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ABSTRAK  

PENGARUH METODE BRAINSTORMING TERHADAP 

KEAKTIFAN PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 01 SUNGAI 

ARE OKU SELATAN 

Oleh :  

Okta Puspitasari  

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 

01 Sungai Are. Pembelajaran masih berpusat kepada pendidik dan 

belum melibatkan kepada peserta didik untuk aktif dalam kegiatan 

proses belajar mengakar. Banyak peserta didik yang pasif, malu 

bertanya, dan jarang berdiskusi. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan salah satu penyebabnya dikarenakan metode pembelajaran 

yang digunakan kurang tepat untuk menstimulus keaktifan peserta 

didik. Maka dari itu peneliti akan mencoba meneliti apakah metode 

brainstorming bisa mempengaruhi tingkat keaktifan peserta didik. 

Metode brainstorming ini merupakan metode pembelajaran yang 

mencurahkan ide, dan gagasan dari peserta didik itu sendiri.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

metode brainstorming terhadap keaktifan peserta didik pada 

pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 01 Sungai Are 
Oku Selatan.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.  

Pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian korelasional. 

Teknik  pengumpulan data yang digunakan yaitu angket. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 01 

Sungai Are  yang berjumlah 33 siswa/i. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaiu menggunakan teknik analisis 
regresi linier sederhana.   

Hasil penelitian ini menunjukkan pada jumlah responden 33 terdapat 

di r tabel df= N-2 df=33-2=31 pada taraf signifikansi 5% adalah 

0,344. Penggunaan metode brainstorming terhadap keaktifan peserta 

didik sebesar 0,666 > 0,344. Signifikansinya 0,000 < 0,05 Ho ditolak 

sedangkan Ha diterima. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

―Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

brainstorming terhadap keaktifan peserta didik pada pembelajaran 
pendidikan agama islam di SMP Negeri 01 Sungai Are.  

  

Kata kunci : Metode Brainstorming, Keaktifan, Peserta Didik 



ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF THE BRAINSTORMING METHOD ON 

THE ACTIVENESS OF STUDENTS IN LEARNING ISLAMIC 

RELIGIOUS EDUCATION AT SMP NEGERI 01 SUNGAI ARE 

OKU SELATAN 

By: 

Okta Puspitasari 

Based on observations made by researchers at SMP Negeri 01 Sungai 

Are. Learning is still centered on educators and has not involved 

students to be active in the activities of the deep-rooted learning 

process. Many learners are passive, embarrassed to ask questions, and 

rarely discuss. Based on observations made, one of the causes is 

because the learning method used is not appropriate to stimulate the 

activeness of students. Therefore, researchers will try to examine 

whether the brainstorming method can affect the level of activeness of 

students. This brainstorming method is a learning method that pours 

out ideas, and ideas from the learners themselves. The purpose of this 

study was to find out how much influence the brainstorming method 

had on student activity on learning Islamic religious education at SMP 

Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan. 

This research uses quantitative research methods.  The approach to be 

used is correlational research. The data collection technique used is 

questionnaires. The subjects of this study were class VIII students at 

SMP Negeri 01 Sungai Are, totaling 33 students. The data analysis 

technique used in this study uses a simple linear regression analysis 

technique.   

The results of this study showed that the number of respondents 33 

was found in the table df= N-2 df=33-2=31 at a significance level of 

5% was 0.344. The use of the brainstorming method on student 

activity was 0.666 > 0.344. Its significance of 0.000 < 0.05 Ho is 

rejected while Ha is accepted. This can be interpreted as "There is a 

significant influence between the use of brainstorming on the 

activeness of students in the learning of Islamic religious education at 

SMP Negeri 01 Sungai Are.  

  

Keywords : Brainstorming Method, Activeness, Learners 
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MOTTO 

ِذۡله م بِ  ۡلَحَسنَِة  ٱ ۡلَمۡىِعظَةِ ٱوَ  ۡلِحۡكَمةِ ٲإِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِ  ۡدع  ٱ ِهَي أَۡحَسه ُۚ  لَّتِيٲَوَجٰ

ۡهتَِذيهَ ٲَوه َى أَۡعلَم  بِ  ۦإِنَّ َربََّك ه َى أَۡعلَم  بَِمه َضلَّ َعه َسبِيلِهِ   ٥٢١  ۡلم 

Artinya :  ―Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk‖ (Q.S An-Nahl (16) : 125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

         Judul pada ―Pengaruh Metode  Brainstorming Terhadap 

Keaktifan Peserta Didik Pada Pembelajaran Pendidikan Agam 

Islam‖, Untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman, maka akan 

dijelaskan terlebih dahulu setiap kata pada judul kajian ini ialah:  

1. Metode Brainstorming yaitu metode mengumpulkan sejumlah 

besar gagaan pada sekelompok seorang pada waktu dengan 

singkat.
1
  

2. Keaktifan yakni sebuah aktivitas ataupun semua hal dalam 

dilaksanakan maupun aktivitas yang terjadi dengan fisik juga 

non fisik.
2
 

3. Peserta didik berdasar UU RI No. 20 Tahun 2003 yakni 

Sistem Pendidikan Nasional ialah anggota masyarakat dalam 

dengan usaha dikembangkannya potensi diri melewati sebuah 

proses belajar dengan adanya jenjang, juga jenis pendidikan 

tersebut.
3
 

4. Belajar berlandasan mengenai sistem pendidik pada UU RI 

Nomor 20 tahun 2003 ialah proses berinteraksi pendidik pada 

peserta didik maupun sumber belajar dengan berjalan pada 

sebuah lingkungan belajar.
4
 

5. Pendidikan Agama Islam bisa didefinisikan sebuah usaha 

direncanakan guna penyiapan peserta didik dalam hal 

mengenal, mengerti, menghayati, hingga mengimani ajaran 

agama Islam serta diikuti tuntunan agar bisa menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

                                                             
1 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),74. 
2 Erwin Kurniati, ‗Penerapan Pendekatan Kontekstual Dengan Strategi 

Pembelajaran Tipe Snow Balling Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Dan Hasil 

Belajar Matematika (PTK VIII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 
2008/2009)‘ (UMS, 2009), 12. 

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen & Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

Tentang Sisdiknas (Bandung: Permana, 2006), 26. 
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tantang Sistem Pendidikan Nasional, 6. 



antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

     Pendidikan Agama Islam dapat diartikan suatu usaha sadar  

yang terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam hal 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran 

agama Islam serta diikuti tuntunan agar bisa menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.
6
  Pendidikan Agama Islam bila kita mengarah dengan 

aturan menteri pendidikan juga budaya setidaknya bisa untuk 

manusia dengan senantiasa menaikan mutu beriman juga 

ketaqwaannya juga ada ahlaknya mulia pada kehidupan, akhlak 

mulia dengan mencakup moral, attitude, juga budi pekerti, untuk 

implementasi pendidikan.
7
 Dengan masih banyak lagi 

penerapannya pada pendidikan contohnya peserta didik diajarkan 

dalam dihormati juga disayanginya antar sesama.
8
 

     Terdapat visi dengan PAI guna terbentuknya manusia 

dengan memiliki karakter agamis sehingga diperlukannya 

pendidikan dengan diarahkan. Chairul Anwar pada bukunya 

menerangkan bahwasanya ―pendidikan yang terarah yaitu 

pendidikan yang berbasis pada pendidikan yang berbasis pada 

prinsip-prinsip dengan hakikat fitrah manusia dalam pendidikan‖. 

Berarti, pendidikan diarahkan termasuk pendidikan dengan bisa 

pembentukan manusia dalam baik pada sisi dimensi jasmani  juga 

sisi mental.
9
 

                                                             
5 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), 6-8. 
6 Ibid 
7 Permendikbud RI No. 21 Tahun 2016, Tentang Standar Isi Untuk 

SatuanPendidikan Tingkat Dasar Dan Menengah, 2. 
8Chairul Anwar, ―Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan 

Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan).‖ 
9 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan: Sebuah Tujuan 

Filosofis (Yogyakarta: iSUKA-Press, 2014), 6. 



Untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri tentunya 

melewati proses pembelajaran yang panjang. Dditerangkan dalam 

UU RI Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwasanya belajar yakni Proses interaksi antara 

pendidik dan peserta didik juga merupakan lingkungan belajar 

dan sumber belajar yang berkelanjutan. 

