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ABSTRAK 

 

Tujuan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauhmana implementasi metode pictorial riddle dapat meningkatkan 

motivasi belajar pendidikan Agama Islam siswa SMPN 20 Bandar 

Lampung. metode pembelajaran pictorial riddle adalah suatu metode 

pembelajaran untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam 

diskusi kelompok kecil maupun besar melalui suatu riddle bergambar 

di papan tulis, papan poster atau diproyeksikan dari suatu transparansi, 

kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle 

tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

instrument tes. Tes dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. 

Pertama, teskemampuan awal yang diberikan sebelum penelitian 

tindakan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

awal siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sedangkan 

yang kedua adalah tes kompetensi siswa. Berdasarkan analisis data 

dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan pictorial riddle untuk terhadap 

motivasi dan koneksi matematis siswa sebagai berikut. Dampak   

pictorial   riddle   dalam   pembelajaran   matematika terhadap  

motivasi  siswa  yaitu  adanya  peningkatan  motivasi pada siswa yang 

memiliki motivasi tinggi koneksi sedang, motivasi  tinggi  koneksi  

rendah,  motivasi  sedang  koneksi rendah,  dan  motivasi  rendah  

koneksi  rendah  setelah penggunaan pictorial riddle yang ditandai 

dengan terpenuhinya semua indikator motivasi. 

 

Kata Kunci : Pebelajaran Inkuiri, Pictorial Riddle, Motivasi 

Belajar 
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MOTTO 

 

ا  لُۡعۡۡسِ يُۡۡسً
 
نَّ َمَع ٱ

ِ
ا  ٥فَإ لُۡعۡۡسِ يُۡۡسٗ

 
نَّ َمَع ٱ

ِ
 ٦ا

 Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

(Al-Insyirah : 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam saat ini menemukan 

momentumnya untuk mengembangkan kemampuan dan sikap 

siswa terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan sosial 

maupun dalam meningkatkan kesadaran identitas dirinya 

sebagai hamba Allah SWT di tengah arus digitalisasi global 

yang kering dengan unsur-unsur spiritual dan moral. 

Meski begitu tidak bisa dipungkiri bahwa dalam 

kenyataannya pendidikan Agama Islam sering kali berjalan 

dalam kerangka dan metode pembelajaran yang tidak lagi 

relevan dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi 

kompleksitas hidup yang kelak dihadapinya. Artinya terdapat 

keterputusan yang cukup jauh antara urgensi dari konten yang 

diajarkan dengan konteks pembelajaran yang dihadapi oleh 

peserta didik dalam kenyataan. Akibatnya banyak siswa tidak 

termotivasi dalam meraih tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Berdasarkan hasil pra-penelitian dan observasi yang 

dilakukan di SMPN 20 Bandar Lampung terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam diperleh keterangan bahwa peserta 

didik  memiliki motivasi yang rendah untuk benar-benar 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Rendahnya 

motivasi siswa tersebut dapat dilihat pada dua aspek, yakni 

aspek dokumen penilaian dan aspek aktivitas di kelas. Pada 

aspek dokumen penilaian dapat terlihat bahwa siswa masih 

sering menunjukkan sikap sosial dan sikap spiritual yang 

kurang baik selama mengikuti proses pembelajaran dengan 

predikat C.
1
  

Berikut merupakan rangkuman dokumen hasil belajar 

siswa kelas VII pada Mata Pelajaran Pendidiakan Agama Islam 

di SMPN 20 Bandar Lampung: 

                                                           
1 Dokumen Raport Hasil Belajar Siswa Kelas VII  
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Nama 

Siswa 

NH NILAI TUGAS  PTS PAS 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 

AKH 79 78 √ √ √ √ √ √ 60 65 

AP 42 76 √ √ √ √ √ √ 66 65 

ANA 77 76 √ √ √ √ √ √ 65 63 

AL 94 90 √ √ √ √ √ √ 71 44 

DSPY 90 76 √ √ √ √ √ √ 52 46 

FA 62 76 √ √ √ √ √ √ 60 50 

FE 67 74 √ √ √ √ √ √ 60 67 

GS 70 84 √ √ √ √ √ √ 61 67 

GRH 73 86 √ √ √ √ √ √ 56 64 

HGS 70 79 √ √ √ √ √ √ 60 65 

MRA 90 80 √ √ √ √ √ √ 65 70 

MRR 80 80 √ √ √ √ √ √ 55 64 

MRS 75 90 √ √ √ √ √ √ 53 46 

MK 79 82 √ √ √ √ √ √ 76 32 

NRD 69 72 √ √ √ √ √ √ 78 80 

NSA 86 71 √ √ √ √ √ √ 56 67 

PM 75 80 √ √ √ √ √ √ 56 75 

PSF 87 76 √ √ √ √ √ √ 56 50 

QRGK 71 86 √ √ √ √ √ √ 67 54 

RA 83 76 √ √ √ √ √ √ 64 51 

RR 73 88 √ √ √ √ √ √ 59 70 

RM 66 86 √ √ √ √ √ √ 54 54 

RAF 84 88 √ √ √ √ √ √ 65 48 

SA 78 80 √ √ √ √ √ √ 64 64 

SA 94 85 √ √ √ √ √ √ 86 72 
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TAKF 85 80 √ √ √ √ √ √ 65 70 

WP 83 82 √ √ √ √ √ √ 60 65 

ZMP 70 88 √ √ √ √ √ √ 66 70 

ZSTR 71 76 √ √ √ √ √ √ 83 72 

 

Selanjutnya melalui pengamatan terhadap aspek aktivitas 

di kelas masih ditemukan beberapa siswa yang saling berbicara 

di luar tema pembelajaran, membuat kegaduhan di kelas saat 

proses pembelajaran berlangsung, putus asa ketika mengerjakan 

soal yang sulit dan kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran 

di kelas. Berdasarkan hasil wawancara terhadap  mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 20 Bandar Lampung 

ditemukan permasalahan motivasi belajar siswa dari sisi 

semangat siswa mengikuti pembelajaran yang sangat rendah 

yakni berkisar 10 %, keaktifan siswa mengajukan pertanyaan 

hanya berkisar 3%, kemauan siswa dalam diskusi kelompok 

hanya 15%, kemauan mengerjakan tugas baik di rumah maupun 

di kelas hanya 5% siswa. 

