh sikap empati ? 

c) Jelaskan alasan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua ? 

d) Jelaskan cara hormat dan patuh pada orang tua ?
77
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Dari data hasil dokumentasi dan wawancara  diperkuat 

dengan hasil wawancara dari bu ninik selaku guru PAI SMPN 1 

Prambon Sidoarjo sebagai berikut :  

“Untuk stimulasi penguatan materi sering sekali saya 

ambilkan kalau ndak dari LKS ya kalau ndak gitu dibuku 

paket mbak, tapi kadang juga tidak berpacu pada 2 hal itu 

saja melainkan kadang contohnya pada saat materi kita saat 

ini kan tentang berempati itu mudah dan menghormati itu 

indah, di mana dikompetensi pengetahuan terdapat dahlil 

naqli tentang menghormati orang tua dan hormat kepada 

guru, dari dahlil-dahli tersebut anak-anak saya suruh untuk 

menghafal mbak, selain sebagai nilai juga memberikan 

motivasi belajar bagi mereka, kalau gak disuruh untuk 

menghafal gitu anak-anak males mbak belajarnya.”
78

 

 

2) Menilai kompetensi siswa  

Pada kegiatan ini guru melakukan penilaian pada 3 hal yaitu 

penilaian yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan 

penilaian sosisal, hal tersebut di jelaskan sebagai berikut :  

a) Penilaian sikap  

Pada penilaian ini guru Pendidikan Agama Islam SMPN 

1 Prambon melakukan penilaian sikap dengan banyak cara 

pendidikan tingkah laku peserta didik, dan pada penilaian sikap 

guru Pendidikan Agama Islam bekerja sama dengan guru BK 

untuk melakukan penilaian sikap yang ada di sekolah. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh ibu Ninik Niswatun Khusniyah 

selaku guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon 

sebagai berikut :  

                                                           
78

 Ninik Niswatun Khusniyah, wawancara, 23 Agustus 2021 



76 

 

 
 

“Kalau dalam penilaian sikap saya lebih ke prilaku dia 

sehari hari mbak, contohnya prilaku dia kepada guru 

bagaimana, terus juga cara dia hormat kepada guru 

bagai mana, dan juga saya sebagai guru PAI kita juga 

melakukan kegiatan rutin setiap pagi hari senin yaitu 

petalan rambut mbak atau bahasa biasannya sidak 

kerapian rambut pada laki-laki, kadang juga mereka 

banyak yang rambut nya yang dicat warna, dan ada juga 

yang waktunya belum pulang sekolah mereka sudah 

mbolos lewat pager belakang, padahal dipager belakang 

itu sangat beresiko sekali mbak sudah dikasih kawat 

berduri yang sebenarnya yang mereka lakukan itu tidak 

berbanding dengan yang mereka lakukan tersebut.”
79

 

 

Dari pernyataan guru PAI SMPN 1 Prambon tersebut 

jelas dikatakana bahhwa penilaian sikap dalam hal tersebut 

sangatlah penting dalam hal pembentukan akhlak bagi peserta 

didik. Dan dari hasil wawancara tersebut dikuatkan dengan 

hasil observasi sesuai dengan materi dan RPP berempati itu 

mudah, menghormati itu indah adalah sebagai berikut: siswa 

kelas VII SMPN 1 Prambon dituntut untuk peka terhadap 

persoalan orang lain, membantu pekerjaan orang tua, 

membahagiakan orang lain, dan membahagiakan orang tua, dan 

ketika orang tua mereka sudah tiada maka kita harus  untuk 

berprilaku yang baik yaitu dengan cara mendoakannya. 
80

 

b) Penilaian keterampilan  

Pada kegiatan penilaian ini guru lebih pada tugas dan 

ujian, di mana tugas di bagi menjadi 2 yaitu tugas harian yang 

dikerjakan di lks namun dikerjakan pada saat berada di sekolah, 
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sedangkan untuk tugas rumah atau sering disebut dengan PR, 

untuk PR biasanya ibu Ninik Niswatun Khusniyah, 

menggunakan. Dan untuk penilaian ulangan di bagi menjadi 3 

yaitu:  

(1) Ulangan Harian  

Ulangan Harian adalah bentuk tes yang dilakukan 

oleh guru untuk tingkat pemahaman yang telah dimiliki 

oleh peserta didik disetiap babnya. Ibu Ninik Niswatun 

Khusniyah menyatakan : 

“Kalau ulangan harian biasanya saya langsung 3 bab 

mbak tidak yang setiap bab melakukan Ulangan 

Harian, karena sudah saya kasih tugas setiap bab nya 

jadi ndak usa untuk ulangan harian untuk setiap bab 

nya “ 
81

 

Dari pernyataan tersebut jelas bawasannya untuk 

setiap ulangan harian dilakukan setiap bab melainkan 

tergantung kebijakan dari setiap guru tersebut. Dan dari 

wawancara tersebut dikuatkan dengan hasil dari observasi, 

di mana di dalam RPP dijelaskan guru memaparkan contoh 

kisah kejadian sehari-hari tentang kesuksesan anak yang 

selalu berbakti kepada orangtuannya, dipaparkan sebagi 

berikut: 
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Tabel 4,2 

Instrument penilaian Portofolio 
82

 

No 
Kriteria 

Pengamatan 

Sekor nilai 

4 

(sangat 

baik) 

3 

(baik) 

2 

(Cukup) 

1 

(Kurang) 

1 Sistematika 

penulisan  

    

2 Kesesuaian 

paparan 

dengan tema  

    

3 analisis     

4 Kesimpulan      

 

(2) Ujian Tengah Semester (UTS) 

Ulangan Tengah Semester (UTS) adalah bentuk tes 

dari evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan 

selama setengah semester, di mana harapan guru agar 

peserta didik dapat memahami dari hasil pembelajaran 

selama setengah semester. ibu Ninik Niswatun Khusniyah  

sebagai guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon 

menyatakan sebagai berikut :  

“Kalau saya sendiri untuk UTS biasanya soal sudah 

di sediakan dari sekolah jadi saya merasa kurang 

efektif soalnya kayak gak bisa menjadi tolak ukur 

dari siswa sendiri, soalnya mbak kadang itu soalnya 

A ya tapi itu tidak sesuai dengan yang telah kita 

ajarkan mbak jadi sering-sering kalau UTS kadang 

anak-anak sering minta bonus karena mereka belum 

pernah di ajarkan sebelumnya.”
83
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Dari pernyataan guru Pendidikan Agama Islam 

SMPN 1 Prambon tersebut jelas bawasannya kalau 

penilaian dalam bentuk UTS ini kurang efektif. Dari hasil 

wawancara tersebut diperkuat dengan adanya observasi 

yang dilakukan oleh peneliti, di mana dalam dalam setiap 

pertengahan semester evaluasi dari hasil belajar 

dipertengahan semesternya, dan untuk soal ujian bukan 

dibuat secara langsung oleh guru, melainkan guru hanya 

menilai dan mengevaluasi, dan evaluasi yang diberikan 

berupa angka murni, jika ada nilai yang di bawa KKM 

maka nilai tersebut tetap di tulis sesuai dengan nilai 

tersebut. 
84

 

(3) Ujian Akhir Semester (UAS) 

Ujian Akhir Semester adalah bentuk tes dan evaluasi 

diakhir semester, di mana disetiap semesternya selalu 

terdapat ujian diakhir semesternya, UAS bianya terdapat 

disemester ganjil maupun genap, untuk UAS disemester 

genap menentukan kenaikan kelas dari peserta didik. Dari 

UAS terbentuk gabungan nilai menjadi satu. Mulai dari 

UAS,UTS dan tugas-tugas lainnya.  
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Dari gabungan beberapa nilai tersebut dibuktikan 

dengan adanya bukti dokumentasi tentang penilaian guru 

pada saat akhir semester sebagai berikut: 

 Gambar 4.8 

Penilaian pengetahuan peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut bentuk penilaian dari hasil 

mulai dari tugas sehari hari, UTS, dan UAS. Dari tersebut 

guru dapat menentukan penilaian .
85

 

c) Penilaian sosial  

Penilaian sosial adalah penilaian yang dilakukan antar 

sesama teman sebaya, dimana penilaian sosial dilakukan 

dengan cara melakukan pendekatan terhadap teman sebayanya, 

hal ini juga disesuai dengan materi berempati itu mudah, 

menghormati itu indah, di mana dalam penilaian sosial tersebut 

adalah menunjukkan sikap empati terhadap sesama dan 
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menunjukkan sikap patuh, hormat dan sopan santun terhadap 

orang tua dan guru.  