     Dengan Nasional, belajar dilihat untuk sebuah proses 

interaksi dalam mengaitkan komponen pokok, yakni pendidik, 

siswa, juga sumber belajar dengan berlangsungnya di sebuah 

lingkungan belajar, dalam ini dinyatakan pada proses belajar 

yakni sebuah system dengan mengaitkan satu kesatuan komponen 

berhubungan juga terus ada interkasi guna tercapainya sebuah 

hasil yang diinginkan dengan opyimum tepat pada tujuan yang 

sudah di sahkan. Proses belajar ditandai pada terdapatnya 

interaksi edukatif dengan terjadi, yakni interaksi dalam sadar 

pada tujuan. Belajar tidak terbentuk seketika, tapi pada proses 

bertahapan. Pada belajar,  pendidik memberi fasilitas peserta 

didik supaya bisa belajar secara baik. Pada terdapatnya interaksi 

ini dengan itu hendak memperoleh hasil proses belajar dnegan 

efektif seperti yang sudah diinginkan.
10

 

     Hakikatnya belajar yakni sebuah proses, ialah proses 

memberi aturan, pengorganisasian lingkungan dengan adanya 

dalam sekitar peserta didik dengan begitu bisa membentuk juga 

terdorongnya peserta didik melaksanakan proses belajar. Belajar 

untuk proses memberi binaan juga bantuan dengan peserta didik 

dengan melaksanakan belajar. Peran pada pendidik untuk 

membina bertolak pada jumlah peserta didik dengan banyak 

masalah. Dengan belajar pastinya banyak perbedaan, misalkan 

terdapatnya peserta didik dengan bisa mencerna materi, juga 

peserta didik dengan lamban pada dicernanya materi pelajaran. 

Kedua ketidaksamaan inilah membuat pendidik bisa memberi 

aturan strategi pada belajar dengan tepat pada kondisi tiap peserta 

didik. Maka dengan begitu, bila belajar ialah ―perubahan‖, 

dengan ini pembelajaran yakni ―pengaturan‖.
11

 Karena itulah 

pembelajaran berulang dan terus menerus dilakukan karena 

                                                             
10 Muh. Sain Hanafy, ―Konsep Belajar Dan Pembelajaran.‖ 
11 Bahri Djamarah, Strategi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007),39. 



seperti kata Chairul Anwar dalam tiap manusia terlahir tidak 

sama baik dengan fisik juga non fisik.
12

 

     Diterangkan Trianto, belajar yakni aspek aktivitas dengan 

kompleks juga tidak bisa diterangkan sepenuhnya. Pada 

sederhana, belajar juga bisa didefinisikan untuk produk interaksi 

seterusnya antar dikembangkan juga pengalaman hidup. Trianto 

meneragkan bahwasanya belajar termasuk usaha dengan 

direncanakan pada pendidik guna peserta didiknya dibelajarkan 

pada arti supaya tujuan bisa dicapai. Dalam keterangan diatas, 

dengan ini bisa dilihat jelas bahwasanya pembelajaran ialah 

interaksi dua arah pada pendidik juga peserta didik, terjadi 

komunikasi antar keduanya diarahkan pada target yang sudah ia 

tetapkan.
13

 

     Harapan ketika dalam pembelajaran dikelas ketika semua 

peserta didik yang berada didalam kelas berpartisipasi sehingga 

kelas menjadi lebih hidup. Keaktifan belajar peserta didik 

termasuk Sebagian unsur dasar perlu untuk berhasilnya proses 

belajar. Indikator keaktifan peserta didik bisa terlihat saat peserta 

didik mempunyai peran dengan belajar misalkan aktif bertanya 

pada teman lainya juga pendidik, mau diskusi kelompok pada 

peserta didik lainnya, bisa ditemukannya persoalan juga bisa 

terpecahkan persoalan itu, dan bisa diimplementasikan apa yang 

sudah didapat guna mengatasi persoalan yang ia hadapi.
14

 

          Proses pendidikan dengan terbangun ialah terdapatnya 

ruang terbatas yang mana manusia di ibaratkan untuk robot 

dengan memiliki gagasan dalam statis juga di anggap pendidikan 

untuk formalitas belaka. Pendidikan formal hingga kini masih 

biasanya melatih peserta didik dalam hafalan kenyataan denga 

nada dampak buruk untuk peserta didik sebab terhambatnya juga 

tidak bisa dalam berhadapan pada persoalan yang mana peserta 

                                                             
12 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke 21 (Yogyakarta: Diva Press, 2019),21. 
13 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inpvatif Progresif (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009),19. 
14 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009),61. 



didik dituntut memakai gagasan dengan mengatasi persoalan 

dalam kreatif.
15

 

          Dalam suatu proses pembelajaran diperlukannya metode 

pembelajaran agar pembelajaran tidak hanya dijadikan ajang 

formalitas belaka. Cara belajar termasuk bagian pada seluruh 

rencana juga beragam tahapan aktivitas belajar hingga ketahap 

evaluasi yang hendak dilakukan. Cara belajar bisa dianggap 

untuk sebuah cara ataupun langkah proses belajar dengan teratur. 

Maksudnya mengharmonisasikan konsep dengan berkembang 

mencakup KI, KD, Indikator, tujuan, juga kesiapan yang matang 

diawali hingga akhir, juga disertakan media, sumber belajar 

bahkan proses evaluasi. 

           Metode dalam pembelajaran islam selalu berkaitan dengan 

sumber utama ajaran islam ialah Al-Qur‘an. Seperti diterangkan 

Allah SWT pada Surah An-Nahl ayat 125 : 

ِذۡله م بِٲلَّتِي ِهَي  ٱۡدع  إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِٲۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡىِعظَِة ٱۡلَحَسنَِة  َوَجٰ

 إِنَّ َربََّك ه َى أَۡعلَم  بَِمه َضلَّ َعه 
ۡهتَِذيَه  أَۡحَسه ُۚ َسبِيلِهِۦ َوه َى أَۡعلَم  بِٲۡلم 

٥٢١ 

Artinya :  “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk‖ 

(QS An-Nahl :125)
16

 

      Seperti dijelaskan ayat diatas bagi seorang pendidik 

sebaiknya menentukan cara belajar dengan tepat pada prinsip 

yang tertera dengan Al-Qur‘an. Makin sesuai metode yang 

hendak pendidik terangkan dengan suatu proses belajar, 

diinginkan belajar untuk lebih bearti juga efektif maka tujuan 

belajar tercapai juga prosesnya membuat senang bahkan tidak ada 

bosannya. 

                                                             
15 Asri, ―Brainstorming Sebagai Alternatif Pengembangan Berfikir Kreatif 

Dalam Pembelajaran Sains Biologi.‖ 
16 Departemen Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahan (Bandung, 2010),281. 



Supaya terciptanya belajar dengan lebih menarik maupun 

menyebabkan peserta didik aktif guru harus memakai berbagai 

pendekatan dan metode belajar yang tepat supaya setiap tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan tercapai. Sebagian cara dalam 

dibuatnya untuk belajar menjadi lebih aktif lagi yakni dalam 

memakai metode brainstorming. Diterangkan Ridwan Abdul 

Sani, pada buku Inovasi belajar menerangkan yakni 

Brainstorming termasuk metode  dikumpulkannya sebanyak 

besar ide pada kelompok manusia dengan waktu singkat. 

Biasnaya dipakainya metode ini untuk menegatasi persoalan 

kreatif juga bisa dipakai guna sendiri ataupun bagian pada 

strategi lain. Aktivitas curah gagasan begitu bermnafaat dalam 

dibangkitkannya semangat belajar juga keadaan membuat senang 

pada aktivitas kelompok, juga dikembangkannya gagasan kreatif 

tiap peserta didik..
17

  

     Dari berbagai teori yang telah dipaparkan keaktifan belajar 

didalam kelas yaitu peserta didik berpartisipasi dengan aktivitas 

belajar misalkan aktif bertanya, mau ikut berdiskusi, dapat 

menemukan masalah dan menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi. Dimana metode brainstorming alternatif supaya peserta 

didik menjadi aktif. Sebab menuntut peserta didik dalam 

mengeluarkan pemikiran, maupun pendapat. Untuk 

mengeluarkan gagasan peserta didik mau tidak mau bekerja dan 

berpikir. Setiap ide yang dipengaruhi oleh informasi yang telah 

didapat jauh sebelumnya. Sehingga diskusi dan pembelajaran 

akan menjadi lebih bersuasana dan pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan santai.  