Pemahaman siswa mengenai materi tersebut tidak lepas 

dari peran guru sebagai pengajar dan pendidik, bagaimana cara 

seorang guru dapat memberikan pengalaman akan materi 

tersebut hingga membekas dan mendorongnya untuk 

berkembang. Dalam Permendiknas RI nomor 41 (2007:6), 

disebutkan bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas.dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Menurut 

Usman (2009:21) dalam menciptakan kondisi belajar-mengajar 

yang efektif sedikitnya ada lima jenis variabel yang menentukan 

keberhasilan siswa, yaitu : 1) Melibatkan siswa secara aktif; 2) 

Menarik minat dan perhatian siswa; 3) Membangkitkan 

motivasi siswa; 4) Prinsip individualitas; 5) Peragaan dalam 

pengajaran. 
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Oleh sebab itu guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

proses belajar-mengajar, sehingga tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan pada diri siswa dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan imbasnya juga akan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu juga agar mata 

pelajaran jaringan dasar dapat disampaikan dengan baik, maka 

diperlukan proses belajar mengajar yang baik pula sehingga 

hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Uno, motivasi memiliki peran penting dalam 

belajar yaitu (a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan 

penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak 

dicapai, (c) menentukan ragam kendali terhadap rangsangan 

belajar dan (d) menentukan ketekunan belajar.
2
 Skinner and 

Belmont menjelaskan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

belajar di sekolah, siswa tersebut akan melakukan tindakan 

apabila diberi kesempatan, berupaya dan berkonsentrasi dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dan menunjukkan emosi 

positif ketika pengerjaan tugas. Menurut Middleton dan 

Spanias, keberhasilan belajar baru akan didapatkan karena 

adanya motivasi yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan
3
. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi ini dapat 

menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran 

Agama Islam. Semakin besar motivasi belajar yang dimiliki 

siswa, maka semakin besar peluangnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran Agama Islam. Sebaliknya, apabila motivasi 

belajar siswa rendah, siswa tidak akan memperdulikan 

pembelajaran Agama dan mudah putus asa dalam belajar 

sehingga peluang untuk mencapai tujuan pembelajaran sangat 

kecil bahkan tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran itu 

sendiri. 

                                                           
2 Retno Palupi, Sri Anitah dan Budiyono, “Hubungan Antara Motivasi Belajar 

dan Persepsi Siswa Terhadap Kinerja Guru Dalam Mengelola Kegiatan Belajar 

Dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMPN 1 Paciran”. Teknologi Pendidikan 

dan Pembelajaran, 2:2, (April, 2004), 159. 
3 Aida Suraya Md. Yunus dan Wan Zah Wan Ali, “Motivation in the Learning 

of Mathematics”. European Journal of Social Sciences, 7:4, (Februari, 2009), 93. 
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar siswa 

memiliki motivasi adalah melalui pembelajaran inkuiri tipe 

pictorial riddle. Menurut Trowbridgeand Bybee  menyatakan 

bahwa metode pembelajaran pictorial riddle adalah suatu 

metode pembelajaran untuk mengembangkan motivasi dan 

minat siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar 

melalui suatu riddle bergambar di papan tulis, papan poster atau 

diproyeksikan dari suatu transparansi,kemudian guru 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle tersebut.
4
 

Menurut Carin dan Sund, pictoriall riddle adalah teka-teki yang 

disajikan  di  dalam  kelas  melalui gambar atau diagram yang 

menggambarkan beberapa cerita atau kejadian  yang 

berbeda.
5
Sebuah kejadian yang berbeda adalah salah satu 

penyajian yang tidak konsisten antara apa yang peserta didik 

percaya akan terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. 

Hasil penelitian Ratna Rahmadani menunjukkan bahwa 

penggunaan pictorial riddle dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa
6
. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil 

penelitian Muhalim yang menyatakan bahwa pictorial riddle 

adalah suatu metode untuk mengembangkan motivasi dan minat 

siswa dalam diskusi kelompok kecil untuk membantu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
7
 Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran inkuiri tipe pictorial riddle ini diharapkan mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik 

melakukan penelitian berjudul “Implementasi Metode 

Pictorial Riddle dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

                                                           
4Lesli W. Trowbridge, dan Rodger W. Bybee, Becoming A Secondary School 

Science Teacher. (Ohio:Prentice-Hall,1990) 
5A. A. Carin dan  SundR. B.   Developing Questioning Techniques a Self-

ConceptApproach. (United Stateof America: A Bell&Howell Company, 1971) 
6 Ratna Rahmadani, Naskah Publikasi: “Peningkatan Motivasi dan Prestasi 

Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Discovery Inquiry Type Pictorial Riddle”. 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012) 
7 Muhalim, “Improving The Students’ Motivation in Speaking by Using 

Pictorial Riddle”. Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKIP) FKIP Unismuh Makassar, 

2:1, (Juni, 2015), 88 
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Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

VIII di SMPN 20 Bandar Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti 

mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi 

metode penggunaan pictorial riddle dalam meningkatkan 

motivasi belajar pendidikan Agama Islam di SMPN 20 Bandar 

Lampung? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana implementasi metode pictorial riddle 

dapat meningkatkan motivasi belajar pendidikan Agama Islam 

siswa SMPN 20 Bandar Lampung. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberi nilai tambah 

pada pengembangan aplikasi metode pictorial riddle terutama 

dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan Agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Meningkatkan motivasi belajar siswa memahami konsepsi-

konsepsi pendidikan Agama Islam secara kontekstual 

b. Guru 

Meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif di 

kelas sehingga dapat memacu motivasi siswa lebih aktif 

dan efektif dalam mempelajari Pendidikan Agama Islam 

c. Sekolah 

Menjadi referensi bagi pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan Agama Islam. 
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d. Peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode 

pictorial riddle sekaligus sebagai aktivitas ilmiah yang 

dapat menjadi bagian dari peningkatan kapasitas dan 

pengembangan profesionalisme diri. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar mendapat awalan 

“pem” dan akhiran “an” menunjukkan bahwa ada unsur dari 

luar (eksternal) yang bersifat “intervensi” agar terjadi proses 

belajar. Jadi pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan 

oleh faktor eksternal agar terjadi proses belajar pada diri 

individu yang belajar. Pembelajaran menurut Nurani Soyomukti 

adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam 

kamus bahasa Indonesia, pembelajaran menekankan pada 

proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar
8
. 

Pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses 

pendidikan. Proses pembelajaran selain diawali dengan 

perencanaan yang bijak, serta didukung dengan komunikasi 

yang baik, juga harus didukung dengan pengembangan strategi 

yang mampu membelajarkan siswa. Menurut Dunkin dan 

Biddle (1974) proses pembelajaran ada empat variabel interaksi, 

yaitu: 

a. Variabel pertanda (presage variables) berupa pendidik.  

b. Variabel konteks (contex variables) berupa peserta didik. 

c. Variabel proses (process variables) berupa proses 

pembelajaran.  

d. Variabel produk (product variables) berupa perkembangan 

peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Pembelajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran 

dari perubahan itu dapat tercapai sesuai yang diinginkan, 

pengembangan kurikulum terus diupayakan untuk 

                                                           
8 M Sobry Sutikno, Metode dan Model-model Pembelajaran, (Lombok: 

Holistica, 2014) 
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meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memberikan 

pembelajaran yang berkualitas maka proses interaksi antara 

pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang 

menekankan pada proses, cara, dan sikap yang dilakukan untuk 

merubah pola pikir peserta didik kearah yang lebih baik dan 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

B. Pembelajaran Inkuiri 

Menurut Sanjaya, model inkuiri adalah  suatu model   

pembelajaran   yang   menekankan   pada   proses berfikir 

secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan.
9
  

Sedangkan menurut  Syaiful, model inkuiri adalah model 

pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir 

ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, 

sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak 

terlibat untuk mengembangkan  kreativitas  dalam  

memecahkan masalah.
10

 

Menurut Wina Sanjaya, karakteristik utama dalam model 

pembelajaran inkuiri, yaitu:
11

 

a) Model pembelajaran inkuiri   menekankan   kepada 

aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak 

hanya berperan sebagai penerima ilmu yang diperoleh 

dari penjelasan guru secara verbal, akan tetapi mereka 

juga  berperan  untuk  menemukan  sendiri  inti  atau 

pokok dari materi pelajaran itu sendiri. 