3) Menilai keaktifan siswa  

Dalam kegiatan ini guru sering memberikan penilaian 

dilihat dari keseharian peserta didik, di mana hal ini diungkapkan 

oleh bu ninik selaku guru SMPN 1 Prambon sebagai berikut :  

“Kalau untuk menilai keaktifan sendiri saya biasannya 

melihat dari sikap dan pembiasaan siswa tersebut di dalam 

kelas bagaimana, trus sopan santun itu yang paling penting 

bagi saya, kadang adapun kalau ada anak yang meskipun 

dia gak bisa apa-apa tapi dia selalu nganut apa yang telah 

guru berikan ya saya memberikan nilainya bagus mbak, 

soalnya gak tega klau dia meskipun gak bisa tapi prilakunya 

baik gak saya kasih nilai bagus.”
86

 

 

Dari pernyataan guru PAI tersebut bawasannya jelas 

keaktifan bukan hanya sekedar mencari nilai semata, melaikan 

tetang akhlaq dan prilaku dari peserta didik tersebut.  

4) Merivew dan merangkum  

Merivew dan merangkum bertujuan untuk mengingat 

kembali pelajaran yang telah diberikan guru untuk menjadikan 

siswa lebih paham tentang apa yang telah diajarkan. Hal tersebut 

selaras dengan hasil observasi yang dilakukan di kelas VII 

SMPN1. 
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Gambar 4.8 

Tugas merangkum PAI siswa Kelas VII SMPN 1 Prambon  

 

 

Dari hasil dokumentasi tersebut bawasannya bu Ninik 

selaku guru SMPN 1 Prambon selalu memberikan tugas 

merangkum dalam setiap sup bab pembelajaran. Dari tugas tersebut 

selalu dinilai dan menambah dari kekurangan nilai yang ada di 

dalam rapot setiap semesternya.  

b. Tindak lanjut  

Dalam tahapan pelaksanaan evaluasi hasil belajar poin 

pentingnya yaitu adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kegiatan 

tindak lanjut yang dimaksud adalah guru menindaklanjuti hasil analisis 

dan menginterpretasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selanjutnya. Tindak lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selanjutnya merupakan pelaksanaan keputusan tentang usaha 

perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya 

peningkatan mutu pembelajaran. 



83 

 

 
 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

pada bu Ninik selaku guru PAI SMPN 1 Prambon Sidoarjo sebagai 

berikut:  

“Dalam proses tindak lanjut dari evaluasi yang saya berikan 

kepada anak-anak biasannya dalam bentuk remedial atau pun 

dalam bentuk penguatan materi yang sekiranya itu banyak yang 

salah di dalam kelas, semisal ya mbak di dalam bab empati ini 

yang sering banyak terjadi yang salah yaitu menguraikan arti 

dari ayat tersebut sesuai dengan kehipunyan yang nyata, 

biasanya disitu anak- anak banyak yang kurang jeli karena 

emang ada yang gak bisa, kadang juga ada yang terburu-buru 

mengerjakannya, ha dari itu saya beri tindak lanjut dengan cara 

saya masuk ke kelas mereka mbak saya tanya pokok 

permasalahannya, kalu emang ada anak yang nilainya di bawah 

KKM biasannya itu yang baru saya kasih tambahan soal, 

soalnya kan itu di buat ngatrol nilai dia mbak, kasian juga kalau 

dia nilainya di bawah KKM.”  

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bu ninik guru 

SMPN 1 Prambon, hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi 

sebagai berikut: dalam hal proses tindak lanjut yang dilakukan pada 

saat tindak lanjut dari hasil belajar adalah melakukan remedial, dimana 

ketentuan dari rimedial jika seorang peserta didik tidak mencapai nilai 

ketuntasan minimal,maka dari itu cara untuk menilai peserta didik 

tersebut sesuai dengan KKM maka dalam RPP telah dijabarkan cara 

menghitung skor sebagi berikut: 
87
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 Observasi, tindak lanjut, 22 september 2021  
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Tabel 4.3 

Lembar penilaian skor siswa  

 

No Kunci Skor 

1. Empati adalah keadaan mental yang 

membuat orang merasa dirinya dalam 

keladaan, perasaan, atau pikiran yang 

sama dengan orang lain  

5-15 

2. a. peka terhadap perasaan orang lain .  

b.membayangkan seandainya aku 

adalah dia. 

c. berlatih mengorbankan milik sendiri 

  

10- 25 

3. a.ibu mengandung dengan penuh susah 

payah kemudian melahirkan dengan 

mempertarungkan nyawa.  

b.ibu menyusui selama dua tahun 

dengan penuh kasih sayang dan terjaga 

malam hari karena memenuhuhi 

kebutuhan anaknya. 

c.ibu dan ayah memelihara kita 

sehingga kita siap untuk hidup mandiri 

 

15-30 

4. Ketika orang tua masih hidup:  

a.memperlakukan keduannya dengan 

sopan dan hormat. 

b. membantu pekerjannya. 

c.mengikuti nasihatnya  

 

ketika orang tua sudah meninggal :  

a.jika keduannya muslim kamu dapat 

mendoakannya setiap hari.  

b.melaksanakan wasiatnya  

 

15-30 

 

C. Pembahasan Temuan  

1. Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning  pada Tahap 

Persiapan dalam Pembelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon  

Berdasarkan hasil penemuan penelitian menjelaskan bahwa 

persiapan merupakan suatu tindakan yang sangat menentukan dalam 
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proses belajar dan pembelajaran, mulai dari apa yang harus disiapkan, 

siapa yang perlu menyiapkan dan bagaimana proses belajar akan 

berlangsung. Persiapan merupakan rancangan yang penting bagi seorang 

pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan serta 

memudahkan seorang pendidik dalam kegitan pelajar dan pembelajaran 

karena di dalam persiapan terdapat beberapa hal yang dapat mewujudkan 

tujuan pembelajaran.  

Pernyataan di atas sesuai dengan teori yang disampaiakn oleh buku 

terbitan kementrian pendidikan dan kebudayaaan dengan judul Disquiry 

inquiry learning Yaitu sebagai berikut :
88

 

a. Guru memberikan pengenalan ke siswa. 

b. Guru mengidentifikasi topik pada konten sumber belajar dan 

pembelajaran yang dapat dikemas dengan model pembelajaran 

discovery-inquiry learning. 

c. Guru merumuskan stimulus untuk diberikan kepada siswa dalam 

mengawali/ mengantar siswa mengikuti pembelajaran. 

d. Guru menentukan aneka sumber belajar yang tersedia di sekolah yang 

bisa dimanfaatkan siswa.  

e. Guru mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana. 

f. Guru mengintegrasikan langkah-langkah (sintaks) model 

pembelajaran discovery-inquiry lerning.  
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 Andamsari,”Rencana model pembelajaran Discovery-Inquiry lerning “.et. al” . (Jakarta 

kementrian pendidikan dan kebudayaan pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan 

kebudayaan,2018),16-17 
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g. Guru membagi kelompok siswa dengan menggabungkan semua level 

kognitif (rendah, sedang dan tinggi ) .  

Berdasarkan analisis data penelitian melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi di SMPN 1 Prambon Sidoarjo, dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang diperoleh penelitian mengenai beberapa hal yang 

menjadi patokan dalam persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

PAI pada materi berempati itu mudah, menghormati itu indah adalah 

sebagai berikut :  

a. Memberikan penguatan pada siswa.  

b. Mengidentifikasi topik. 

c. Merumuskan stimulasi untuk diberikan kepada siswa.  

d. Menentukan aneka sumber belajar yang ada disekolah.  

e. Mengidentifikasi sarana prasarana. 

f. Mengintegrasikan langkah-langkah(sintaks) model pembelajaran 

inquiry dalam rpp. 

2. Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning pada Tahap 

Pelaksanaan  dalam Pemebelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Prambon  

Tahap pelaksanaan adalah melaksanakan kegiatan proses belajar 

dan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi 

dalam proses belajar dan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. 

Dalam implementasi model pembelajaran inqury learning hal ini 

berpengaruh dalam proses belajar dan pembelajaran. Ketika model 
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pembelajaran tepat maka peserta didik akan lebih antusias dan semangat 

dalam proses pembelajaran.  

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasannya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 

Pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang meliputi kegiatan inti dan 

penutup.
89

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di 

SMPN 1 Prambon, implementasi model pembelajaran Inquiry learning 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi berempati itu 

mudah, menghormati itu indah  meliputi sebagai berikut :  

a. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didik, memusatkan perhatian, dan mengetahui 

apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan bahan yang akan 

dipelajari pada kegiatan pendahuluan guru SMPN 1 Prambon 

melaksanakan beberapa upaya yaitu :  

1) Mengucapkan salam pembuka.  

2) Berdoa bersama.  

3) Kemudia guru menanyakan kabar siswa sambil mengabsensi 

siswa.  
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 Akramunnisa, pengaruh penerapan strategi pembelajaran inqury lerning terhadap hasil belajar 

PAI peserta didik SMA negri 10 gowa, (Skripsi UIN ALAUDIN, Makassar, 2018),15  
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4) Guru mengulas kembali materi yang telah diajarkan, dan 

mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. 

5) Guru menyiapkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai serta 

menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari.  