     Meninjau permasalahan peserta didik yang ada peneliti 

melaksanakan observasi pada hari rabu dan jum‘at tanggal 24, 26, 

November 2021 di SMP Negeri 01 Sungai Are pada kelas VIII. 

Berikut tabel obervasi.  

 

 

 

                                                             
17 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, Cet II (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014),203. 



 

 

Tabel 1.1 

Daftar Keaktifan Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII SMP Negeri 01 Sungai Are 

No. 
Indikator Keaktifan 

Peserta didik 

Jumlah siswa yang 

aktif 

Pres

entas

e (%) 8.1 8.2 8.3 8.4 

1 

Antusiasme peserta didik 

ketika diberikan motivasi 

/ apersepsi oleh guru  

15 14 16 14 

55,8

5 % 

2 

Perhatian peserta didik 

terhadap guru saat 

pelaksanaan pembelajaran  

12 11 11 10 

41,7

5 % 

3 

Keaktifan peserta didik 

dalam bertanya  

 

8 7 9 10 

31,7

5 % 

4 

Keaktifan peserta didik 

dalam menjawab 

pertanyaan  

10 8 9 10 

34,7

5 % 

5 

Keaktifan peserta didik 

dalam berpendapat atau 

menyampaikan kritik  

10 11 10 12 

40,3

0 % 

6 

Interaksi peserta didik 

saat diskusi secara 

kelompok 

10 12 11 13 

43 % 

7 
Ketertiban saat mengikuti 

pembelajaran  
16 13 14 15 

54,6

3 % 

8 

Penampilan hasil kerja 

siswa dalam kelompok 

saat berpresentasi  

12 12 11 13 

45 % 

9 
Pengerjaan evaluasi hasil 

pembelajaran  
14 14 13 10 

48,7

5 % 

 

    Berlandasan gejala tersebut, bisa kita simpulkan 

bahwasnaya keaktifan pada pelajaran PAI di SMP Negeri 01 

Sungai Are termasuk rendah. Bisa diperhatikan berikut: 



Sangat Tinggi  : Jika keaktifan peserta didik tercapai antara 

90,00 % - 100,00 % 

Tinggi : Bila keaktifan hingga antara 75,00 – 89,99 % 

Sedang  : Jika keaktifan tercapai antara 55,00 – 75,99 

% 

Rendah : Apabila keaktifan peserta didik mencaapai 

antara 30,00 – 55,99 %  

Sangat Rendah : Apabila keaktifan peserta didik mencaapai 

antara 0,00 – 29,99 % 

 

     Tabel Observasi menunjukkan masih kurangnya 

keaktifan peserta didik.Ketika pembelajaran dimulai hanya 

terdapat sebagian peserta didik yang aktif baik itu dengan 

mendengarkan, mengamati guru secara serius. Dan belum ada 

tanda-tanda peserta didik berdiskusi maupun bertanya satu sama 

lain. Peserta didik kebanyakan diam dan pasif. Selama guru 

menjelaskan materi tidak ada yang bertanya kepada guru. dan 

terdapat Sebagian peserta didik dimana sibuk juga kadangan 

pendidik tidak diperhatikan dengan menerangkan pelajaran di 

kelas. Dengan hal ini belum ada tanda kekatifan peserta didik 

dalam pembelajaran.  

     Dari berbagai masalah keaktifan peserta didik, peneliti 

berinisiatif untuk melaksanakan kajian dalam memakai metode 

brainstorming guna menaikan keaktifan peserta didik. Dengan 

harapan kelas menjadi lebih hidup dan siswa antusias sehingga 

tujuan pelasanaan pembelajaran menjadi tersampaikan kepada 

anak didik di kelas VIII SMP Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan. 

Pada kajian ini judulnya “Pengaruh Metode Brainstorming 

Terhadap   Keaktifan Peserta Didik Pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam”. 

 

C. Identifikasi Masalah 



     Berlandasan latar belakang persoalan dalam telah 

diterangkan dengan ini peneliti bisa melakukan identifikasi 

persoalan ialah:  

1. Peserta didik  kurang aktif serta menagarah pasif saat 

kegiatan belajar mengajar dikelas.  

2. Kurang percaya diri peserta didik  dengan menerangkan 

curah gagasannya.  

3. Keaktifan siswa yang cenderung masih rendah terlihat 

banyak peserta didik yang bermain sendiri dengan 

mainannya di dalam laci meja dan kurang memperhatikan  

4. Konsentrasi peserta didik yang masih relatif rendah 

terlihat saat guru memberikan pertanyaan mengenai 

materi yang baru saja diajarkan siswa tidak bisa 

menjawab dengan sempurna  

 

D. Batasan Masalah  

          Meninjau dari permasalahan yang ada, maka perlu 

membuat pembatasan masalah, pada tujuan supaya penelitian jadi 

lebih diarahkan juga jelas, persoalan yang mesti dibatasi ialah:   

1. Tepat pada judul dengan diajukan metode yang hendak 

dipakai dengan aktivitas belajar ialah metode 

brainstorming. 

2. Keaktifan peserta didik dibatasi dikelas VIII tepatnya 

dikelas VIII 1 di SMP Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan.  

3. Belajar pendidikan agama islam dengan hal ini materinya 

dibatasi kelas VIII ialah materi hindari minuman keras, 

judi, juga perkelahian. 

4. Penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh metode 

brainstorming pada keaktifan peserta didik dengan belajar 

pendidikan agama islam 

 

E. Rumusan Masalah  

          Berlandasan keterangan latar belakang dengan ini 

perumusan persoalan pada kajian ini yakni apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara metode brainstorming pada 

keaktifan peserta didik dalam belajar pendidikan agama islam 

Kelas VIII di SMP Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan ? 

 



F. Tujuan Penelitian  

          Pada kajian ini tujuannya yakni guna tahu apakah ada 

pengaruh yang signifikan antar metode brainstorming dengan 

keaktifan peserta didik dalam PAI Kelas VIII di SMP Negeri 01 

Sungai Are Oku Selatan.  

 

G. Manfaat Penelitian  

     Pada kajian ini kegunaanya bisa berguna dalam beragam pihak 

ialah:  

1. Secara teoritis  

a. Hasil kajian yang dilaksanakan diinginkan bisa untuk 

saram dan buah pikir  bisa lebih menaikan mutu lembaga 

pendidikan dengan menaikan keaktifan peserta didik  

2. Praktis  

a. Bisa menaikan keaktifan peserta didik dengan begitu 

kelas untuk lebih hidup juga peserta didik makin percaya 

diri dengan disuarakannya ide.  

b. Untuk pendidik, bisa untuk bahan referansi lain juga 

berkembang bahkan untuk metode belajar yang bergaam 

maka begitu proses belajar pendidikan agama islam  jadi 

bearti.  

c. Peneliti, tahap awal berproses untuk menjadi calon guru 

pendidikan agama islam profesional, kompeten, dan lebih 

bertanggung jawab. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Jurnal dari Yosi Intan Pandini Gunawan  yang berjudul 

―Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Keaktifan Siswa dalam 

Mewujudkan Prestasi Belajar Siswa‖. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwasecara simultan motivasi belajar 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dalam 

mewujudkan prestasi belajar siswa. Adapun saran untuk 

penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan 

penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini 

maka diharapkan pada masa yang akan datang berbagai pihak 

dapat meneliti lebih lanjut faktor lain (epsilon) dari variabel-

variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan lain yang 



disarankan diantaranya mengenai kinerja guru dan strategi 

pembelajaran yang efektif, kedisiplinan peserta didik dalam 

belajar, serta komitmen guru dalam mendidik dan mengajar 

peserta didiknya.  

         Perbedaan dari jurnal Yosi yaitu dari variabel X nya 

motivasi belajar sedangkan peneliti menggunakan metode 

brainstorming. dalam hal ini ada persamaan yaitu meneliti 

tentang keaktifan belajar siswa.Selain itu populasi dan 

sampelnya juga tidak sama.  

2. Jurnal dari Yulandari, Sukasno, Elya Rosalina yang berjudul 

―Pemecahan Masalah Mateatika Melalui Discovery Learning 

dengan Menggunakan Metode Brainstorming‖. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 

penerapan model discovery learning yang menggunakan 

metode brainstorming dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol.Rata-rata skor kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas eksperimen sebesar 17,03 

dan kelas kontrol sebesar 13,65. Dengan demikan dapat 

disimpulkan bahwa model discovery learning menggunakan 

metode brainstormin gberpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII SMP Al-

Ikhlas Lubuklinggau tahun pelajaran 2019/2020.  