                                                           
9 Wina Sanjaya, Op. Cit 
10 Saiful  Sagala,  Konsep  dan  Makna  Pembelajaran  Untuk  Membantu  

Memecahkan Problematika Belajar Mengajar,  (Bandung: Alfabeta, 2009) 
11 Ibid 
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b) Seluruh  aktifitas  yang  dilakukan  siswa  diarahkan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari 

sesuatu   yang   dipertanyakan,   sehingga   diharapkan 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Jadi, 

dalam model pembelajaran inkuiri kedudukan guru bukan 

sebagai sumber belajar akan tetapi sebagai fasilitator dan 

motivator belajar siswa. 

Selain   itu,   Wina   Sanjaya   juga   mengemukakan 

langkah-langkah model pembelajaran inkuiri secara umum, 

yaitu:
12

 

1) Orientasi 

Langkah orientasi merupakan langkah untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang responsif sehingga dapat menarik 

dan mengajak siswa untuk berfikir memecahkan masalah. 

Keberhasilam model pembelajaran inkuiri sangat tergantung 

pada kemauan siswa dalam memecahkan masalah. Kegiatan 

pembelajaran yang dapat dilakukan, antara lain:
13

 

a) Guru menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang 

diharapkan. 

b) Guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran 

yang akan berlangsung. 

c) Guru menyampaikan apersepsi  dengan menjelaskan 

hubungan antara materi dengan kehidupan sehari-hari, 

sehingga mampu memberikan motivasi bagi siswa. 

 

2) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah yang 

membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka 

teki. Persoalan   yang   disajikan adalah persoalan yang 

menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam mencari jawaban 

yang tepat. Proses mencari  jawaban itulah yang sangat  penting  

                                                           
12 Wina Sanjaya, Op. Cit 
13 Adi Winanto dan Darma Makahube. “Implementasi Strategi Pembelajaran 

Inkuiri Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD 

Negeri Kutowinangun 11 Kota Salatiga”. Schloria, 6:2, (Mei, 2016) 
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dalam metode inkuiri, siswa akan memperoleh pengalaman 

yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental 

melalui proses berfikir. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

merumuskan masalah, di antaranya: 

a) Guru hanya memberi topik yang akan dipelajari, 

sedangkan   yang   merumuskan masalah yang sesuai 

dengan topik tersebut sebaiknya diserahkan kepada 

siswa.
14

 

b) Masalah yang disajikan adalah masalah yang 

mengandung teka-teki dan jawaban yang pasti. 

Maksudnya  adalah  guru  perlu  menuntun  siswa agar  

dapat  merumuskan  masalah  yang  menurut guru   

jawabannya   sudah   ada,   siswa   tinggal mencari dan 

mendapatkan jawabannya secara pasti.
15

 

c) Konsep-konsep  dalam  masalah  adalah  konsep- konsep 

yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Hal ini 

berarti sebelum masalah itu dikaji melalui proses inkuiri, 

terlebih dahulu guru perlu memastikan bahwa siswa 

sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang 

ada dalam rumusan masalah. 

 

3) Mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah 

yang sedang disajikan. Sebagai jawaban sementara, hipotesis 

perlu diuji kebenarannya. Dalam langkah ini, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat 

sesuai dengan permasalahan yang telah diberikan. Salah satu 

cara yang dapat diberikan guru untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam memberi hipotesis adalah dengan 

mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat memancing siswa 

                                                           
14 Abdul Rahman, “Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan 

Metode Inkuiri Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar”, Pendidikan dan 

Pembelajaran Khatulistiwa, 3:7, (2014) 
15 Adi Winanto dan Darma Makahube,  Op. Cit. 
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untuk dapat mengajukan jawaban sementara. Selain itu, 

kemampuan berpikir siswa akan dipengaruhi oleh wawasan dan 

pengalaman yang dimiliki setiap siswa. Dengan demikian, 

siswa yang kurang mempunyai wawasan akan kesulitan 

mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. 

 

4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data merupakan aktivitas mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Kegiatan mengumpulkan data meliputi percobaan 

atau eksperimen. Tugas guru dalam tahap ini adalah 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa berpikir untuk mencari informasi yang  dibutuhkan.  

Kemudian,  guru  memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan diskusi bertukar pendapat.
16

 

 

5) Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban 

yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang 

diperoleh pada langkah pengumpulan data. Yang terpenting 

dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan 

siswa atas jawaban yang diberikannya. Menguji hipotesis juga 

berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional, artinya  

kebenaran  jawaban  yang  diberikan  bukan hanya   

berdasarkan   argumen,   tetapi   juga   harus didukung oleh data 

yang ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan.
17

 

 

6) Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan 

hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis. 

Merumuskan kesimpulan merupakan hal yang utama dalam 

                                                           
16 Ibid. 
17 Rita W., “Menerapkan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 16 Pakeng Kecamatan Bengkayang”,  Pendidikan 

dan Pembelajaran Untan,  (April, 2013) 
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pembelajaran. Hal yang biasa terjadi dalam pembelajaran, 

terlalu banyak data  yang diperoleh  menyebabkan  kesimpulan  

yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak 

dipecahkan.  Oleh karena itu, untuk    mencapai kesimpulan   

yang   akurat   sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa 

data mana yang relevan. 

Adapun  kelebihan  dari  model  pembelajaran  inkuiri, 

antara lain:
18

 

a) Siswa dapat menemukan sendiri konsep dasar dan ide- 

ide 

b) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer 

pada situasi proses belajar yang baru. 

c) Mendorong  siswa untuk berpikir dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur dan terbuka. 

d) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan 

hipotesisnya sendiri. 

e) Dapat mengembangkan bakat atau komunikasi individu. 

f) Memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 

Adapun kekurangan dalam pembelajaran inkuiri adalah:
19

 

a) Memerlukan  perencanaan  yang  teratur  dan  matang. 

Hal  ini  akan  menjadi  beban  bagi  guru  yang  telah 

terbiasa dengan cara ceramah. 

b) Memerlukan waktu yang relatif lama 

c) Alur  pembelajaran  inkuiri  akan  terhambat,  apabila 

siswa telah terbiasa dengan cara belajar menerima tanpa 

kritik dan pasif yang diberikan oleh gurunya. 

d) Tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. 