Secara garis besar dari alur kegiatan pendahuluan pembelajaran 

seperti gambar di bawah ini (Lihat gambar dibawah ini !)  

Gambar 4.8 

Alur kegiatan pendahuluan pembelajaran di SMPN 1 Prambon 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan permendikbud No. 22 tahun 2016 menjelaskan 

bahwa dalam kegiatan pendahuluan , guru wajib :
90

 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

b) Memberi motivasi belajar peserta didik serta kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

                                                           
90

 PERMENDIKBUD No 22 Tahun 2016 tentang Standart Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah  

 Guru 

mengucapkan 

salam 

Berdoa dan 

membaca asmaul 

husnah   

Absesnsi 

kehadiran peserta 

didik  

Bertanya materi 

sebelumnya  

Menyampaikan 

dari tujuan 

pembelajaran  
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internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

pendidikan. 

c) Mengajukan pertanyaan-pertnyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kopetensi dasar yang akan 

dicapai.  

e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian sesuai 

silabus.  

Berdasarkan teori dan permendikbud tersebut, dapat dijelaskan 

pembahasan temuan berdasarkan analisis data yaitu :  

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran  

Langakah pertama menurut teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 dalam kegiatan pendahuluan 

yakni menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Dalam implementasi di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam yakni :  

a) Guru memberikan salam kepada peserta didik sekaligus 

menanyakan prihal sholat yang di lakukan oleh peserta didik.  

b) Berdoa bersama dan membaca Asmaul husnah. 
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2) Memberi motivasi belajar peserta didik serta kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari hari dengan memberikan contoh dan perbandingan 

lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang pendidikan 

Langkah kedua menurut teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 dalam kegiatan pendahuluan 

yakni memberikan motivasi pada siswa secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan cara membiasakan kegiatan sholat dalam kebiasaan sehari-

hari di dalam sekolah maupun pada saat peserta didik berada di 

rumah masing-masing, serta disesuaikan dengan karakteristik 

kemampuan dan jenjang siswa. Sedangkan di SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo memberikan motivasi kepada siswa, meski terkendala 

dengan sulitnya semangat belajar siswa pada saat ini, tetapi guru 

SMPN 1 Prambon selalu memberikan motivasi kepada peserta 

didik.  

3) Mengajukan pertanyaan-pertnyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

Langkah ke tiga menurut teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 dalam kegiatan pendahuluan 

yakni guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Di 
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dalam implementasi di SMPN 1 Prambon Sidoarjo yaitu mengulas 

sedikit tentang materi yang telah diajarkan lalu, mengajukan 

pertanyaan tentang pertanyaan tentang materi yang telah 

diajarkan, tidak hanya menanyakan perihal materi tetapi peserta 

didik juga dibebaskan untuk bertanya ketidakpahaman mereka 

dipertemuan kemarin, lalu menginjak ke pertemuan selanjutnya 

yang akan diajarkan. 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kopetensi dasar yang 

akan dicapai 

Langkah ke empat menurut teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 dalam kegiatan pendahuluan 

yakni guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. Dalam implementasi di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo guru Pendidikan Agama Islam selalu 

menyampaikan tujuan pembalajaran yang akan dicapai dari 

pembelajaran yang diajarkan serta mengulas singkat gambaran 

pembelajaran yang akan diajarkan  

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian sesuai 

silabus 

Langkah ke lima menurut teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 dalam kegiatan pendahuluan 

yakni menyampaikan cakupan materi dan penjelasan urutan sesuai 

dengan silabus. Dalam implementasi di SMPN 1 Prambon 
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Sidoarjo yang di lakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam, di 

mana menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta 

memberi gambaran singkat tentang materi yang akan diajarkan.  

Hal tersebut sesuai dengan teori yang berdasar pada 

permendikbud No 22 Tahun 2016 akan tetapi penerapan di SMPN 

1 Prambon Sidoarjo guru sudah banyak dan selalu memberikan 

motivasi kepada peserta didik, akan tetapi tidak semua motivasi 

yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik tidak 

diterapkan seluruhnya, akan tetapi mereka tetap melakukan 

kesalahan tidak sesuai dengan motivasi yang telah diberikan oleh 

pendidik.  

b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan kegiatan yang paling banyak 

menentukan kualitas pembelajaran dan berpengaruh langsung dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan proses belajar dan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diinginkan . kegiatan 

inti juga kegiatan penting dalam hal menentukan aspek tingkat 

keberhasilan siswa.  

Pernyataan diatas senada dengan yang  diungkapkan oleh 

Abdul Gafur yaitu :  

“Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
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cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 
91

” 

 

Pendidik SMPN 1 Prambon Sidoaorjo menggunakan langkah-

langkah model pembelajaran Iquiry Learning sebagai berikut :  

1) Orientasi  

a) Pendidik  menjelaskan materi tentang berempati itu mudah, 

menghormati itu indah. 

b) Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran yang harus di 

lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2) Merumuskan Masalah  

a) Siswa mengamati tentang berempati itu mudah, menghormati 

itu indah 

b) Berdasarkan dari hasil pengamatan dari arti berempati itu 

mudah, menghormati itu indah, peserta didik beserta teman 

satu kelompokan diminta untuk mendiskusiakan tentang hal-

hal yang diketahui dari pengamatan tersebut.  

c) Dan peserta didik mengindentifikasi apakah berempati itu 

mudah, menghormati itu indah menuliskan contoh-contohnya.  

d) Lalu peserta didik di minta menanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami tentang berempati itu mudah, menghormati itu 

indah. 

e) Kemudian siswa diminta untuk merumuskan pertanyaan 

tersebut.  
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 Abdul Gafur,  Desain Pembelajaran, (Yogyakarta: penerbit Ombak , 2012),  
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3) Mengajukan Hipotesis  

Peserta didik diminta untuk menjawab dari pertanyaan yang 

telah diajukan oleh temannya tersebut semampunya dan 

sebisannya, tanpa perlu melihat catatan yang telah mereka pahami.  

4) Mengumpulkan data  

a) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan pertanyaan yang 

telah dirumuskan, dengan cara mendiskusiakan bersama 

dengan kelompok mereka masing-masing dengan 

menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, 

misalnya menggunakan buku paket dan Al- Quran terjemah 

yang telah tersedia.  

b) Jika peserta didik di masing-masing kelompok menemukana 

jawaban yang telah diajukan oleh temannya, maka peserta 

didik menuliskan jawaban yang telah ditemukan tersebut 

dibuku tulis peserta didik masing-masing.  

5) Menguji Hipotesis  

Peserta didik diminta oleh pendidik untuk menyampaikan 

hasil diskusi dari pertanyaan yang telah terkumpul di masing-

masing siswa. Dan peserta didik lain berhak untuk mengkritisi 

tentang jawaban yang telah disampaikan oleh temannya, karena 

peserta didik berhak untuk mengutarakan jawaban yang mereka 

anggap benar dengan bersumber pada reverensi yang telah mereka 

temukan.  
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6) Merumuskan kesimpulan  

Pendidik meminta peserta didik untuk menyimpulakan hasil 

dari diskusinya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

peserta didik dan mengarahkan peserta didik yang jawabannya 

tidak sesuai, akan diluruskan oleh pendidik.  

Secara sederhana alur langkah-langkah implementasi model 

Pembelajaran Inquiry learning yang dilakukan di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.9 

Langkah-langkah Model pembelajarab Inquiry Lerning 

Di SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

 

 

 

 

 

Dalam langkah-langkah implementasi model pembelajaran 

inquiry learning menurut Wina Sanjaya sebagai berikut :  

1) Orientasi  

a) Menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang 

diharapkan dapat di capai oleh peserta didik. 

b) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan 

oleh siswa untuk menjadi tujuan. 

Orientasi  
Merumuskan 

Masalah  

Mengajukan 

Hipotesis  

Merumuskan 

Kesimpulan  

Menguji 

Hipotesis  
Mengumpulakan 

Data  
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c) Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini 

dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar 

siswa
92

. 

2) Merumuskan masalah  

a) Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 

b) Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung 

teka-teki. 

c) Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-kosep yang 

sudah di ketahui terlebih dahulu oleh siswa. 

3) Menguji hipotesis  

Membuat jawaban sementara dari suatu permasalahan 

yang sedang dikaji.  

4) Mengumpulkan data  

Evektivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.  

5) Menguji hipotesis 

Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima 

sesuai dengan datau atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data.  

6) Merumuskan Kesimpulan  

Mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis.  
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2011), 196 
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c. Kegiatan penutup  

Pada kegiatan penutup guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Prambon melakukan upaya sebagai berikut :  

1) Peserta didik bersama dengan pendidik bersama-sama mengambil 

kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh guru. 

2) Pendidik memberikan tugas tambahan agar peserta didik lebih 

memahmi materi yang telah disampaikan oleh guru.  

3) Pendidik menegaskan tentang sholat agar para peserta didik tidak 

lalai akan kewajiban mereka. 

4) Pendidik menyampaiakn materi yang akan di bahas di pertemuan 

minggu depan.  