          Jurnal ini meneliti pemecahan masalah matematika 

melalui discovery learning sedangkan peneliti akan meneliti 

diruang lingkup pendidikan agama islam. Tentunya sudah 

terlihat bahwa perbedaannya dan yang sama dalam penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan metode brainstorming. 

Selebihnya jauh berbeda.  

3. Tesis dari Nur Farida ―Pengaruh Penggunaan Metode 

Brainstorming Terhadap kemampuan Berpikir Kritis dan 

Percaya Diri Pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah di 

Kecamatan Batu‖ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Metode brainstorming dapat memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap berpikir kritis siswa, dibuktikan dengan 

besaran pengaruh metode brainstorming terhadap berpikir 



kritis siswa pada posttest siswa kelas eksperimen sebesar 

63,2% dan kelas kontrol hanya sebesar 25,8%. 2) Metode 

brainstorming dapat memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap kepercayaan diri siswa, dibuktikan dengan rata-rata 

angket posttest percaya diri kelas eksperimen sebesar 8,704 

dan kelas kontrol sebesar 7,620.
18

 

          Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan diatas 

variabel X nya menggunakan metode brainstorming tetapi 

variabelnya Y dan lokasi penelitiannya.  

4. Tesis dari Ifa Novalia ―Pengaruh Metode Brainstorming, Buzz 

Group, And Simulation (BBS) Terhadap Pengetahuan, Sikap, 

Dan Tindakan Merokok Pada Remaja‖ hasil penelitian yang 

dari hasil uji Wilcoxon kelompok perlakuan menunjukkan 

terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi 

pada pengetahuan (p=0.000). Hasil uji McNemar terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada 

sikap (p=0.001), dan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi pada tindakan (p=0.002). Hasil uji Mann 

Whitney menunjukkan adanya pengaruh metode BBS terhadap 

pengetahuan (p=0.021), adanya pengaruh metode BBS 

terhadap sikap (p=0.031), dan adanya pengaruh metode BBS 

terhadap tindakan (p=0.005). Kesimpulan: Intervensi metode 

BBS dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 

menurunkan tindakan merokok. Oleh karena itu metode BBS 

bisa menjadi alternatif pilihan dalam upaya promotif dan 

preventif untuk mengatasi remaja merokok.
19

 

          Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas 

ada kesamaan yang penulis rencanakan, yakni menggunakan 

brainstorming. Akan tetapi banyak perbedaan yang sangat 

jauh dimulai dari variabel Y, dan bukan ke dunia pendidikan 

lebih ke ilmu keperawatan. 

 

                                                             
18 Farida, ―Pengaruh Penggunaan Metode Brainstorming Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Percaya Diri Pada Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Di Kecamatan Batu.‖ 
19 Novalia, ―Pengaruh Metode Brainstorming, Buzz Group, And Simulation 

(BBS) Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Merokok Pada Remaja.‖ 



5. Jurnal dari Nurul Fajri, Yani kusmasni, Murdiyah Winarti 

dengan judul penelitian ―Meningkatkan Keterampilan 

Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran sejarah Melalui 

Metode Brainstorming. Abstraknya sebagai berikut : 

Penelitian ini berkaitan dengan penerapan metode 

Brainstorming. Kegiatan penelitian berupa upaya 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran sejarah melalui metode Brainstorming yang 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas di Kelas XI IIS 4 SMA 

Kartika XIX–1. Keterampilan pemecahan masalah siswa yang 

rendah terlihat ketika siswa kurang dapat menentukan poin-

poin inti dari apa yang menjadi topik permasalahan. Sebagian 

besar siswa kurang berkontribusi dalam kelompok untuk 

menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru, kurang 

maksimalnya penggunaan sumber infromasi, terbatasnya 

analisis jawaban yang diberikan oleh siswa, serta siswa sulit 

menjawab dengan tepat permasalahan yang diberikan oleh 

guru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan desain dari 

Kemmis dan Taggart melalui 4 siklus tindakan. Desain model 

ini memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan diakhiri dengan refleksi. Selain itu, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan alat 

pengumpul data yang digunakan adalah catatan lapangan, 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan Lembar Kerja 

Siswa. Berdasarkan pada penelitian ini, penerapan metode 

pembelajaran Brainstroming dapat meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

sejarah dengan peningkatan presentase di setiap siklusnya. 

Namun, terdapat beberapa kendala selama dilaksanakannya 

peneltian terutama terbatasnya sumber informasi yang 

digunakan oleh siswa selama pembelajaran di kelas. 

           Yang menjadi perbedaan jurnal ini membahas tentang 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran sejarah sedangkan peneliti meneliti keaktifan 

peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama islam. 



Yang menajadi persamaan penelitian ini adalah sama 

menggunakan brainstorming. 

 

 

I. Sistematika Penulisan  

         Guna membuat mudah penulis dengan disusunnya 

kajian ini, dengan sistem bahasannya ialah:  

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang, batasan, 

identifikasi, perumusan, tujuan juga kegunaan, kajian 

terdahulu, bahkan sistematika penulisan.  

Bab II landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis, 

menerangkan tentang Konsep metode brainstorming, dimulai 

dari pengertian metode brainstorming, aturan dasar 

brainstorming, keunggulan dan kelemahan metode 

brainstorming. Dan akan membahas tentang keaktifan peserta 

didik  dimulai pada makna  keaktifan peserta didik, penyebab 

timbulnya keaktifan, sifat-sifat dan kode etik keaktifan peserta 

didik, indikator keaktifan peserta didik.  

Bab III Metode Penelitian , tentang waktu juga tempat 

kajian, pendekatan, bahkan jenis kajian, populasi, sampel, 

teknik sampling, teknik dikumpulknnya data, instrumen, Uji 

validitas dan reabilitas, uji prasyarat analisis dan teknik 

analisis data.  

Bab IV analisis Data, mencakup deskripsi data juga bahasan 

hasil kajian dan analisis pada pengaruh metode brainstorming 

dalam keaktifan peserta didik dengan belajar PAI di SMP 

Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan. 

 Bab V Penutup, mencakup simpulan dan rekomendasi.



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. KAJIAN TEORI  

1. Metode Brainstorming 

a. Pengertian Metode Brainstorming  

          Secara etimologi metode berasal dari bahasa 

Yunani yang mempunyai arti  metha dan modos. Metha 

yang artinya melalui atau melewati sedangkan modos  

berarti suatu jalan atau cara. Maka metode dapat 

dimaknai  sebagai suatu cara atau prosedur yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Aqib, metode adalah cara yang dipergunakan untuk 

berbagi sesuatu atau berbagi teknik dengan sumber 

daya yang terkait lainnya agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri pembelajaran.
20

 Metode 

pembelajaran merupakan suatu  cara yang dipergunakan 

oleh pendidik dalam berinteraksi  dengan peserta didik 

pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan 

demikian, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai  

alat atau cara untuk menciptakan proses pembelajaran 

yang diharapkan.
21

 Sedangkan menurut Wina Sajaya 

mengartikan metode yaitu suatu cara yang digunakan 

untuk menerapkan rencana yang telah disusun dalam 

kegiatan yang nyata agar tujuan bisa tercapai secara 

optimal.
22

  

        Dapat disimpulkan bahwa metode adalah langkah-

langkah yang berisi alat dengan berbagai teknik dan 
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sumber  disusun secara sistematis agar terjadinya proses 

pembelajaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan.  

        Metode Brainstorming adalah metode curah 

pendapat yang pertama kali di perkenalkan oleh Alex 

Osborn yaitu seseorang yang ahli dalam 

mengembangkan suatu ide atau gagasan bagus 

diperusahaan Batten, Barton, Durtisne dan Osborn 

(BBDO) pada tahun 1950.Dari metode yang 

dipopulerkan tersebut, maka metode brainstorming 

mulai diterapkan pada cakupan sekolah yaitu dengan 

akumulasi sejumlah besar ide dari sekelompok orang 

dalam waktu yang sedikit. Metode ini sering digunakan 

dalam pemecahan atau penyelesaian masalah yang 

inovatif dan dapat digunakan sendiri atau sebagai 

bagian dari strategi lain. Kegiatan curah pendapat 

sangatlah berguna untuk membangkitkan semangat 

belajar dan suasana menyenangkan ke dalam kegiatan 

kelompok, serta mengembangkan ide-ide kreatif dari 

masing-masing peserta didik.
23

 Teknik Brainstorming 

yang dikemukakan oleh Suprijanto adalah salah satu 

bentuk berpikir kreatif sehingga pertimbangan 

memberikan jalan untuk berinisiatif kreatif. Peserta 

akan dimotivasi untuk mencurahkan semua ide 
24

 

Brainstorming adalah penggunaan kapasitas otak dalam 

menjabarkan gagasan atau menyampaikan suatu ide. 