                                                           
18 Mona Arisca, Skripsi: “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak Pada Peserta Didik Kelas V Di Mis 

Masyariqul Anwar (MMA)  Iv  Sukabumi  Bandar  Lampung”.  (Lampung:  

Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan, 2017) 
19 Ibid 
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e) Masih sulit diterapkan di tingkat SD dan SMP, karena 

model ini memerlukan kemampuan berpikir secara 

ilmiah. 

 

C. Tipe Pictorial Riddle 

Menurut   Trowbridge   and   Bybee   menyatakan bahwa 

metode pembelajaran pictorial riddle adalah suatu metode 

pembelajaran untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa 

dalam diskusi kelompok kecil maupun besar melalui suatu 

riddle bergambar di papan tulis, papan poster atau 

diproyeksikan dari suatu transparansi, kemudian guru 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle tersebut.
20

 

Menurut Carin dan Sund, pictorial riddle adalah teka-teki  yang 

disajikan  di  dalam  kelas  melalui  gambar atau diagram yang 

menggambarkan beberapa cerita atau kejadian  yang berbeda.
21

   

Sebuah kejadian  yang berbeda adalah salah satu penyajian 

yang tidak konsisten antara apa yang peserta didik percaya akan 

terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran inkuiri tipe pictorial riddle adalah pembelajaran 

dalam bentuk teka-teki bergambar dimana pembelajaran diawali 

dengan guru memilih suatu gambar sebagai bahan 

permasalahan dan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 

kemudian siswa diminta berdiskusi untuk  mencari  dan  

menemukan  jawaban  dari  gambar berupa teka-teki yang telah 

diberikan oleh guru. 

Menurut Trowbridge and Bybee langkah-langkah dalam 

merancang pictorial riddle adalah sebagai berikut:
22

  

a) Memilih beberapa konsep yang ingin diajarkan. 

b) Menunjukkan sebuah gambar atau ilustrasi yang 

mendemonstrasikan konsep tersebut. 

                                                           
20 Lesli W. Trowbridge, dan Rodger W. Bybee, Becoming A Secondary 

School Science Teacher. (Ohio: Prentice-Hall, 1990) 
21 A.  A.  Carin  dan  Sund  R.  B.    Developing  Questioning  Techniques  a  

Self-Concept Approach. (United State of America: A Bell & Howell Company, 1971) 
22 Ibid 
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c) Memanipulasi suatu gambar dan meminta siswa untuk 

mengetahui apa yang salah dalam gambar tersebut. 

d) Menyusun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

gambar tersebut, dimana pertanyaan- pertanyaan itu akan 

membantu siswa memperoleh pengetahuan dari konsep yang 

diajarkan. 

Berikut  rincian  dari  langkah-langkah  pembelajaran 

inkuiri tipe pictorial riddle: 

Tabel 2.1. Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri Tipe 

Pictorial Riddle 

Pembelajaran 

Inkuiri 

Pictorial 

Riddle 
Aktivitas Guru 

Aktivitas 

Siswa 

Orientasi 
Pemilihan 

konsep 

Guru memilih 

konsep yang akan 

diajarkan. 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan 

yang diberikan 

guru terkait 

dengan 

konsep, tujuan 

dan gambaran 

kegiatan 

pebelajaran 

Guru 

menjelaskan 

konsep, tujuan dan 

hasil belajar yang 

diharapkan. 

Guru 

menyampai kan 

gambaran kegiatan 

pembelajaran yang 

akan berlangsung. 

Guru 

menyampai kan 

apersepsi. 

Merumuskan 

Masalah 

Pemberian 

Gambar 

atau 

Ilustrasi 

Guru memberi 

gambar atau 

ilustrasi dari 

konsep yang 

dipilih. 

Siswa 

menerima 

gambar atau 

ilustrasi yang 

diberikan oleh 
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guru. 

Mengajukan 

Hipotesis 

Mengiden 

tifikasi 

Gambar 

atau 

Ilustrasi 

Guru meminta 

siswa mengamati 

gambar atau 

ilstrasi. 

Guru memberi 

kesempatan pada 

siswa untuk 

mengemuka kan 

pendapat sesuai 

dengan gambar 

atau ilustrasi yang 

telah diberikan. 

Siswa 

mengamati 

gambar atau 

ilustrasi. 

 

Siswa 

mengemuka 

kan pendapat 

sesuai dengan 

gambar atau 

ilustrasi yang 

telah diberikan. 

Mengumpul 

kan Data 

Menyusun 

Pertanyaan 

Guru 

menyusun beberapa 

pertanyaan yang 

mendorong siswa 

menemukan 

informasi yang 

dibutuhkan. 

Siswa 

mengumpul 

kan informasi 

yang 

dibutuhkan. 

Menguji 

Hipotesis 
 

Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

berdiskusi. 

Siswa 

berdiskusi 

untuk 

menemukan 

jawaban. 

Merumuskan 

Kesimpulan 
 

Guru 

menanyakan 

keyakinan siswa 

atas jawaban yang 

diberikan. 

 

Guru 

menunjukkan pada 

Siswa 

memberikan 

jawaban 

kepada guru 

terkait 

keyakinannya 

atas jawaban 

yang diberikan. 

Siswa 
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siswa data yang 

relevan. 

merumuskan 

kesimpulan. 

 

Adapun  kelebihan  metode  pembelajaran  pictorial  riddle 

antara lain sebagai berikut:
23

 

a. Siswa mampu memahami konsep-konsep dasar 

matematika dan mampu mendorong siswa untuk 

mengeluarkan ide-idenya. 

b. Melalui teka-teki bergambar, materi yang diberikan dapat 

lebih lama terekam dalam ingatan siswa. 

c. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merumuskan 

hipotesisnya sendiri. 

d. Dapat memperkaya dan memperdalam materi yang 

dipelajari sehingga materi dapat bertahan lama. 

e. Mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi 

kelompok. 

f. Mengembangkan  imajinasi  siswa  melalui  gambar  yang 

disajikan. 

Sedangkan kekurangan dari metode pembelajaran pictorial 

riddle antara lain: 

a. Siswa  yang  terbiasa  belajar  dengan  hanya  menerima 

informasi dari guru akan kesulitan jika dituntut untuk 

berpikir sendiri. 

b. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajarnya yang 

mulanya sebagai pemberi atau penyaji informasi menjadi 

sebagai   fasilitator,   motivator,   dan   pembimbing   siswa 

dalam belajar. 

c. Banyak  kebebasan  yang  diberikan  siswa  dalam  belajar 

tidak menjamin bahwa siswa belajar dengan tekun, penuh 

aktivitas, dan terarah. 