5) Sebelum mengahiri pembelajaran guru meminta kepada peserta 

didik untuk berdoa bersama.  

6) Guru mengucapkan salam.  

Pernyataan tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh 

Abdul Majid yang menyatakan sebagai berikut :  

 Kegiatan penutup adalah kegitan yang memberikan penegasan 

atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan 

kajian yang di berikan pada kegiatan ini. Kesimpulan di buat 

oleh guru dan atau bersama siswa. 
93

 

 

Berdasarkan hal di atas guru Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Prambon Sidoarjo sudah melakukan kegiatan penutup yang 

sesuai dengan teori tersebut. Namun terdapat catatan tambahan oleh 
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guru SMPN 1 Prambon Sidoarjo yakni dalam kegiatan penutup guru 

PAI SMPN 1 Prambon Sidoarjo guru menambahkan beberapa hal 

sebagai berikut :  

1) Pendidik memberiakan tugas yang harus dikumpulkan pada 

pertemuan minggu berikutnya berseta menyampaikan tugasnya 

harus dikumpulkan dalam kertas folio ataupun dalam buku tulis.  

2) Pendidik menyampaikan materi yang akan disampaiakan dan 

dipelajari dipertemuan minggu berikutnya. 

3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama.  

3. Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning pada Tahap 

Evaluasi dan Tindak Lanjut  Dalam Pemebalajaran PAI kelas VII 

SMPN 1 Prambon  

Evaluasi merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan pendidik 

untuk mengetahui sejuh mana tingkat ketercapaian dan keberhasilan 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon Sidoarjo menggunakan 

tiga teknik evaluasi yaitu : 

1) Penilaian sikap  

Penilaian sikap digunakan guru untuk menilai sikap dan tingka 

laku dari peserta didik. Pada penilaian sikap ini guru dibantu oleh 

guru BK untuk mengamati sikap siswa dalam sekolah maupun di luar 

sekolah. Dalam hal ini penilaian sikap dilihat dari seberapa dari cara 

peserta didik dalam bertingkah laku. Evaluasi dalam penilaian ini di 
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SMPN 1 Prambon terdapat buku poin, dimana buku poin tersebut guru 

dapat mengtahui sikap dar peserta didik, semakin banyak poin maka 

semakin kecil penialaian sikapnya.  

2) Penilaian keterampilan  

Evaluasi penilaian keterampilan ini seperti halnya dengan 

penilaian tes. merupakan evaluasi yang digunakan guru untuk 

mengetahui sejauh man tingkat ketercapaian dari pembelajaran 

dengan menggunakan cara tes. Evaluasi dalam bentuk penilaian 

keterampilan ini guru PAI SMPN 1 Prambon memberikan tes dua 

macam, yaitu evaluasi tes tulis dan evaluasi tes non tulis, dimana 

untuk tes tulis guru memberikan soal kepada peserta didik, sedangkan 

untuk penilaian tes non tulis biasanya dengan ujian lisan. 

3) Penilaian sosial  

Evaluasi penilaian sosisal digunakan untuk menilai sosial yang 

ada pada peserta didik, di mana dalam penilaian sosial ini guru 

Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon melakukan penialain 

dengan teman sejawat, di mana bentuk penilaiannya berupa 

kepedulian peserta didik terhadap guru , teman dan lingkuangan 

sekitarnya.  

Dalam teknik penilaian keterampilan, guru Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Prambon Sidoarjo menggunakan model 

pembelajaran inquiry learning dimana peserta didik didorong untuk 

berfikir dan memecahkan masalah yang ada secara mandiri, di mana 
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santar kelompok lain saling memberikan pertanyaan dan kelompok 

yang mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain wajib untuk 

menjawab dari pertanyaan tersebut, selain itu guru juga memberikan 

soal sebagai evaluasi guna mengukur sebagaiman tingkat ketercapaian 

dari peserta didik, dan melakukan tindak lanjut jika ketidak tuntasan 

nilai dari peserta didik dengan bentuk remedial untuk memberikan 

nilai yang tidak tuntas.  

Selama proses belajar dan pembelajaran berlangsung guru 

Pendidikan Agama Islam melakukan penilaian proses dari 

pembelajaran peserta didik selama di dalam kelas, tahap penilaian ini 

dilakukan guru kepada setiap induvidu. Penilaian yang di gunakan 

oleh guru dalam model pembelajaran Inquiry learning adalah 

penilaian pada aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek 

keterampilan. Untuk melakukan penelaian guru Pendidikan Agama 

Islam SMPN 1 Prambon Sidoarjo menggunakan lembar penilaian 

untuk setiap aspek penilaian.  

Berdasarkan hasil temuan mengenai evaluasi yang di gunakan 

guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon Sidoarjo sebagai 

berikut :  

a) Melakukan pengamatan terhadap sholat siswa SMPN 1 Prambon 

ketika di sekolah maupun ketika di rumah masing-masing. 

b) Membuat kelompok diskusi dan setiap kelompok harus membuat 

pertanyaan dan menyelaisakan soal yang telah di berikan.  
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c) Melakukan tanya jawab dan penguatan materi kepada peserta 

didik mengenai materi yang sedang dipelajari dan materi yang 

telah dipelajari.  

d) Guru memberikan soal mengenai materi tentang berempati itu 

mudah, menghormati itu indah.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan tentang implementasi model pembelajaran inquiry learning pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo Tahun ajar 2021/2022 maka di ambil kesimpulan :  

1. implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap persiapan 

pada pemebalajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon Sidoarjo sub materi 

yang sesuai untuk diterapkan model pembelajaran inquiry learning a) 

memberikan penguatan pada siswa; b) mengidentifikasi topik c) 

merumuskan stimulasi yang diberikan kepada siswa; d) menentukan aneka 

sumber belajar yang ada di sekolah; e) mengidentifikasi sarana dan 

prasarana; f) mengintraksikan langkah-langkah (sintaks) model 

pembelajaran Inquiry learning.  

2. implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap 

pelaksanaan  pada pembealajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

dengan melakukan beberapa langkah yaitu: ada 3 kegiatan kegiatan 

pendahuluan di mana dalam kegiatan ada 5 indikator a) membuka 

pelajaran dengan salam b) memulai pembelajaran dengan membaca ayat 

Al-Quran c) mengajukan pertanyaan d) menyampaikan kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai e) menyamapaikan tahapan kegiatan pada 

kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti 
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terdapat 6 indikator yaitu a) orientasi; b) merumuskan masalah; c) 

membuat hipotesis; d) mengumpulkan data; e) menguji hipotesis; f) dan 

merumuskan kesimpulan, dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan 

penutup.  

3.  implementasi model pembelajaran inquiry learning pada tahap evaluasi 

dan tindak lanjut  pada  pemebalajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo adalah : a) simulasi dan latihan Materi; b) menilai kompetensi 

siswa; c) Menilai Keaktifan Siswa; d) Merivew dan merangkum. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan dari kesimpulan di atas tentang 

implementasi model pembelajaran Inquiry Learning pada mata pembelajan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) kelas VII di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo tahun ajaran 2021/2022, maka ada beberapa saran yang 

peneliti tunjukan kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Kepala SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

Kepala SMPN 1 Prambon Sidoarjo diharapkan memberi dukuangan 

kepada pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 

menerapkan Model pembelajaran Inquiry Learning dan mampu untuk 

memberikan apresisasi yang inovatif untuk dapat terus menerapkan model 

pembelajaran Inquiry learning pada pembelajaran PAI di SMPN 1 

Prambon. 

  



104 

 

 
 

2. Waka Kurikulum  

Diharapkan waka kurikulum dapat memberikan masukan dan 

evaluasi terkait penggunaan model pembelajaran inquiry learning, untuk 

pengalaman belajar peserta didik yang lebih aktif dan untuk perbaikan 

mutu pembelajaran kedepannya.  

3. Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Prambon  

Diharapkan guru PAI SMPN 1 Prambon dapat melaksanakan 

langkah-langkah model pembelajaran Inquiry learning sesuai dengan 

perangkat pembelajaran yang lebih spesifik dalam Rencana Progam 

Pembelajaran (RPP).  