Dalam proses Brainstorming, peserta didik dituntut 

untuk dapat mengeluarkan semua ide-ide  sesuai dengan 

kapasitas wawasan dan psikologisnya. Metode 

Brainstorming adalah suatu metode yang tepat untuk 

diterapkan dalam kondisi pembelajaran yang singkat 

tetapi harus menyampaikan materi yang banyak kepada 

peserta didik, karena peserta didik  dapat membangun 

pengetahuan dan pemahaman berdasarkan kemampuan  

yang ada dalam dirinya sendiri dan disempurnakan oleh 
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guru.  Pembelajaran yang demikian dapat berjalan 

dengan cepat dan bermakna bagi pesrta didik.
25

 

        Metode Brainstorming adalah suatu bentuk diskusi 

dimana peserta didorong untuk menyatakan gagasan, 

pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman serta 

ide-ide mengenai suatu masalah tanpa adanya penilaian 

dari peserta lain
26

Menurut Afifah teknik brainstorming 

adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang  

mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Metode 

Brainstormng mendorong siswa untuk mengembangkan 

dan menentukan sebanyak mungkin gagasan untuk 

memecahkan masalah.
27

 Teknik Brainstorming 

merupakan teknik bertukan pikiran. Dapat dilakukan 

secara individu maupun kelompok. Ketertarikan peserta 

didik sekolah dasar terjadi jika bekerja sama atau 

bekera kelompok. 
28

Peran aktif dalam metode ini adalah 

peserta didik, peserta didik dituntut untuk lebih aktif 

dalam penyampaian ide/pendapat yang sesuai dengan 

apa yang mereka ungkapkan. Contohnya, guru 

melontarkan sebuah permasalahan kepada peserta didik, 

kemudian peserta didik menjawab permasalahan 

tersebut berkembang menjadi masalah baru atau dapat 

diartikan juga sebagai salah satu cara mendapatkan ide 

yang lebih banyak.
29

 

        Konsep metode curah gagasan (brainstorming) 

berarti  bahwa suatu usaha menjadikan proses 
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pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa 

mendorong siswa aktif dalam belajar dan 

mengemukakan pendapat. Untuk menjadikan proses 

belajar mengajar yang demikian, guru dituntut untuk 

memikirkan, melaksanakan langkah-langkah yang bisa  

memudahkan bagi peserta didik agar dapat belajar 

secara aktif guna mencapai tujuan pembelajaran secara 

aktif. Serta dengan metode curah pendapat dapat 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mampu menampilkan kamandirian serta pengarahan 

diri serta memiliki keterbukaan dan keutuhan diri dalam 

memilih alternatif tindakan yang terbaik, mampu 

mengemukakan pendapat dan mengaktualisasi diri 

dalam memecahkan suatu masalah serta mampu 

menghargai pendapat orang lain.
30

  

         Dari berbagai pengertian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa metode brainstorming adalah 

langkah-langkah pembelajaran dalam bentuk diskusi 

dalam hal ini peserta didik bebas untuk mengemukakan 

ide atau gagasan, pendapat, pengalaman dalam 

menanggapi topik permasalahan yang dilontarkan guru 

didalam kelas dengan syarat menaati aturan,  metode ini 

diharapkan dapat membangun pengetahuan peserta 

didik, bisa menghargai pendapat satu sama lain dan 

lebih aktif didalam kelas sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

 

b. Aturan Dasar Metode  Brainstorming  

           Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

sebanyak mungkin gagasan mengenai topik tertentu, 

sehingga menjadi pemicu peserta didik untuk aktif 

mengeluarkan gagasan atau ide-ide  atau pendapatnya. 

Brainstorming dirancang agar diskusi menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan juga santai, tetap harus 
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menaati aturan yang ditetapkan agar berhasil. Ada 

seperangkat aturan bagi peserta yang harus diikuti dan 

prosedur yang dirancang secara jelas terhadap seluruh 

kegiatan. Aturan-aturan tersebut buat  untuk membantu 

proses berpikir kreatif dan mengatasi berbagai 

hambatan untuk mengembangkan gagasan baru yang 

dimiliki setiap orang. Peraturan dalam melaksanakan 

brainstorming adalah sebagai berikut:  

1) Fokus pada kuantitas ide atau gagasan. Asumsi yang 

berlaku disini yaitu semakin banyaknya ide maka 

semakin besar pula kemungkinan ide menjadi solusi 

masalah  

2) Pendundaan kritik. Dalam pelaksanaan metode 

brainstorming  kritikan atas ide yang muncul akan 

ditunda. Penilaian yang dilakukan diakhir sesi. Hal ini 

membuat peserta didik merasa bebas untuk 

memunculkan berbagai ide. Hal ini dilakukan agar 

pendidik bisa menganalisa cara berpikir peserta didik 

berdasarkan ide-ide yang dilontarkan. Sehingga 

peserta didik dapat memberikan pemahaman yang 

sesuai dengan pemikiran peserta didik.  

3) Sambutan terhadap ide yang tak biasa. Ide yang tidak 

bisa muncull disebut dengan baik. Bisa jadi ide yang 

biasa ini merupakan solusi masalah yang akan 

memberikan pandangan yang baik untuk kedepannya.  

4) Komunikasikan dan perbaiki ide. Ide-ide yang bagus 

dapat dikombinasikan menjadi satu ide yang lebih 

baik dan ide-ide yang masih kurang tepat dapat 

diperbaiki lagi sehingga ide sehingga menjadi ide 

yang relevan dengan masalah yang diberikan. 
31

 

 

c. Langkah-langkah Metode Brainstorming  
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          Menurut Pupu dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Belajar Mengajar, langkah-langkah metode 

brainstorming yaitu:
32

  

1) Tahap Pertama (Orientasi)  

Pendidik menjelaskan masalah yang dihadapi peserta 

didik beserta latar belakangnya dan mengajak peserta 

didik untuk aktif menyumbangkan pemikirannya.  

2) Tahap Kedua (Identifikasi atau analisis)  

Pada tahap ini peserta didik diundang untuk 

memberikan sumbang saran pemikirannya sebanyak-

banyaknya. Semua saran ditampung, ditulis dan tidak 

boleh ada yang mengkritik saran yang diberikan 

tersebut oleh masing-masing peserta didik.  

3) Tahap Ketiga (Klasifikasi)   

Peserta didik mengklasifikasikan hasil dari catatan-

catatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya 

berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh 

kelompok.  

4) Tahap Keempat (Verifikasi)  

Tahapan ini semua kelompok bersama-sama melihat 

kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. 

Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan 

permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang 

sama diambil salah satunya dan sumbang saran yang 

tidak relevan bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang 

saran bisa diminta argumentasinya.  

5) Tahap Kelima (Konklusi)  

Pada tahap ini, Pendidik dan peserta didik mencoba 

menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah 

yang disetujui. Setelah semua peserta didik puas maka 
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diambil keputusan kesepakatan terakhir cara pemecahan 

masalah yang paling tepat.  

Pembelajaran partisipatif teknik curah pendapat 

(brainstorming) memiliki lima langkah Pembelajaran 

yang diterapkan dalam proses belajar mengajar Lima 

langkah pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Pendidik menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang 

kebutuhan belajar, sumber-sumber atau 

kemungkinankemungkinan hambatan belajar.  

2) Pendidik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan 

secara berurutan kepada seluruh peserta didik 

dalam kelompok. Sebelum menjawab pertanyaan, 

peserta didik diberi waktu 3-5 menit untuk 

memikirkan alternative jawabannya.  

3) Pendidik menjelaskan aturan-aturan yang harus 

diperhatikan oleh peserta didik, yaitu: setiap orang 

menyampaikan suatu pendapat, mengemukakan 

pendapat atau gagasan dengan cepat, 

menyampaikan jawaban secara langsung, dan 

menghindarkan diri untuk mengkritik atau menyela 

pendapat orang lain.  