                                                           
23 Novia Sukenti. Skripsi: “Penerapan Model  Pembelajaran Pictorial Riddle  

Berbantuan Media    Wingeom Untuk Meningkatkan Kemampuan Visual-Spasial Dan 

Prestasi Siswa Kelas VIII D Smp N 33 Purworejo Tahun Pelajaran 2015/2016”,  

(Purworejo: Universitas Muhammadiyah, 2016) 
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d. Siswa lebih banyak membutuhkan bimbingan guru untuk 

melakukan penyelidikan atau aktivitas belajar lain.
24

 

e. Membutuhkan persiapan mental 

f. Tidak optimal apabila diterapkan dalam kelas besar.
25

 

 

D. Pengertian Motivasi 

Dalam   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   (KBBI), motivasi 

diartikan sebagai usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu, 

karena ingin mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
26

 Menurut Sardiman,  

motivasi berasal  dari  kata  “motif”,  yang  berarti  daya  penggerak 

yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi tercapainya suatu tujuan.
27

 

Thomas M. Risk mengatakan bahwa motivasi adalah usaha 

yang di sadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada 

diri peserta didik atau pelajar yang menunjang kegiatan ke arah tujuan 

belajar.
28

 Kemudian menurut Ardhana, motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas 

tertentu untuk mencapai tujuan.
29

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah sebuah dorongan dalam diri seseorang baik  secara 

sadar atau pun  tidak  sadar untuk melakukan suatu kegiatan belajar 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Uno, ada 6 indikator 

dari motivasi belajar, diantaranya yaitu:
30

 

 

                                                           
24 Ibid 
25 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) 
26 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Bahasa  Indonesia  (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008) 
27 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rajawali, 

2012) 
28 Thomas M. Risk, Models For Teaching, (Texas: Austin University, 1956) 
29 Wayan Ardhana, Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Bumi, (Surabaya:Usaha 

Nasional Ari Kunto, 1985) 
30 Hamzah Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012) 
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a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan atau cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

 

E. Fungsi Motivasi 

Ada  tiga  fungsi  motivasi  yang  dikemukakan  oleh Sardiman, 

diantaranya:
31

 

a) Mendorong    manusia    menjadi    penggerak    yang 

melepaskan suatu energi. 

b) Menentukan arah suatu kegiatan yang sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

c) Menyeleksi  kegiatan   yang  perlu  dan   tidak   perlu 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Hamalik  juga  mengemukakan  tiga  fungsi  motivasi, yaitu:
32

 

a) Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan, 

yang berarti bahwa tanpa adanya motivasi maka tidak 

akan timbul suatu perbuatan  seperti belajar. 

b) Motivasi berfungsi sebagai pengarah yaitu menggerakkan  

perbuatan  ke arah  pencapaian  tujuan yang diinginkan. 

c) Motivasi berfungsi penggerak, yang berarti besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan atau perbuatan. 

 

 

 

                                                           
31 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rajawali, 

2012) 
32 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004) 
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Sedangkan  menurut  Wina  Sanjaya  ada  dua  fungsi motivasi, 

yaitu:
33

 

a) Mendorong siswa untuk beraktivitas 

Tindakan yang dilakukan setiap orang akibat adanya 

dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang disebut 

dengan motivasi. Besar kecilnya motivasi seseorang akan 

berpengaruh pada besar kecilnya  semangat  seseorang  

untuk  melakukan sesuatu. Siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi akan memiliki semangat dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan 

tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. 

b) Sebagai pengarah 

Perilaku yang dilakukan setiap orang pada dasarnya 

mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan tujuan yang 

hendak dicapai. Jadi, motivasi berfungsi sebagai 

pengarah untuk mencapai sebuah prestasi. Adanya 

motivasi belajar yang baik akan mengarahkan pada 

prestasi yang baik pula. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam kegiatan belajar 

yaitu sebagai pendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna  

mencapai  tujuan,  sebagai  pengarah  kegiatan  yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan, dan menyeleksi perbuatan 

yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki. 

Hal-hal di atas apabila dapat disadari oleh siswa, maka 

siswa dapat menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Hal 

senada juga diungkapkan Syah bahwa dalam perkembangannya,  

motivasi  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu motivasi 

internal dan motivasi eksternal. Yang termasuk dalam motivasi 

internal siswa adalah perasaan menyenangi materi dan 

kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk 

kehidupan masa depan siswa   yang   bersangkutan.   Sedangkan   

                                                           
33 Wina  Sanjaya,  Kurikulum  dan  Pembelajaran.  Teori  dan  Praktek  

Pengembangan Kurikulum KTSP, (Jakarta: Kencana, 2010) 
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pujian,   hadiah, teladan orang tua, guru dan seterusnya 

merupakan contoh konkret motivasi eksternal yang dapat 

membantu siswa belajar.
34

 

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk motivasi belajar seseorang 

terdiri dari motivasi yang terdapat di dalam diri siswa dan 

motivasi dari luar diri siswa. Kedua bentuk motivasi tersebut 

sangat diperlukan demi suksesnya proses pembelajaran. 

 

F. Unsur – Unsur Yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut  Dimyati  dan  Mudjiono  ada  beberapa faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu:
35

 

a. Cita - Cita atau Aspirasi Siswa 

Cita-cita adalah keinginan seseorang untuk mencapai 

keberhasilan diiringi dengan kemauan dan kerja keras. 

Adanya cita-cita dalam diri siswa mampu memotivasi 

siswa untuk belajar dengan giat. 

b. Kemampuan Belajar 

Dalam mewujudkan keinginan, siswa perlu memiliki 

kemampuan yang akan membantu untuk mencapai 

keberhasilan. Dengan kemampuan yang dimiliki, siswa 

akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

c. Kondisi Jasmani dan Rohani Siswa 

Kondisi siswa, baik fisik maupun psikologis akan 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa yang sehat,  

perut  kenyang,  gembira,  riang  akan  mudah untuk 

memusatkan perhatian. Sedangkan untuk siswa yang 

sakit, perut lapar, sedih, emosi akan mengganggu 

konsentrasi belajar. 

 

                                                           
34   Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Press,  2010) 
35 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006) 
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d. Kondisi Lingkungan Kelas 

Kondisi lingkungan kelas merupakan faktor yang 

mempengaruhi motivasi dan datangnya dari luar diri 

siswa. Apabila kondisi kelas bersih, tertib, indah, suasana 

belajar yang menyenangkan akan memberikan 

kenyamanan pada siswa, sehingga siswa lebih termotivasi 

untuk belajar. 

e. Unsur-unsur Dinamis Belajar 

Unsur-unsur dinamis yang dimaksud adalah unsur-unsur 

yang  keberadaannya  tidak  stabil, terkadang lemah dan 

bahkan hilang sama sekali. Contohnya seperti perhatian, 

perasaan, ingatan dan pikiran. 

f. Upaya Guru Membelajarkan Siswa 

Upaya yang dimaksud disini adalah cara guru 

mempersiapkan diri dalam mengajar dan membimbing 

siswa mulai dari penguasaan materi, cara 

menyampaikannya dan cara menarik perhatian siswa. Hal 

ini dapat  dilakukan  dengan  cara  menerapkan metode 

pembelajaran yang tidak membosankan dan mampu 

menarik perhatian siswa. 