4. Peserta didik SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

Diharapkan peserta didik dapat berkontribusi dan aktif dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran  pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Prambon sidoarjo, dan lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran didalam kelas dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

5. Guru Mata Pelajaran  

Di harapkan kepada pendidik pada mata pelajaran yang lainnya di 

SMPN 1 Prambon Sidorjo ataupun di lembaga pendidikan yang lainnya 

dapat selalu berinovasi dan memperbarui model pembelajaran yang 

menarik dan terkesan tidak membosankan, dan dapat menuntut peserta 

didik untuk lebih aktif berkontribusi dalam proses belajar dan 

pembelajaran yang ada di sekolah. 
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MATRIK PENELITIAN  

JUDUL VARIABEL  SUB 

VARIABEL  

INDIKATOR SUMBER 

DATA  

METODE 

PENELITIAN  

FOKUS 

PENELITIAN  

IMPLEMENTASI 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

INQUIRY 

LEARNING 

DALAM MATA 

PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM 

(PAI) KELAS 7 

SMPN 1 

PRAMBON 

SIDOARJO 

2021/2022 

Implementasi 

model 

pembelajaran 

inquiry 

learning  

1. Tahap 

persiapan 

model 

pembelajara

n inquiry 

learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. memberikan 

penguatan 

kepada siswa  

b. mengidentifik

asi topik 

c. merumuskan 

stimulasi 

untuk di 

berikan 

kepada siswa  

d.  menentukan 

aneka sumber 

belajar yang 

ada disekolah  

e. mengidentifik

asi sarana 

prasarana  

Data primer: 

Informan: 

- kepala 

sekolah 

SMPN 1 

Pambon 

Sidoarjo  

- Guru mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) SMPN 

1 Prambon  

- Walikelas 

kelas terkait  

 

Data 

Pendekatan 

penelitian : 

Kualitatif  

 

Jenis  

penelitian: 

penelitian 

deskriptif  

 

Teknik 

pengumpulan 

data :  

- Observasi  

- Wawancara  

- Dokumentasi  

 

Analisis data:  

1. Bagaimana 

implementasi model 

pembelajaran 

inquiry learning 

pada tahap 

perencanaan dalam 

pemebalajaran PAI 

kelas 7 SMPN 1 

Prambon? 

2. Bagaimana 

implementasi model 

pembelajaran 

inquiry learning 

pada tahap 

pelaksanaan dalam 

pemebalajaran PAI 

kelas 7 SMPN 1 
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2. Tahap  

pelaksanaan 

model 

pembelajara

n imquiry 

learning 

 

 

 

  

 

3. Tahap 

f. mengintegrasi

kan langkah-

langkah(sintak

s) model 

pembelajaran 

inquiry 

leraning dalam 

rpp 

 

g. orientasi  

h. merumuskan 

masalah  

i. mengajukan 

hipotesis  

j. mengumpulk

an informasi 

data  

k. menguji 

hipotesis  

l. menyimpulk

an/ 

Skunder: 

1. Observasi  

2. Dokument

asi  

 

- Reduksi data 

- Penyajian data 

- Kesimpulan  

 

Keabsahan 

data:  

- Trigulasi 

sumber  

- Trigulasi 

Teknik  

- Menggunakan 

bahan 

referensi  

 

 

Tahap  

penelitian :  

- Persiapan  

- Pelaksanaan  

- Evaluasi dan 

tindak lanjut  

Prambon? 

 

 

1. Bagaimana 

implementasi model 

pembelajaran inquiry 

learning pada tahap 

Evaluasi dan tindak 

lanjut  dalam 

pemebalajaran PAI 

kelas 7 SMPN 1 

Prambon ? 
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evaluasi dan 

tindak lanjut 

model 

pembelajara

n inquiry 

learning  

geeralisasi 

 

 

e. simulasi dan 

latihan materi  

f. menilai 

kompetensi 

siswa  

g. menilai 

keaktifan 

siswa  

h. merivew dan 

merangkum  
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PEDOMAN PENELITIAN  

A. Pedoman Observasi  

1. Letak geografis, struktur organisasi dan keadaan lokasi penelitian 

yaitu SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

2. Kegiatan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

melaksanakan model pembelajaran Inquiry  

3. Kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan model pembelajaran 

Inqury di dalam kelas  

B. Pedoman Wawancara  

1. Kepala Sekolah SMPN 1 Prambon  

a. Berapa jumlah pendidik PAI di SMPN 1 Prambon ? 

b. Apakah kualifikasi mereka sesuai dengan bidang studinya ?  

c. Pentingkan menurut pak suaib ( selaku kepala sekolah ) jika 

pendidik SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan model 

pembelajaran, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam ?  

d. Apakah guru di SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan model 

pembelajaran di setiap perencanaan pembelajaran? 

e. Apakah menurut bapak suaib (selaku kepala sekolah ) model 

pembelajaran dapat menunjang guru dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas ?  

2. Waka kurikulum  

a. Pentingkah menurut ibu jika pendidikan di SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo menerapkan model pembelajaran?  

b. Apakah menurut ibu waka kurikulum dapat menunjang guru 

dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas?  
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c. Bagaiaman menurut ibu kinerja dari pendidik di SMPN 1 

Prambon Sidoarjo, terutama pendidik yang memegan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Prambon ?  

d. Bagaiman ibu selaku waka kurikulum memberikan dukungan 

kepada pendidik untuk menerapkan model pembelajaran dalam 

setiap proses pembelajaran di dalam kelas ?  

e. Apakah semua guru di SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan 

model pembelajar di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran? 

3. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Apakah dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI ), apakah ibu ninik ( selaku guru PAI ) 

pernah menggunakan model pembelajaran ? 

b. Apakah ibu menggunakan model pembelajaran Inquiry ?  

c. Apa sajakah yang ibu ketahui tentang model pembelajaran 

inquiry ?  

d. Materi apa saja yang ibu ninik gunakan dalam menerapkan 

model pembelajaran inquiry?  

e. Bagaimana RPP yang di gunakan dalam penerapan model 

pembelajaran inquiry ?  

f. Apa saja langkah- langkah dalam pelaksanaan model 

pembelajaran inquiry  ? 

g. Bagaimana pelaksanaan dalam penerapan model pembelajaran 

Inquiry? 

h. Bagaimana bentuk evaluasi yang di gunakan ibu dengan 

penerapan model pembelajaran inquiry ?  
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i. Bagaimana respon  peserta didik dengan diterapkannya model 

pembelajaran Inquiry dalam pembelajaran PAI ?  

j. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi ibu saat di dalam 

kelas menerapkan model pembelajaran inquiry ?  

k. Adakah respon baik maupun perkembangan peserta didik dari 

di terapkannya model pembelajaran inqury ?  

l. Adakah model pembelajaran inquiry ini cocok di gunakan 

untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 

Prambon ?  

m. Apa alas an ibu kalau model pembelajaran Inquiry jika tidak 

cocok di terapakan di semua materi di  mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam ?  

n. Apakah menurut ibu model pembelajaran inquiry ini cocok di 

terapkan di kelas VII di SMPN 1 Prambon, lalu apa alasannya ?  

o. Catatan apa saja yang menjadi masukan ibu dalam penerapan 

model pembelajaran inquiry?  

4. Peserta didik  

a. Apakah guru pendidikan Agama islam di SMPN 1 Prambon 

pernah menggunakan modal pembelajaran ketika dalam proses 

belajar ?  

b. Pada materi apa guru PAI menerapkan model pembelajaran ?  

c. Apakah kalian semua pernah di berikan permasakan lalu di 

suruh guru untuk memecahkan masalah itu sendiri oleh bu 

ninik ?  

d. Bagaimana kegiatan guru ketika menggunakan model 

pembelajaran ?  



 
 
 

 

 

108 

 
 

 

 

 

e. Bagaiaman respom ataupun tanggaan kalian tentang setiap 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran ?  

f. Apa saja hambatan saat pelaksanaan model pembelajaran 

berlangsung ?  

g. Adakah saran untuk perbaikan dalam penggunaan model 

pembelajaran yang pernah di lakukan bu ninik selama proses 

pembelajaran ?  

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Data tentang profil di SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

2. Data struktur kepala sekolah di SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

3. Data guru di SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

4. Visi dan misi SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

5. Data siswa SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

6. Data sarana dan prasarana di SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

7. Dena lokasi SMPN 1 Prambon Sidoarjo  
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara kepala sekolah  

INSTRUMEN PENELITIAN  

Pedoman Wawancara Kepala Sekolah  

Nama Sekolah  SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

Alamat sekolah  Dusun. Kelampisan, Desa Wirobiting, kecamatan 

Prambon , Kabupaten, Sidoarjo 

Nama kepala sekolah  Su’eb, S.Pd M,Pd 

NIP 19661119 199001 1 001 

Hari, Tanggal  14 juni 2021 

Tempat  Ruang Kepala sekolah  

 

1. Berapa guru PAI yang ada di SMPN 1 Prambon Sidoarjo ? 

Ada 3 guru yang mengajar PAI di sini mbak, dan semua guru yang 

mengajar di SMPN 1 Prambon Sudah linier semua dan PNS, dan guru-

guru di sini namanya yaitu : pak joko, trus bu bunakiyah istikomah, trus 

yang terakhir bu ninik, tapi sampean saya sarankan nanti wawancarannya 

ke bu.ninik aja, soalnya orangnya suah biasa diwawancarai seperti itu, 

jadi sampean saya sarankan ke bu ninik saja. 