4) Pendidik memberitahukan waktu yang akan 

digunakan, misalnya sekitar 15 menit untuk 

menyampaikan masing-masing pertanyaan dan 

meminta para peserta didik untuk mengemukakan 

jawabannya. Kemudian peserta didik mengajukan 

pendapat yang terlintas didalam pikirannya dan 

dilakukan secara bergiliran dan berurutan dari 

samping kiri ke kanan atau sebaliknya, dari baris 

depan ke belakang atau sebaliknya. Peserta didik 

tidak diperbolehkan mengomentari gagasan yang 

dikemukakan peserta didik lainnya, baik komentar 

positif atau komentar negatif.  

5) Pendidik boleh menunjuk seorang penulis untuk 

mencatat pendapat dan jawaban yang diajukan oleh 

peserta didik dan dapat juga menunjuk sebuah tim 

untuk mengevaluasi jawaban dan pendapat yang 

terkumpul. Pendidik menghindarkan kegiatan dari 



dominasi seseorang peserta didik dalam 

menyampaikan gagasan atau pendapat.
33

  

          Dari langkah-langkah metode brainstorming di atas 

dapat dimaknai bahwa Pendidik yang sangat berperan 

membuat skenario ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan pada saat itu juga peserta didik yang 

menjalankan skenario tersebut agar peserta didik terlihat 

lebih aktif dan mampu mengemukakan pendapatnya atau 

gagasan.  

d. Kelebihan Metode Brainstorming  

          Adapun pada dasarnya setiap metode tentu juga 

mempunyai letak kelebihan pada setiap 

pelaksanaannya, begitu juga pada metode 

Brainstorming ini digunakan karena memiliki banyak 

kelebihan seperti: 

1) Peserta didik aktif berfikir untuk menyatakan 

pendapatnya.  

2) Melatih peserta didik berfikir dengan cepat dan 

tersusun logis.  

3) Merangsang peserta didik untuk selalu siap 

berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang 

diberikan oleh guru.  

4) Meningkatkan partisipasi peserta didik ketika 

menerima pembelajaran.  

5) Peserta didik yang kurang aktif mendapat bantuan 

dari temannya yang pandai atau dari guru.  

6) Terjadi persaingan yang sehat.  

7) peserta didik merasa gembira dan bebas.  

8) Suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan.
34

 

 

e. Kekurangan Metode Brainstorming  

        Metode Brainstorming juga memiliki beberapa 

kelemahan yang perlu diatasi diantaranya ialah : 
35
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1) Peserta didik mudah lepas kontrol. 

2) Adanya kesulitan bagi peserta didik untuk mengetahui 

bahwa semua pendapat atau gagasan dapat diterima. 

3) Peserta didik tidak segera mengetahi apakah 

pendapatnya benar atau salah. 

4) Masalah dapat berkembang kearah yang tidak 

diharapkan. 

5) Dari berbagai kekurangan diatas peran guru sangat 

dibutuhkan untuk mengontrol kondisi kelas menjadi 

aman dan pembelajaran menjadi lebih efektif. 

 

2. Keaktifan Peserta Didik  

a. Pengertian Peserta Didik  

          Sebelum membahas mengenai keaktifan peserta 

didik. Peneliti akan membahas pengertian peserta didik 

secara mendalam.Secara etimologi peserta didik yakni 

anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara 

terminologi peserta didik merupakan anak didik atau 

individu yang dapat mengalami perubahan, 

perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan 

dan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta 

sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. 

Dengan kata lain peserta didik merupakan seorang 

individu yang tengah mengalami fase perkembangan 

atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental 

maupun fikiran. Peserta didik adalah setiap manusia 

yang sepanjang hidupnya selalu dalam perkembangan. 

Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa 

perkembangan peserta didik itu selalu menuju 

kedewasaan dimana semuanya itu terjadi karena adanya 

bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh 

pendidik.
36

Peserta didik merupakan satu dari komponen 

manusia yang menempati posisi sentral dalam kegiatan 

                                                                                                                                   
35 Subana Sunarti, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Budi, 

2007),107. 
 
36 Nurfadilah, ―Teori Dan Konsep Peserta Didik Menurut Al-Qur‘an.‖ 



proses belajar mengajar, peserta didik lah yang menjadi 

pokok dalam persoalan dan tumpuan perhatian
37

Definisi 

Peserta Didik dalam Pendidikan Islam Secara 

etimologi, murid yang mempunyai ―orang yang 

menghendaki‖. Sedangkan menurut arti terminologi, 

murid merupakan pencari hakikat di bawah bimbingan 

dan arahan seorang pembimbing spiritual (mursyid). 

Sedangkan thalib secara bahasa berarti orang yang 

mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah 

penempuh jalan spiritual, dimana ia berusaha keras 

menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. 

Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut 

peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, 

sementara untuk perguruan tinggi lazim disebut dengan 

mahasiswa
38

Firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 30 : 

ِ ٱلَّتِي فَطََر ٱلنَّاَس َعلَۡيهَاُۚ ََل  يِه َحنِيٗفاُۚ فِۡطَرَت ٱَّللَّ فَأَقِۡم َوۡجهََك لِلذِّ

 ُِۚ ىَن  تَۡبِذيَل لَِخۡلِق ٱَّللَّ ِكهَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس ََل يَۡعلَم  يه  ٱۡلقَيِّم  َولَٰ لَِك ٱلذِّ
َرٰ

٠٣ 

30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, 

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya anak itu 

telah membawa fitrah beragama, dan kemudian 

bergantung kepada para pendidiknya dalam 

mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan usia 

anak dalam pertumbuhannya. Dasar-dasar pendidikan 

agama ini harus sudah ditanamkan sejak peserta didik itu 

masih usia muda, karena kalau tidak demikian 

kemungkinan mengalami kesulitan kelak untuk mencapai 
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tujuan pendidikan Islam yang diberikan pada masa 

dewasa
39

 

 

b. Pengertian Keaktifan Peserta Didik  

         Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah 

untuk mengembangkan aktivitas dan kreatifitas belajar 

peserta didik, melalui pengalaman belajar. Keaktifan 

belajar peserta didik merupakan unsur dasar yang 

penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. 

Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun 

mental, yakni  berbuat dan berfikir sebagai suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan
40

 

Menurut Hamalik keaktifan belajar adalah suatu 

keadaan atau hal dimana peserta didik dapat aktif.
41

  

keaktifan belajar adalah suatu keadaan dimana siswa 

dapat melakukan berbagai kegiatan yang aktif baik 

jasmanai maupun rohani seperti pembelajaran dalam 

kelas, memecahkan masalah, mengemukakan pendapat 

guna membantu memperoleh pemahaman kepada 

dirinya sendiri terkait materi yang dibahas.
42

 

 

       Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut, sangat dituntut keaktifan peserta didik, di 

mana peserta didik adalah subjek yang banyak 

melakukan, kegiatan, sedangkan guru lebih banyak 

membimbing dan mengarahkan. Keaktifan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran terjadi manakala :  
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1) Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta 

didik 

2) Guru berperan sebagai pembimbing supaya terjadi 

pengalaman dalam belajar  

3) Tujuan kegiatan pembelajaran tercapai kemampuan 

minimal peserta didik (kompetensi dasar)  

4) Pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih 

menekankan pada kreativitas peserta didik, 

meningkatkan kemampuan minimalnya, dan 

mencapai peserta didik yang kreatif serta mampu 

menguasai konsep-konsep  

5) Melakukan pengukuran secara berkelanjutan dalam 

berbagai aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan .
43

 

 

c. Sifat-sifat dan Kode Etik Peserta Didik Dalam 

Pendidikan Islam  

        Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses 

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Al-Ghazali, yang dikutip oleh Fathiyah 

Hasan Sulaiman, merumuskan sebelas pokok kode etik 

peserta didik, yaitu:  

1) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub 

kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya 

dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela 

(takhalli) dan mengisi dengan akhlak yang tepuji 

(tahalli) (perhatikan QS. Al-An‟am: 162, Al-Dzariyat: 

56).  

2) Mengurangi kecenderungan pada duniawi 

dibandingkan masalah ukhrawi (QS. Adl-Dluha: 4). 

Artinya, belajar tak semata-mata untuk mendapatkan 

pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan 
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kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang 

tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah SWT.  

3) Bersikap tawadlu‟ (rendah hati) dengan cara 

menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan 

pendidikannya. Sekalipunia cerdas, tetapi ia bijak 

dalam menggunakan kecerdasan itu pada 

pendidikanya, termasuk juga bijak kepada teman-

temannya yang IQ-nya lebih rendah.  

4) Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari 

berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat 

memperoleh satu kompetensi yang utuh dan 

mendalam dalam belajar.  

5) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji (mahmudah), 

baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta 

meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela (madzmumah). 

Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, sementara ilmu tercela akan menjauhkan dari-

Nya dan mendatangkan permusuhan antar sesamanya.  

6) Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan 

memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju 

pelajaran yang sukar (abstrak) atau dari ilmu yang 

fardlu „ain menuju ilmu yang  fardlu kifayah (QS. Al-

Insyiqaq: 19).  

7) Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih 

pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik 

memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara 

mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan 

diperlukan agar peserta didik memiliki keahlian dan 

kompetensi khusus (QS. Al-Insyirah: 7)  

8) Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan 

yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas 

dalam memandang suatu masalah.  

9) Memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan 

kewajiban sebagai makhluk Allah SWT., sebelum 

memasuki ilmu duniawi.  

10) Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu  



11) pengetahuan yaitu ilmu yang bermanfaat dapat 

membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi 

keselamatan hidup dunia akhirat.
44

  

12) Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik 

sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap 

dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode 

madzab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada 

umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik 

untuk mengikuti kesenian yang baik.  

 

d. Faktor-Faktor Timbulnya Keaktifan Peserta Didik 

Gagne dan briggs menyebutkan ada beberapa faktor-

faktor yang dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran, yaitu :
45

 

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

peserta didik sehingga mereka berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran 

2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar 

kepada peserta didik) 

3) Mengingatkan kompetensi belajar peserta didik 

4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep 

yang akan dipelajari); 

5) Memberikan petunjuk kepada peserta didik cara 

mempelajarinya; 

6) Memunculkan aktivitas dan partisipasi peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran;  

7) Memberikan umpan balik (feedback); 

8) Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap peserta 

didik 

9) berupa tes sehingga kemampuan peserta didik selalu 

terpantau dan terukur; 

10) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan pada 

akhir  pembelajaran. 
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e. Indikator Keaktifan Peserta Didik  

         Indikator aktivitas  belajar  peserta  didik  dapat  

diambil  dalam  bentuk,  peserta  didik  bertanya  

kepada temannya,   berani mengemukakan   pendapat,   

menyanggah   pendapat   temannya   ataupun 

mengemukakan  ide  tau  pendapat  dan  dari  berbagai  

uraian  di  atas,  peneliti  mengambil kesimpulan  bahwa  

indikator  keaktifan  peserta didik  yaitu  

memperhatikan  penjelasan  guru, menjawab     

pertanyaan,     mengemukakan     pendapat,     

menyelesaikan     tugas     individu, menyelesaikan 

tugas kelompok, mengikuti permainan, antusias dan 

semangat.
46

 

         Keaktifan peserta didik disini yaitu apabila terlihat 

antusiasme, atau bentuk-bentuk aktivitas yang 

melibatkan peserta dalam kelas atau selama 

pembelajaran berlangsung, diantaranya terlihat 

mendengarkan berbagai argumen yang disampaikan 

teman, saling berdiskusi, bersama memecahkan 

problem atau masalah, keterlibatan dalam 

memperhatikan guru ketika memaparkan tugas, sedia 

menuliskan hal-hal atau laporan, akhir tindakan yaitu 

mempresentasikan hasil tulisan atau laporan yang telah 

dibuat.
47

 

Menurut sudjana keaktifan peserta didik dapat 

dilihat dalam suatu kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut :  

1) Peserta didik turut berpartisipasi dalam 

melaksanakan tugas dalam kegiatan pembelajaran.  
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2) Peserta didik bertanya kepada Peserta didik lainnya 

atau kepada guru apabila belum memahami 

persoalan yang dihadapinya. 

3) Peserta didik berusaha mendapatkan berbagai 

informasi yang diperlukan untuk persoalan yang 

sedang dihadapi 

4) Peserta didik melaksanakan diskusi kelompok 

sesuai arahan guru. 

5) Peserta didik melatih diri dalam memecahkan 

masalah dalam kegiatan pembelajaran.  

6) Pesertda didik dapat mengimplementasikan apa 

yang diperoleh dalam menyelesaikan permasalahan 

yang sedang dihadapinya.
48

 

7)  

 

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

    Secara Nasional, pembelajaran dipandang sebagai 

suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-

komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan 

sumber belajar yang berlangsung dalam suatu 

lingkungan belajar, maka yang dikatakan dengan proses 

pembelajaran adalah suatu system yang melibatkan satu 

kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan 

secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya 

interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar 

akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik 

(guru) dan kegiatan belajar secara paedagogis pada diri 

peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran 

tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui 

tahapan-tahapan tertentu. Dalam pembelajaran,  
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pendidik menfasilitasi peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut maka 

akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif 

sebagaimana yang telah diharapkan.
49

Pembelajaran pada 

hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta 

didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong 

peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran 

juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan 

atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan 

proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing 

bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. 

Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti 

adanya peserta didik yang mampu mencerna materi 

pelajaran, ada pula peserta didik yang lambah dalam 

mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang 

menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta 

didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah 

―perubahan‖, maka hakikat pembelajaran adalah 

―pengaturan‖. Menurut Trianto, pembelajaran adalah 

aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat 

dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran 

dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjtan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada 

hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa 

pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan 

interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) 

dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Dari 

uraiannya tersebut, maka terlihat jelas bahwa 

pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik 

dan peserta didik, diantara keduanya terjadi komunikasi 

yang terarah menuju kepada target yang telah 
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ditetapkan.
50

 Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan guru secara terpadu dalam 

desain instruksional (instructional design) untuk 

membuat peserta didik belajar secara aktif (student 

active learning), yang menekankan pada penyediaan 

dalam sumber belajar.
51

 Pendidikan Agama Islam dapat 

diartikan suatu usaha sadar  yang dan terencana untuk 

menyiapkan peserta didik dalam hal mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran 

agama Islam serta diikuti tuntunan agar bisa 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.
52

 Menurut Zakiyah 

Drajat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik supaya senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.
53

Pendidikan merupakan bagian 

terpenting dalam suatu kehidupan yang sekaligus 

membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya.
54

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

menurut Muhaimin adalah suatu upaya membuat peserta 

didik dapat belajar, butuh belajar, termotivasi untuk  

belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus 

mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun 

mempelajari Islam sebagai pengetahuan.
55
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b. Materi pendidikan agama Islam 
56

 

        Materi tentang pendidikan agama Islam haruslah 

mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran pendidikan 

agama Islam. Untuk itu, ketika menyusun materi dalam 

mata pelajaran pendidikan agama Islam hendaknya 

memasukkan nilai-nilai keIslaman di dalamnya, 

terutama dalam materi pendidikan umum, sehingga 

ketika peserta didik tersebut menjadi seorang ilmuan dia 

menjadi ilmuwan yang juga memahami ajaran agamanya 

dan mengaplikasikan pengetahuannya sesuai dengan 

nilai-nilai dan ajaran agamanya.   

Penyusunan materi tentang pendidikan agama Islam 

harus mencakup materi pendidikan ketauhidan, fikih, 

ibadah, dan lain sebagainya, yang mengantarkan peserta 

didik menjadi manusia yang insan kamil beragama yang 

memahami ajaran agamanya dengan baik dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan terampil dan benar. Penyusunan materi 

pendidikan umum dalam pendidikan agama Islam 

hendaknya dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam, misalnya 

ketika menyusun materi sains, memasukkan ajaran-

ajaran Islam dalam materi tersebut, sehingga peserta 

didik selalu berada dalam ruang lingkup agamanya 

dimana pun ia berada.   Hal ini akan berimplikasi pada 

perilakunya dikemudian hari dalam mengamalkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilannya tersebut sesuai 

dengan nilai-nilai dan ajaran pendidikan agama Islam. 