 

G. Cara Membangkitkan Motivasi Siswa 

Menurut  Hamalik  cara  untuk  membangkitkan motivasi 

belajar siswa, adalah:
36

 

a) Memberi angka 

Angka yang dimaksud  disini adalah nilai. Pada 

umumnya,  siswa  belajar  untuk  mendapatkan  nilai 

yang baik. Jadi, guru perlu memberikan angka atau nilai 

yang baik untuk memotivasi siswa dalam belajar. 

b) Pujian 

Guru perlu memberikan pujian kepada siswa terkait 

dengan kegiatan belajar yang telah siswa lakukan. 

                                                           
36 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004) 
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Walaupun hasil kegiatan siswa belum memuaskan, guru 

tetap perlu memberikan pujian atas usaha yang telah 

siswa lakukan. Hal ini dikarenakan, pujian yang 

diberikan guru memberikan rasa senang dan puas di hati 

siswa. Selain itu, pujian yang tepat akan menciptakan 

suasana yang menyenangkan  dan mempertinggi gairah 

belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri.
37

 

Demikian juga pujian yang tepat dapat mengakibatkan 

siswa mempunyai sikap yang positif daripada guru selalu 

mengkritik dan mencela.
38

 

c) Kerja Kelompok 

Dalam berkelompok terjadi kerjasama antar anggota 

kelompok dalam    menyelesaikan tugas. Terkadang 

timbul perasaan untuk menjaga nama baik kelompok 

yang mengakibatkan adanya motivasi atau pendorong 

yang kuat dalam belajar. 

d) Persaingan 

Persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa.
39

 Persaingan ini dapat terjadi  

antar  individual  dan  antar  kelompok. Persaingan yang 

baik dan sehat akan memberikan dampak yang positif 

yaitu termotivasi untuk belajar lebih giat agar 

mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Akan tetapi, 

persaingan yang tidak baik dan tidak sehat akan 

menimbulkan dampak yang negatif, sepert rusaknya 

hubungan pertemanan, permusuhan dan pertentangan. 

Jadi, apabila ingin bersaing dengan teman, bersainglah 

secara baik agar mendapatkan dampak yang positif. 

e) Tujuan dan Level of Aspiration 

                                                           
37 Syardiansyah, “Hubungan Motivasi Belajar dan Minat Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Manajemen”. Manajemen dan 

Keuangan, 5:1, (Mei, 2016) 
38 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013) 
39 Syardiansyah, “Hubungan Motivasi Belajar dan Minat Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Manajemen”. Manajemen dan 

Keuangan, 5:1, (Mei, 2016) 
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Keluarga lebih berperan dalam memberikan aspirasi  dan  

dorongan  pada  anak  untuk  mencapai tujuan  yang  

akan  dicapai  dalam  kegiatan  belajar.
40

 Adanya aspirasi 

dan dorongan dari keluarga dalam kegiatan belajar, 

mampu memberikan motivasi dalam diri siswa. 

f) Sarkasme 

Sarkasme adalah menyinggung siswa yang mendapatkan 

nilai yang kurang. Dalam batas-batas tertentu, sarkasme 

dapat mendorong siswa belajar dan berusaha lebih giat 

demi nama baiknya. Namun di pihak  lain, sarkasme   

dapat   menimbulkan   konflik antara  siswa  dan  guru,  

karena  siswa  merasa  tidak terima dan merasa dihina. 

g) Penilaian 

Jika guru melakukan penilaian secara kontinu terhadap 

hasil belajar siswa, dapat mendorong atau memotivasi 

siswa untuk belajar. Hal ini dikarenakan, setiap siswa 

memiliki kecenderungan untuk memperoleh  nilai  yang  

lebih  baik.  Semakin mengetahui  bahwa  grafik  hasil  

belajar  meningkat, maka ada motivasi diri siswa untuk 

terus belajar dengan harapan hasil yang didapatkan akan 

terus mengalami peningkatan.
41

 

h) Karyawisata dan Ekskursi 

Karyawisata adalah perjalanan yang bertujuan untuk 

memperluas pengetahuan.
42

 Sedangkan ekskursi berarti 

perjalaanan untuk bersenang-senang.
43

 Dapat 

disimpulkan bahwa karyawisata dan ekskursi merupakan 

kegiatan belajar dengan cara mendapatkan pengalaman 

secara langsung dan lebih bermakna. Hal ini dapat 

dilakukan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. 

 

                                                           
40 Yutica Avisti, Skripsi: “Hubungan Self-Efficacy Dengan Motivasi Belajar 

Anak Panti Asuhan Al-Hasan Jombang”, (Malang: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2013) 
41 Ibid 
42 Departemen Pendidikan Nasional 
43 Ibid 
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i) Film Pendidikan 

Film  pendidikan  merupakan  salah  satu  media yang 

dapat digunakan dalam kegiatan belajar. Selain itu, film 

pendidikan ini mampu menarik perhatian dan minat 

siswa. Jadi, melalui film pendidikan ini siswa lebih fokus 

dalam belajar dan siswa lebih semangat dalam belajar. 

j) Belajar Melalui Radio 

Mendengarkan radio lebih menghasilkan daripada 

mendengarkan ceramah. Radio  adalah  alat  yang penting 

untuk mendorong motivasi belajar murid. 

 

H. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia sebagai sub 

sistem pendidikan  Nasional, mempunyai  peran yang sama 

dengan pendidikan  pada umumnya, dalam proses 

pembangunan Nasional. Pendidikan Agama Islam mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, 

yaitu dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Sebagai dasar untuk mengetahui ruang lingkup 

pembahasan masalah, diperlukan adanya batasan pengertian, 

dengan maksud agar tidak terjadi kemungkinan pembahasan 

masalah yang melebar dan meluas. Sebelum  memaparkan  

definisi  Pendidikan  Agama  Islam  akan  lebih baik bila kita 

terlebih dahulu mengetahui pengertian pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan memberikan celah-celah solusi tentang 

rencana maupun realita yang akan dihadapi dalam kehidupan 

yang akan datang, dimana pemenuhan terhadap kebutuhan 

hidup (jasmani maupun rohani) memerlukan peranan  hasil  dari 

pendidikan  yang  telah  didapatkan.  Secara  lebih  filosofis 

Muhammad Natsir dalam tulisan “Ideologi didikan Islam” 

mengatakan “yang dinamakan  pendidikan  adalah  suatu  



 27 

pimpinan  jasmani  dan  rohani  menuju kesempurnaan dan 

kelengkapan arti kemanusiaan, dengan arti sesungguhnya.
44

 

Mortimer J. Adler mengartikan Pendidikan sebagai 

proses yang mana semua  kemampuan  manusia  (bakat  dan  

kemampuan  yang  diperoleh)  yang dapat   dipengaruhi   oleh   

pembiasaan,   disempurnakan   dengan   kebiasaan- kebiasaan  

yang baik melalui  sarana yang secara artistik  dibuat dan 

dipakai oleh  siapapun  untuk  membantu  orang  lain  atau  

dirinya  sendiri  mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu 

kebiasaan yang baik.
45

 

Jasmani dan rohani yang terarah mengacu pada 

terkendalinya  aspek- aspek pendidikan yang diperlukan. 