  

2. Apakah kualifikasi mereka sesuai dengan bidang studinya ?  

Kalau di negri mbak biasannya selalu linier karena lebih ketat untuk 

seleksinya apalagi di Sidoarjo itu ada istilah guru Honda, jadi di 

sesuaikan dengan kualifikasi, namun untuk saat ini guru PAI di sini sudah 

Senior dan rata-rata sudah PNS  

 

3. Pentingkan menurut pak suaib ( selaku kepala sekolah ) jika pendidik 

SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan model pembelajaran, terutama 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ?  

Sangat penting sekali mbak, apalagi di jaman yang seperti ini anak-anak 

belajar biasa saja sangat bosan apalagi kalau tanpa model pembelajaran 

mau gimana mereka , soalnya anak sekarang emang beda banget mbak 

dari anak jaman sekarang, wong di suruh jamaah aja susah sekali mbak 

apalagi kalau melakukan proses pembelajaran yang monoton, malah jadi 

kayak gimana nasib anak-anak.  
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4. Apakah guru di SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan model 

pembelajaran di setiap perencanaan pembelajaran? 

Sejauh pada saat ini yang saya amati ini guru-guru di sini sudah selalu 

mnggunakan model pembelajaran yang cocok untuk setiap 

pembelajarannya, jadi gimana pun ya selalu harus menggunakan model 

pembelajaran biar anak-anak biar gak bosan, kasian juga kalau anak-

anak ngantuk trus kalau belajar, di SMPN 1 Prambon soalnya sudah di 

fasilitasi leb AGAMA juga, jadi fasilitas di sini juga terpenuhi juga mbak.  

 

5. Apakah menurut bapak suaib (selaku kepala sekolah ) model pembelajaran 

dapat menunjang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas ?  

Sangat menunjang mbak , tapi kalau dalam pembelajaran daring seperti 

ini susah kalau menggunakan model pembelajaran karena rata-rata onlen 

semuannya  

 

Lampiran 2 Pedoman wawancara Waka Kurikulum  

INSTRUMEN PENELITIAN  

Pedoman Wawancara Waka Kurikulum 

Nama Sekolah  SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

Alamat sekolah  Dusun. Kelampisan, Desa Wirobiting, kecamatan 

Prambon , Kabupaten, Sidoarjo 

Nama kepala sekolah  Dewi Kumala Sari,S.Pd 

NIP  

Hari, Tanggal  17 juni 2021 

Tempat  Ruang Guru SMPN 1 Prambon   

 

1. Pentingkah menurut ibu jika pendidikan di SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

menerapkan model pembelajaran? 

Penting sekali mbak, apalagi pada saat seperti ini, bosan ngantukan 

jadi model pembelajaran itu sebagai penangkal ngantuk istilahnya, 

jadi perlunya model pembelajaran ya seperti itu, model pembelajaran 
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juga mengguntungkan guru juga mbak, karena dengan menggunakan 

model pembelajar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran.  

2. Apakah kebijakan waka kurikulum terhadap untuk para pendidik untuk 

menerapkan model pembelajaran ? 

Kalau kebijakan saya sendiri ya mbak saya tidak bisa berbuat apa-

apa, baru kalau ada guru yang mengajarnya tidak sesuai itu 

biasannya di supervisi, tapi kalau untuk model pembelajaran 

biasannya guru selalu berinofasi untuk memakainnya mbak.  

3. Bagaiaman menurut ibu kinerja dari pendidik di SMPN 1 Prambon 

Sidoarjo, terutama pendidik yang memegang mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Prambon ?  

Kinerja dari pendidik di SMPN 1 Prambon cukup baik dan pula 

pendidik selalalu ramah kepada peserta didik, dan untuk medidiknya 

juga cukup bagus karena guru PAI di sini berkolaborasi dengan BK 

untuk menertibkan anak-anak , entah itu dalah hal bolos sekolah 

maupun sholat berjamaah bersama.  

4. Bagaiman ibu selaku waka kurikulum memberikan dukungan kepada 

pendidik untuk menerapkan model pembelajaran dalam setiap proses 

pembelajaran di dalam kelas ?  

Kalau utnuk memberikan dukungan biasannya selalu difasilitasi dari 

pihak sekolah mbak, jadi enak karena biasannya diadakan Workshop 

untuk mengupged ilmu yang telah di miliki oleh para guru 

sebelumnnya, jadi dengan di adaknnya hal itu mbak guru dapat 

mengambil ilmu yang telah di berikan.  

5. Apakah semua guru di SMPN 1 Prambon Sidoarjo menerapkan model 

pembelajar di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran? 

Kalau di setiap RPP iya mbak menerapkan, tapi kan kembali lagi 

semua juga manusia kadang keadaan ya menyesuikan pada saat 

pembelajaran kadang ada model pembelajaran, kadang pada saat 

rapat juga tidak perlu ada model pembelajaran, pokok kondisional 

mbak 

 

Lampiran 3  Pedoman Wawancara Guru PAI 

INSTRUMEN PENELITIAN  

Pedoman Wawancara Guru PAI 
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Nama Sekolah  SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

Alamat sekolah  Dusun. Kelampisan, Desa Wirobiting, kecamatan 

Prambon , Kabupaten Sidoarjo 

Nama kepala sekolah  Ninik Niswatun Khusniyah, S.Pd.I 

NIP 19790706 200801 2 025 

Hari, Tanggal  17 juni 2021 

Tempat  Ruang Guru SMPN 1 Prambon   

 

1. Apakah dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI ), apakah ibu ninik ( selaku guru PAI ) pernah menggunakan model 

pembelajaran ? 

Pernah mbak, dan bisa di bilang sering juga , kalau gak menggunakan model 

pembelajaran Cuma bisa di hitung berapa kali, dan itupun kalau ada kendala 

mungkin pas saya ada rapat ataupun saya sedang ada kegiatan yang lain.  

2. Apakah ibu menggunakan model pembelajaran Inquiry ?  

Iya mbak saya menggunakan model pembelajaran Inquiry learning  

3. Apa sajakah yang ibu ketahui tentang model pembelajaran inquiry ? 

Model pembelajaran inquiry itu lebih menekankan siswa untuk berfikir dan 

menganalisis masalah yang kita berikan mbak, jadi model pembelajaran inquiry 

ini menuntut peserta didik untuk berfikir aktif dan guru hanya sebagai fasilitator 

saja, tidak hanya fasilitator saja mbak guru juga di tuntut untuk membenarkan 

dari apa yang salah, jadi tidak semata-mata guru hanya melihat saja.  

4. Materi apa saja yang ibu ninik gunakan dalam menerapkan model pembelajaran 

inquiry? 

Materi yang saya gunakan biasanya yang berhubungan dengan analisis, jadi 

contohnya materi asmaul husnah itu saya suruh analisis artinya dan di 

sesuaikan dengan fakta yang ada, jadi tidk semua materi bisa di gunakan 

menggunakan model pembelajaran inquiry.   

5. Bagaimana RPP yang di gunakan dalam penerapan model pembelajaran inquiry 

learning ?  

Rpp yang di gunakan ya sesuai dengan silabus dan materi bahan ajar yang di 

gunakan mbak.  

6. Apa saja langkah- langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry 

lerning ? 

Langkah langkah dari pelaksanaan model pembelajarn inquiry itu ada 3 yaitu : 

perencanaan model pembelajaran inquiry lerning, pelaksanaan model 



 
 
 

 

 

114 

 
 

 

 

 

pembelajaran inquiry learning dan evaluasi model pembelajaran inquiry 

lerning.  

7. Bagaimana pelaksanaan dalam penerapan model pembelajaran Inquiry lerning? 

Pelaksanaan model pembelajaran inquiry learning di SMPN 1 Prambon lebih 

menekankan kepada keaktifan dari peserta didik, karena peserta didik yang di 

tuntut untuk lebih berfikir aktif dan dapat memecahkan masalah sendiri yang 

telah kita berikan mbak  

8. Bagaimana bentuk evaluasi yang di gunakan ibu dengan penerapan model 

pembelajaran inquiry lerning ?  

Untuk evalusi yang saya gunakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku mbak 

jadi tidak sembarangan untuk melakykan evalusi, tapi saya sendiri biasannya 

menggunakan evaluasi dalam bentu ulangan harian, menulis Al-Quran dan juga 

hafalan tentang hadist ataupun surat-surat.  

9. Bagaimana respon  peserta didik dengan diterapkannya model pembelajaran 

Inquiry lerning dalan pembelajaran PAI ?  

Kalau untuk penerapan awalnnya emang agak kaget mbak karena juga kan 

biasannya makai model ceramah jadi saya yang lebih aktif dari pada mereka 

haus aktif, jadi untuk awal penerapan kurang efektif mbak  

10. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi ibu saat di dalam kelas 

menerapkan model pembelajaran inquiry ?  

Untuk kendalannya tidak terbiasannya peserta didik dengan model 

pembelajaran yang sebelumnya , lalu juga peserta didik di sini nitu mbak tipe 

yang cuek dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas dan juga anak-anak 

sekarang beda mbak sudah cuek gak kayak anak zaman dulu   

11. Adakah respon baik maupun perkembangan peserta didik dari di terapkannya 

model pembelajaran inqury lerning ?  