 

B. Kerangka Berifikir  

         Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran atau model 

yang berbentuk konsep yang menjelaskan hubungan anatara 

variabel satu dengan variabel yang lainnya. 
57

Berdasarkan teori-

teori dan masalah-masalah yang disebutkan di atas, dapat disusun 

suatu kerangka teoritik yang akhirnya akan menghasilkan suatu 
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( Variabel X ) Metode 
Brainstorming 

Memberikan topik 

permaasalahan 

Membuat stimulus  

Menyampaikan 

ide/gagasan, pengalaman,  

Menampung dan 
mengklarifikasi menarik 

kesimpulan  

La
n

gk
ah

-l
an

gk
ah

  

( Variabel Y ) 

Keaktifan peserta didik  
Mempengaruhi 

Berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran 

Mempunyai keinginan dan 

keberanian (berusaha) 

 

Aktif belajar berkeompok / 

diskusi  

menyampaikan buah 

pikiran, penemuan, 

Pengimplemantasian  

in
d

ikato
r  

hipotesis. Variabel dalam penelitian ini adalah Metode 

Brainstorming  sebagai variabel bebas (X) dan Keaktifan peserta 

didik  sebagai Variabel Terikat (Y). Dan berikut adalah kerangka 

befikir dari penelitian ini:   

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 

C. Pengajuan Hipotesis 

         Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul
58 

Sedangkan menurut pendapat lain 

hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah pada suatu penelitian.
59

 Jadi, hipotesis penelitian adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan.  

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan perumusan hipotesis sebagai berikut : 
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Ha :Adanya pengaruh yang signifikan antara metode 

brainstorming terhadap   keaktifan peserta didik pada 

pembelajaran pendidikan agama islam kelas VIII di SMP 

Negeri 01 Sungai Are Oku Selatan. 

H0 :Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara metode 

brainstorming terhadap   keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam kelas VIII di SMP 

negeri 01 Sungai Are. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Abu Ahmadi, dkk. ―Ilmu Pendidikan.‖ In Cet.2, 73. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006. 

Afifah L.N. ―Model Pembelajaran Osborn Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa.‖ Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2010. 

Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 2008. 

Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011. 

Amrini Shofiyani dan Sheptiana Khansa Afifa. ―Implementasi Metode 

Brainstorming Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab.‖ Journal of Education And Management Studies 4, 

no. 4 (2021): 13–18. 

Anas Sudijiono. Pengantar Statistik. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Anwar, Chairul. Hakikat Manusia Dalam Pendidikan: Sebuah Tujuan 

Filosofis. Yogyakarta: iSUKA-Press, 2014. 

———. Hakikat Manusia Dalam Pendidikan. Yogyakarta: suka pres, 

2019. 

———. Multikulturalisme, Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke 21. Yogyakarta: Diva Press, 2019. 

Aqib Zainal. Model-Model Dan Strategi Kontekstuan (Inovatif). 

Bandung: Yrama Widya, 2013. 

Asri, Widowati. ―Brainstorming Sebagai Alternatif Pengembangan 

Berfikir Kreatif Dalam Pembelajaran Sains Biologi.‖ Jurnal 

Penidikan Biologi FMIPA UNY 2, no. 1 (2006). 

Chairul Anwar. ―Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan).‖ Jurnal 

Studi Keislaman 14, no. 1 (2014): 171. 

Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahan. Bandung, 2010. 



Diyah, Nur Fauziyah Amin. ―Penerapan Metode Curah Gagasan 

(Brainstorming) Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Mengemukakan Pendapat Siswa.‖ Jurnal Pendidikan Sejarah V, 

no. 2 (2016): 2. 

Djamarah, Bahri. Strategi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. 

Donni Juni Priansa. Manajemen Peserta Didik Dan Model 

Pembelajaran. BAndung: Alfabeta, 2015. 

———. Pengembangan Strategi & Model Pembelajaran. Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2017. 

Erlis Nurhayati. ―Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 

Daring Melalui Media Game Edukasi Quiziz Pada Masa 

Pencegahan Penyebaran Covid-19.‖ Jurnal Paedagogy 7, no. 3 

(2020): 145–50. https://doi.org/10.34012/bip.v2i2.1729. 

Farida, Nur. ―Pengaruh Penggunaan Metode Brainstorming Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Percaya Diri Pada Siswa Kelas 

V Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Batu.‖ Uin Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2020. 

Frimayanti, Ade Imelda. ―Implementasi Pendidikan Nilai Dalam 

Pendidikan Agama Islam.‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 

Islam 8, no. 2 (2017): Hal. 240. 

Heri Gunawan. “Pendidikan Islam, Kajian Teoretis Dan Pemikiran 

Tokoh.” BAndung: Remaja Rosdakarya, 2014. 

Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia No 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas (2006). 

———. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tantang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.). 

Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prena Media Group, 

2015. 

Kurniati, Erwin. ―Penerapan Pendekatan Kontekstual Dengan Strategi 

Pembelajaran Tipe Snow Balling Dalam Meningkatkan 

Keaktifan Siswa Dan Hasil Belajar Matematika (PTK VIII B 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009).‖ 

UMS, 2009. 



M Nashir Ali. Dasar-Dasar Ilmu Mendidik. Jakarta: Mutiara, 1982. 

Marliana, Rina, and Dian Indihadi. ―Teknik Brainstorming Pada 

Model Pembelajaran Menulis Teks Narasi.‖ PEDADIDAKTIKA: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7, no. 2 (2020): 

109–15. http://ejournal.upi.edu/index.php/pedadidaktika/index. 

Marlina Siregar. ―Penerapan Metode Brainstorming Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa Viii Spm Negeri 2 Satu 

Atap Pangkatan Labuhanbatu Tahun Pelajaran 2013/2014.‖ 

Jurnal Civitas 1, no. 1 (2019): 29. 

Moch. Agus Krisno Budiyanto. Sintaks 45 Metode Pembelajaran 

Dalam Student Centered Learning. Malang: UMM Press, 2019. 

Muh. Sain Hanafy. ―Konsep Belajar Dan Pembelajaran.‖ Lentera 

Pendidikan 17 (2014): 74. 

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam. Bandung: Rosdakarya, 

2002. 

Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 

Nana sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2009. 

Novalia, Ifa. ―Pengaruh Metode Brainstorming, Buzz Group, And 

Simulation (BBS) Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan 

Merokok Pada Remaja.‖ Universitas Airlangga, 2018. 

Nurfadilah. ―Teori Dan Konsep Peserta Didik Menurut Al-Qur‘an.‖ 

Islamic Education Jurnal 1, no. 2 (2019): 17. 

https://doi.org/https://doi.org/10.47453/eduprof.vli2.16. 

Nurudin, Ismail, Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: 

Media Sahabat Cendikia, 2019. 

Oemar Hamalik. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008. 

Pupu Saeful Rahmat. Strategi Belajar Mengajar. Edited by Nur 

Azizah. Scopindo Media Pustaka, 2019. 

Putri Pangestu, Dian, and Rohinah Rohinah. ―Pengaruh Kesiapan 

Belajar Terhadap Keaktifan Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran AUD.‖ Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh 



Kembang Anak Usia Dini 3, no. 2 (2019): 81–90. 

https://doi.org/10.14421/jga.2018.32-02. 

Ramayulis. Metodologi Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kalam 

Mulia, 2010. 

Ridwan Abdullah Sani. Inovasi Pembelajaran. Cet II. Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014. 

Roestiyah. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

———. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 

Sardiman. Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2001. 

Siregar, Syofian. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. 

Edited by Fandy Hutari. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014. 

Subana Sunarti. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Budi, 

2007. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 

Bandung: Alfa Beta, 2009. 

———. Statistik Untuk Pendidikan. Bandung: CV Alfa Beta, 2013. 

Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta, 2013. 

Sukma, Wijayanti. ―Penerapan Pendekatan Quantum Learning Tipe 

Brainstorming Untuk Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran 

Akutansi Paket C.‖ FKIP Universitas Sebelas Maret I, no. 2 

(2013): 4. 

Suprijanto. Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi. 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. 

Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif. Jakarta: 

Kencana, 2009. 

———. Mendesain Model Pembelajaran Inpvatif Progresif. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009. 

Usman Husaini. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 

2000. 

Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Persada 



Media, 2006. 

Yunitasari, Indha, and Agustina Tyas Asri Hardini. ―Penerapan Model 

PBL Untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.‖ Jurnal Basicedu 5, no. 

4 (2021): 1700–1708. 

https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/983. 

Yusuf, Yusuf, and Anita Trisiana. ―Metode Braistorming Tertulis: 

Teknik Curah Pendapat Dengan Memaksimalkan Keterlibatan 

Semua Peserta Dalam Pengambilan Keputusan.‖ Adi Widya : 

Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 2 (2019): 108. 

https://doi.org/10.33061/awpm.v3i2.3365. 

Zamzam, Firdaus dan Fakhry. Aplikasi Metodologi Penelitian. 

Depublish, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