Kekawatiran terjadinya kasalahan kerja jasmani  dan  rohani  

serta  akibat  yang  tidak  diinginkan  dapat  diminimalisir 

bahkan dapat dihilangkan dengan proses pendidikan, serta 

sampai pada sebuah pembentukan pribadi yang utuh dan 

terarah. 

Pengertian  pendidikan  semakna  juga dikemukakan  

oleh.  Umar  Tirta Raharja  dan Lasula dalam buku “Pengantar 

Pendidikan" dikatakan sebagai proses pembentukan pribadi 

pendidikan, diartikan sebagai suatu kegiatan yang sisitematis  

dan  sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian  peserta 

didik. Dikatakan sistematis   dikarenakan proses pendidikan 

dilaksanakan melalui tahap-tahap yang berkesinambungan dan 

sistemik oleh karena berlangsung  dalam semua situasi, kondisi 

disemua lingkungan yang mengisi (lingkungan rumah, sekolah 

dan masyarakat).
46

 

Sedangkan  dalam  buku “Diskursus  Pendidikan  Islam“  

yang  disusun oleh Mansur Isna menyatakan bahwa pendidikan 

pada hakekatnya merupakan suatu  upaya  mewariskan nilai, 

yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani   

                                                           
44 Prof.  Dr.  Azumardi  Azra,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  

Modernisasi  Menuju Milennium Baru, Logos Wacana Ilmu, Cet. I, Jakarta, 1999 
45 Prof. H.M. Arifin, M. Ed., Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 

1993 
46 Drs. Umar Tirta Raharja, Drs. Lasula,Pengantar Pendidikan , Rineka 

Cipta, Jakarta, 2000 
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kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban 

umat manusia.
47

 “Nilai”  inilah yang menjadi  tujuan  utama 

dalam proses  pendidikan  akan  menuntun  kearah  yang  lebih 

baik dan memberikan gambaran jelas tentang apa yang harus 

dilakukan dalam sebuah kehidupan. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat 

diambil sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah 

pembentukan jasmani dan rohani yang handal  dalam  rangka  

pembentukan  pribadi  utuh,  yang  dapat  menghadapi 

tantangan   hidup  dalam  pencapaian   sebuah “nilai” secara 

sistematis dan sistemik. Dapat diambil penjelasan bahwa nilai 

tersebut termasuk didalamnya nilai moral dan nilai agama. 

Agama dan Islam sering kali dijadikan sebuah kombinasi 

kata yakni “Agama  Islam”  ini  dikarena  bahwa  Islam  

merupakan  sebuah  agama  jadi, “Agama  Islam”  dan  “Islam”  

dalam  hakikatnya  adalah  sesuatu  yang  tidak berbeda. 

Mengenai sama atau tidaknya “agama Islam” dan “Islam” akan 

memberikan sebuah pemahaman yang lebih terarah bila kajian 

diarahkan pada pemahaman kata perkata, yakni pengertian 

agama dan Islam itu sendiri. Memahami  pengertian  pendidikan  

bukanlah  hal yang bisa dikatakan  mudah seperti pemahaman 

tantang definisi agama dan Islam. 

Menurut  Harun Nasution  agama mengandung  arti 

ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi semua manusia. Ikatan 

ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Sedangkan Elizabeth K. Notthingham 

dalam bukunya "Agama dan masyarakat" berpendapat bahwa 

agama  adalah  gejala  yang  begitu  sering  terdapat  dimana-

mana  sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk 

membuat abstraksi ilmiah.
48

 

                                                           
47 Drs. Mansur Isna, M.A., Diskursus Pendidikan Islam, Pengantar Prof. 

H.Anas Sudiono, Prof. Dr. H. Muhammad Zuhri, M.A., Global Pustaka Utama, 
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Sedangkan  kata  Islam  dipakai  dalam  tiga  arti  :  

agama,  negara  dan kultur.  Dalam  buku  "Islam  and  the  

West"  diberikan  definisi  bahwa  Islam sebagai  agama adalah 

suatu sistem kepercayaan  dan amalan yang diajarkan oleh 

Muhammad, diwahyukan dalam Al-Qur’an dan dilengkapi 

dalam Hadis.
49

 Definisi  Islam  juga  dikemukakan  oleh  

Muhammad  Athiya  Al-Ibrasi  dalam “Education  In  Islam”  :  

Islam  is  religion  of  knowledge  and  light,  not  of ignorance  

and  darkness.
50

(Islam  adalah  ilmu  pengetahuan  dan  

menerangi, tanpa kebodohan dan kegelapan). 

Kata-kata   yang  diungkapkan   oleh  Athiya   Al-Ibrasi   

yang  terarah kepada adanya “pencerahan” merupakan satu hal 

yang harus kita lihat secara seksama. Karena hal ini 

menyangkut siap dan tidaknya peran yang mainkan Islam 

sebagai penerang dari kegelapan. Dari  beberapa  definisi  

mengenai  pendidikan  agama  maupun  Islam, maka   dapat   

dikatakan   bahwa   Pendidikan   Agama   Islam   adalah   upaya 

mewariskan  nilai  yang  harus  dipegang  oleh  umat  manusia  

dalam kehidupannya  sesuai  dengan  amalan  dan  kepercayaan  

yang  diajarkan  oleh Nabi Muhammad. Pendapat ini 

mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam diartikan  sebagai  

usaha  sadar  untuk  menyiapkan  peserta  didik  dalam 

meyakini,  memahami,  menghayati, dan mengamalkan ajaran 

agama Islam melalui kenyataan, bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam  hubungan antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.
51

 

Sedangkan menurut Zuhairini, Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha- usaha  lebih  sistematis  dan  pragmatis  dalam  

membantu  anak  didik  supaya mereka hidup sesuai dengan 

ajaran Islam.
52

 Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diambil 
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51 Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagaman, Visi, Misi, dan 
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52 Dra. Muntholiah M.Pd., Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, 



 30 

sebuah kesimpulan bahwa  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  

upaya  mewariskan  “nilai”  yang dilakukan  dengan  sadar  

dengan  usaha-usaha  lebih  sistematis  dan pragmatis dalam 

rangka menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

 

1. Dasar Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam menurut pandangannya dalam pengertian 

yang sebenarnya adalah sesuatu sistem pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat mengarahkan  kehidupannya  

sesuai dengan ideologi Islam (cita Islam) sehingga ia akan 

dengan mudah dapat membentuk  kehidupan dirinya sesuai 

ajaran Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam telah mengalami 

perubahan menurut  tuntutan  waktu  yang berbeda-beda,  

sejalan  dengan  tuntutan  zaman dan perkembangan ilmu dan 

teknologi, ruang lingkup itupun semakin meluas. 