Untuk penerapan model pembelajaran memang ada beberapa respon baik 

maupun respon yang kurang baim dari peserta didik, jadi kalau ada anak yang 

memang berniat untuk belajar respon mereka sangat baik, tapi kalau yang 

dasarnya memang malas-malasan ya di kasih model apapun ya tetap mbak, 

soalnya anak sini itu memang susah sekali untuk di arahkan.  

12. Apakah model pembelajaran inquiry ini cocok di gunakan untuk mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Prambon  

Menurut sepengetahuan saya di lapangan model pembelajaran ini sangat 

cocok untuk di beriak kepada peserta didik dalam model pembelajaran inquiry 

learning pada mata pelajaran PAI ini cocok mbak, karena siswa pada saat 

saya tuntut untuk aktif mereka itu terpacu untuk belajar terus dan akhirnya 

mereka merasa harus bisa. 
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13. Apa alasan ibu kalau model pembelajaran Inquiry jika tidak cocok di terapakan 

di semua materi di  mata pelajaran pendidikan Agama Islam ?  

Kalau tidak cocok mungkin di terapkan pada materi bab yang contohnya itu 

harus praktek mbak, contohnya sholat jenaza dan wudhu itu kan kita tidak bisa 

kalau haru menuntut mereka untuk berfikir terlebih dahulu, jadi model 

pembelajaran inquiry ini tidak cocok di terpkan di semua mata pelajaran 

hanya mata pelajaran tertentu saja.  

14. Apakah menurut ibu model pembelajaran inquiry ini cocok di terapkan di kelas 

VII di SMPN 1 Prambon, lalu apa alasannya ?  

Menurut saya cocok mbak, karena di kelas VII itu masa peralihan dari anak 

SD ke SMP dan biasannya kalau lagi semangat-semangatnya soalnnya kalau 

di kelas VII anak anak biasannya masih takut dan nurut dengan guru , jadi jika 

model pembelajaran inquiry ini di terapkan maka anak-anak berpacu untuk 

belajar dan memahami masalah yang telah guru berikan. 

15. Catatan apa saja yang menjadi masukan ibu dalam penerapan model 

pembelajaran inquiry lerning ?  

Catatan saya ya Cuma 1 mbak sebenarnya, model pembelajaran inquiry ini 

cocok sekali mbak di terapkan di saat ini, Cuma model pembelajaran inquiry 

ini tidak bisa 100% seutuhnya di terapkan melainkan harus ada kolaborasi 

dengan model pembelajaran lain di saat penerapannya. Jadi jangan sampai 

untuk berpacu pada 1 model pembelajaran saja.  

 

 

 

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Peserta Didik SMPN 1 Prambon Sidoarjo  

INSTRUMEN PENELITIAN  

Pedoman Peserta Didik SMPN 1 Prambon Sidoarjo   

Nama Sekolah  SMPN 1 Prambon Sidoarjo 

Alamat sekolah  Dusun. Kelampisan, Desa Wirobiting, kecamatan 

Prambon , Kabupaten, Sidoarjo 

Siswa   Perwakilan Siswa kelas VII A 
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NIP  

Hari, Tanggal  13 September 2021  

Tempat  Ruang kelas   

 

1. Apakah guru pendidikan Agama islam di SMPN 1 Prambon pernah 

menggunakan modal pembelajaran ketika dalam proses belajar ?  

Pernah mbak dan hamper selalu kalau melakukan pembelajaran.  

2. Pada materi apa guru PAI menerapkan model pembelajaran ?  

Pada setiap mataa pelajaran mbak, tapi kadang juga gak pakai kalu bu ninik 

ada rapat atau apa gitu mbak Cuma di kasih tugas aja.  

3. Apakah kalian semua pernah di berikan permasakan lalu di suruh guru untuk 

memecahkan masalah itu sendiri oleh bu ninik ?  

Pernah mbak di setiap awal pembelajaran itukan setelah berdoa kita selali di 

kasih pertanyaan berupa penguatan materi yang kemarin mbak, dan juga 

kalau di bentuk kelompok bersamaan itu mbak kita sama bu ninik selalu di beri 

permasalahan mbak terus kita di suruh untuk menyelesaikan permaslahn yang 

telah di berikan oleh bu ninik.  

4. Bagaimana kegiatan guru ketika menggunakan model pembelajaran ?  

Kalau kegiatan awal itu salam mbak, trus kalau bu ninik kan emang selalu di 

Tanya dulu bagaimana sholatnya trus baca doa, haa habis itu kita membaca 

asmaul husnah, bar uterus bu ninik Tanya tentang pelajaran materi yang 

kemarin mbak, trus baru masuk ke pelajaran yang mau di ajarkan, kadang 

juga berupa game atau belajar kelompok bersama mbak.  

5. Bagaiaman respon ataupun tanggaan kalian tentang setiap pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran ?  

Kalau tanggapan kita semua ya seneng banget mbak kalau ada model belajar , 

kesannya kalau belajar itu gak bosen gitu mbak. 

 Apa saja hambatan saat pelaksanaan model pembelajaran berlangsung ?  

Hambatannya itu mbak kadang kita dari salah satu kana da yang gak paham 

tentang suatu permasalahan tersebut dan juga kadang kita susah untuk berfikir 

menalar mbak jadinnya itu yang membuat kita males belajar, tapi lebih banyak 

seruhnya si mbak dari pada yang gak seru. 

 Adakah saran untuk perbaikan dalam penggunaan model pembelajaran yang 

pernah di lakukan bu ninik selama proses pembelajaran ?  

Mungkin bu ninik lebih banyak menambah model pembelajaran yang lain, dan 

juga mungkin bu ninik kalau ngajar kan kiler mbak mungkin biar gak kiler lagi 

mbak kita jadi takut dan tegang jadinya mbak.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Prambon 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas   :  VII (Tujuh) 

Semester  :  Genap 

Tema           :  Berempati itu Mudah, Menghormati itu Indah 

Alokasi Waktu :  9 x40 menit (3 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
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KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
 

B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 

    2.1. Menghargai perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari 

Q.S. An-Nisa (4): 8 dan hadis terkait 

    3.3. Memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan Q.S. an-Nisa/4: 

8 dan hadis terkait. 

           4.3. Mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai kandungan Q.S. An       

Nisa  (4):  8  dan hadis terkait.  

 

C. Indikator pencapaian kompetensi 

Kompetensi sikap religius 

 

2.1.Menunjukan sikap menghargai dan menghormati sesama ( teman, orang tua dan 

guru ) 

Kompetensi sikap sosial 

 Menunjukkan sikap empati terhadap sesama 

 Menunjukkan sikap patuh,hormat dan sopan santun terhadap orangtua dan guru 

 

Kompetensi pengetahuan 

       1.Empati,  

1.1 .Pengertian empati. 
1.2.Pentingnya empati. 

1.3.Dalil naqli tentang empati dan artinya. 

1.4.Hikmah empati dalam kehidupan sehari-hari. 

2.Hormat kepada kedua orang tua 
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          2.1 Pengertian hormat kepada kedua orang tua. 

          2.2. Dalil naqli tentang hormat kepada orang tua dan artinya. 

          2.3. Cara hormat kepada kedua orang tua. 

3.Hormat kepada  guru 

          3.1.  Pengertian hormat kepada guru. 

          3.2. Dalil naqli tentang hormat kepada guru dan artinya. 

          3.3. Cara hormat kepada guru. 

 

Kompetensi Ketrampilan 

           4.3. Mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai kandungan Q.S. An- 

                  Nisa (4):  8  dan hadis terkait 

                  

 

D.MATERI PEMBELAJARAN 

    1.Materi regular: 

    Pertemuan Pertama: 
    Melalui metode Inquiry learning  peserta didik mampu: 

1. Menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai 

implementasi dari surah an-Nisa’/4:8.  

2. Menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

sesuai dengan surah al-Baqarah/2:83 dan hadis yang terkait 

Pertemuan Kedua: 

1. Menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai 

implementasi dari surah an-Nisa’/4:8.  
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2. Menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan 

guru sebagai implementasi dari surah al-Baqarah/2:83 dan hadis yang 

terkait 

Pertemuan Ketiga: 

1. Menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari 

surah an- Nisa’/4:8.  

2. Menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

sebagai implementasi dari surah al-Baqarah/2:83 dan hadis yang 

terkait. 

3. Membiasakan prilaku empati pada sesama dalam kehidupan sehari 

hari. 

4. Membiasakan prilaku menghormati pada orang tua dan guru dalam 

kehidupan sehari hari 
 

3. Materi Remidi : 
 

1. Sikap Empati 

2. Menghormati Orang Tua 
3. Hormat kepada Guru 

4. Bentuk- bentuk Sikap Empati 
5. Jasa Orangtua kepada anak 

6. Cara berbakti pada Orangtua dan Guru 

Materi pengayaan : 

1. Menampilkan perilaku empati terhadap sesama 

2. Menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 

 

E.PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan :Saintifik 

Model  

1. TanyaJawab 

2. Inquiry learning 

3. Diskusi 
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 
 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan 

berdo’abersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

b. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’ansurah al 

Baqarah ayat 83 dan Q.S. An- Nisa’ (4): 8dengan lancar dan 

benar (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 

c. Mengajukan pertanyaan secara komunikatifberkaitan dengan 

tema empati dan menghormati  

d. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai; 

e. Menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menyimak,menanya, berdiskusi, 

mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi 

 

15 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 mengamati ayat Al Qur’an surat annisa’ 8 tentang salah satu 

contoh sikap Empati 

 mengamati ayat Al Qur’an surat al Baqoroh ayat 83  tentang salah 

satu contoh sikap hormat anak pada orangtuanya . 

 Mengamati ayat al Qur’an surat al mujadalah tentang sikap 

hormat kepada Guru 

b. Menanya 

 Melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman 

kelompok dan guru tentang hal- hal yang belum jelas dari 

pengamatan terhadap ayat-ayat dan Hadits 

c. Eksperimen/Explore 

 Peserta didik bersama kelompok mendiskusikan isi ayat al qur’an 

dengan ajaran agama Islam dalam Q.S. al Baqarah ayat 83 dan 

Q.S. An- Nisa’ (4): 8 dan al mujadilah ayat 11 

 Siswa bertanya jawab dengan guru dari hasil pengamatan 

terhadap ayat-ayat dan hadits tersebut 

 

55 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

d. Asosiasi 

 Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa 

dalam ayat al qur’an diperintahkan untuk memiliki sikap empati 

 Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa 

harus hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 

 Mendiskusikan manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan guru 

serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan 

penilaian otentik 

e. Komunikasi. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang penting kenapa harus 

berempati, keuntungan dan kerugiannya 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang penting kenapa harus hormat 

dan patuh serta  manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan 

guru serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

3. Penutup 

a. Untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran, guru melakukan 

penilaian tes dalam bentuk uraian objektif. 

b. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

10 menit 

 

Pertemuan Kedua: 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan 

berdo’abersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 

15 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

b. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’ansurah al 

Baqarah ayat 83 dan Q.S. An- Nisa’ (4): 8dengan lancar dan 

benar (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 

c. Mengajukan pertanyaan secara komunikatifberkaitan dengan 

tema empati dan menghormati  

d. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai; 

e. Menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menyimak,menanya, berdiskusi, 

mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi 
2. Kegiatan Inti 

f. Mengamati 

 mengamati video pembelajaran tentang salah satu contoh sikap 

anak pada orangtuanya . 

 Mencatat hasil pengamatan terhadap hal- hal penting dari 

tayangan video 

g. Menanya 

 Melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman 

kelompok dan guru tentang hal- hal yang belum jelas dari 

pengamatan terhadap video 

h. Eksperimen/Explore 

 Peserta didik bersama kelompok mendiskusikan isi video dengan 

ajaran agama Islam dalam Q.S. al Baqarah ayat 83 dan Q.S. An- 

Nisa’ (4): 8 

 Siswa bertanya jawab dengan guru dari hasil pengamatan 

terhadap video tentang nilai positif dari video tersebut 

i. Asosiasi 

 Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa 

harus hormat dan patuh kepada orangutau dan guru 

 Mendiskusikan manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan guru 

serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan 

penilaian otentik 

j. Komunikasi. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang penting kenapa harus hormat 

dan patuh serta  manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan 

 

55 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

guru serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

3. Penutup 

2. Untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran, guru elakukan 

penilaian tes dalam bentuk uraian objektif. 

3. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

10 menit 

 

 Pertemuan Ketiga: 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

f. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan 

berdo’abersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

g. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur’ansurah al 

Baqarah ayat 83 dan Q.S. An- Nisa’ (4): 8dengan lancar dan 

benar (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 

h. Mengajukan pertanyaan secara komunikatifberkaitan dengan 

tema empati dan menghormati  

i. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai; 

j. Menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menyimak,menanya, berdiskusi, 

mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi 

 

15 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 mengamati Lingkungan sekitar terkait sikap empati 

 mengamati lingkungan contoh sikap hormat anak pada 

orangtuanya . 

 Mengamati lingkungan sekolah tentang sikap hormat kepada 

Guru 

k. Menanya 

 Melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman 

kelompok dan guru tentang perilaku yang pernah dilakukan yang 

mencerminkan sikap empati,  hormat pada orang tua dan guru. 

l. Eksperimen/Explore 

 Peserta didik bersama kelompok mendiskusikan masing-masing 

perilaku yang pernah dilakukan yang mencerminkan sikap 

empati, hormat pada orang tua dan guru 

 Siswa bertanya jawab dengan guru dari hasil pengamatan 

terhadap masalah tersebut 

m. Asosiasi 

 Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa 

untuk memiliki sikap empati, apa manfaat memiliki sikap empati  

 Bersama kelompok, siswa mendiskusikan alasan penting kenapa 

harus hormat dan patuh kepada orangtua dan guru 

 Mendiskusikan manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan guru 

serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan 

penilaian otentik 

n. Komunikasi. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang penting kenapa harus 

berempati, keuntungan dan kerugiannya 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang penting kenapa harus hormat 

dan patuh serta  manfaat hormat dan patuh pada orangtua dan 

guru serta kerugiannya apabila  tidak patuh kepada keduanya 

 Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

 

55 menit 

3. Penutup 

e. Untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran, guru melakukan 

penilaian tes dalam bentuk uraian objektif. 
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No. Kegiatan  Waktu 

f. Melaksanakan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

g. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

h. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

G.PENILAIAN,PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

 1.Teknik penilaian 

     a.Tes 

        KI-3 Tes tulis ( uraian ) 

     b.Non tes 

        1.KI-2 ( berdo’a dan tanggung jawab ) 

        2.KI-4 ( produk ) 

 2.Instrumen penilaian 

 

a.Soal Uraian 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apa yang disebut dengan empati?  

2. Sebutkan contoh sikap empati!  

3. Jelaskan alasan kita harus hormat dan patuh pada orangtua! 

4. Jelaskan cara hormat dan patuh pada orangtua?  

Kunci jawaban : 

Kunci Jawaban dan skor 
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No Kunci 

 

Skor 

1 Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa 

dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama 

dengan orang lain. 

5 - 15 

2 • peka terhadap perasaan orang lain, 

• membayangkan seandainya aku adalah dia, 

• berlatih mengorbankan milik sendiri, dan  

• membahagiakan orang lain. 

 

10- 25 

3  Ibu mengandung dengan penuh susah payah, 

kemudian melahirkan dengan 

mempertaruhkannyawanya; 

 Ibu menyusui selama dua tahun dengan penuh kasih 

sayang, dan terjaga malam hari karena memenuhi 

kebutuhan anaknya; 

 Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap 

untuk hidup mandiri; 

 Ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi 

keperluan keluarga; 

 Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan; 

 Ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan 

ikhlas tanpa meminta balasan. 

 

15 - 30 

4 Ketika orang tua masih hidup:  

a. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat; 

b. Membantu pekerjaanya;  

c. Mengikuti nasihatnya (apabila nasihat itu baik); 

d. Membahagiakan keduanya. 

 Ketika orang tua sudah meninggal;  

• Jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan 

mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah b.  

Melaksanakan wasiatnya; 

• Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang 

dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua; 

d. Menjaga nama baik mereka 

15- 30 

 

Lembar observasi ( KI-1 / KI-2 ) 

 



 
 
 

 

 

128 

 
 

 

 

 

 

No 

 

Nama 

Berdo’a sesuai agama 

masing-masing 

Tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

5          

Dst          

 

  Skor Maksimum : 8 

 

Skor  = 
∑              

∑             
x 100 

 

 

 

Rubrik  penskoran Produk 

 Membuat paparan tentang contoh kisah kejadian sehari- hari tentang kesuksesan 

anak yang selalu berbakti kepada orangtuanya. 

Instrumen Penilaian Portofolio 

No Kriteria 

Pengamatan 

Skor Nilai 

 

4 

(sangat 

baik) 

 

3 

(Baik) 

2 

(Cukup) 

1 

(Kurang) 

1 Sistematika 

Penulisan 

 

    

2 Kesesuaian 

paparan dengan 

tema 

 

    

3 Analisis 

 

    

4 Kesimpulan     
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Skor Maksimum : 16 

 

                      Skor  = 
∑              

∑             
x  100 

 

H.Media Pembelajaran 

Pertemuan pertama: 

Tampilan Ayat-ayat Al Qur’an 

Pertemuan kedua: 

Video pembelajaran tentang anak yang berbakti kepada orangtuanya 

Pertemuan ketiga: 

 

Sumber Belajar 

- Buku PAI dan Budi Pekerti PAI Kls VIISMP 

- Al Qur’an dan Terjemah 

- Video Kisah 
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