Pendidikan Islam sebagai alat pembudayaan Islam dalam 

masyarakat, dengan  demikian  memiliki  watak  lentur  

terhadap  perkembangan   aspirasi manusia  sepanjang  zaman. 

Watak demikian dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip 

nilai yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu 

mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari zaman ke 

zaman.
53

 

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam pembinaan 

kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas 

atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan 

memmberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah 

diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan 

pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran 

dan kekuatan yang dapat menghantarkan peserta didik kearah 

pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang 

terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan  Al-

                                                                                                 
Gunung Jati Offset, Semarang, 2002 

53 Prof. Dr. H.M. Arifin, M.Ed., iFilsafat Pendidikan Islam, Bumi 
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Hadis.
54

 Al-Qur’an  adalah  kitab  suci  yang  diturunkan  oleh  

Allah melalui  malaikat  Jibril  yang  diwahyukan  kepada  Nabi  

Muhammad , sebagai landasan hidup bagi umat manusia, 

sedangkan Al-Hadis adalah segala perbuatan, ucapan, maupun 

isyarat yang berasal dari Nabi Muhammad  sebagai penjelas 

dari Al-Qur’an. 

Terdapat dua hal yang menjadi dasar pendidikan agama Islam, 

yaitu:  

a. Dasar Religius 

Dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang 

termaktub dalam Al- Qur`an dan Hadist Nabi. 

Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala : 

 

يَن َءا ِ َّلذ
 
َا ٱ ٓأَُّيه فَۡسُحوْا يَ  

 
ِلِس فَأ لَۡمَج  

 
ُحوْا ِِف ٱ َذا ِقيَل لَُُكۡ ثََفسذ

ِ
َمنُٓوْا ا

يَن َءاَمنُوْا  ِ َّلذ
 
ُ ٱ َّللذ

 
وْا يَۡرفَعِ ٱ وُُشُ

 
وْا فَأ وُُشُ

 
َذا ِقيَل ٱ

ِ
ۖۡ َوا ُ لَُُكۡ َّللذ

 
يَۡفَسِح ٱ

ُ ِبَما ثَۡعَملُوَن َخِبرٞي  َّللذ
 
ٖۚ َوٱ ت  لِۡعۡۡلَ َدَرَج  

 
يَن ُٱوثُوْا ٱ ِ َّلذ

 
  ١١ِمنُُكۡ َوٱ

Artinya:“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah: 11) 

 

Al-Qur`an surat Az-Zumar ayat 9 juga menerangkan: 

ۡلِٔٓخَرَة َويَۡرُجوْا 
 
َذُر ٱ ذۡيِل َساِجٗدا َوقَآئِٗما ََيۡ ل

 
ِنٌت َءاََنَٓء ٱ ۡن ُهَو قَ   َٱمذ

يَن ََل يَۡعلَُموَنۗ  ِ َّلذ
 
يَن يَۡعلَُموَن َوٱ ِ َّلذ

 
تَِوي ٱ ۦۗ قُۡل َهۡل يَس ۡ ِه ِّ َة َرب َرۡۡحَ

ذَما يَتََذكذُر ُٱوْ  ه
ِ
ِب ا لَۡب   ۡلَ

 
  ٩لُوْا ٱ

                                                           
54 Nizar, Samsul, Haji, Filsafat Pendudidikan Islam, Penddekatan Historis, 

Teoritis, dan Praktis, Ciputat Press, Cet. I, Jakarta, 2002 
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Artinya: “Katakanlah:”adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 

“Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran”.(QS Az-Zumar : 9) 

 

b. Dasar Yuridis 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari 

perundang-undangan, yang berlaku di Negara Indonesia 

yang secara langsung atau tidak dapat dijadikan pegangan 

untuk melaksanakan pendidikan agama. 

c. Dasar Operasional 

Dasar operasional ini adalah merupakan dasar yang secara 

langsung melandasi pelaksanaan pendidikan agama pada 

sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagaimana UU RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

bagaimana kejelasan konsep dasar operasional ini, akan 

terus berkembang sesuai dengan perkembangan kurikulum 

pendidikan dan dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan bisanya berubah setiap kali ganti Menteri Pendidikan 

Nasional dan Presiden serta akan selalu mengkondisikan 

terhadap perkembangan IPTEK internasional. 

Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  dijelaskan,  dasar-

dasar pendidikan  agama Islam secara prinsipal  diletakkan  

pada dasar-dasar  ajaran Islam dan seluruh  perangkat  

kebudayaannya.  Dasar-dasar  pembentukan  dan 

pengembangan  pendidikan  Islam yang pertama dan utama 

tentu saja adalah Al-Qur’an  dan Hadis. Al-Qur’an  misalnya  

memberikan  prinsip yang sangat penting   bagi   pendidikan,    

yakni   penghormatan    kepada   akal   manusia, bimbingan   

ilmiah, tidak   menentang   fitrah   manusia,   serta   memelihara 

kebutuhan sosial. 

Pendidikan agama Islam sebagai sub sistem pendidikan 

nasional diselenggarakan  menjadi  satu  rangkaian  dalam  

sistem  pendidikan  nasional, oleh karena itu pendidikan agama 

juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan 
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pemerintah Dalam pelaksanaan  Pendidikan  Agama  Islam 

diperlukan  dasar-dasar yang kuat guna penopang dan sebagai 

landasan, dimana akan memberikan kekuatan untuk bergerak 

dalam pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. 

 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang  lingkup  pendidikan  agama  Islam  merupakan  

semua  hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, 

dimana ruang lingkup ini merupakan sebuah alat untuk 

membatasi pembahasan kearah spesifikasi dari pendidikan  

agama Islam. Pendidikan  agama Islam sebagai  pendidikan  

yang diberikan kepada peserta didik guna pencapaian manusia 

yang bertaqwa dan beriman kepada Allah subhanahu wata’ala, 

dan manusia yang berakhlakul karimah, serta mampu 

mengaktualisasikan hasil dari proses pendidikan tersebut dalam 

kehidupan  sehari-hari, dimana  sangat  dipengaruhi  oleh  

lingkungan  maupun ruang lingkup pendidikan agama Islam itu 

sendiri. 

Pembahasan  yang diberikan dalam ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam yang dimaksud ialah bahan pelajaran 

atau bahan ajar pendidikan agama Islam, yang berisikan unsur-

unsur  pokok yang essensial dalam agama Islam sebagai  acuan  

terhadap  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan. Unsur-unsur 

pokok ini merupakan kajian yang harus ditempuh oleh setiap 

muslim dalam kehidupannya guna pencapaian kedekatan 

kepada   Allah   subhanahu wata’ala. Dimana kedekatan  

tersebut memiliki kondisi yang lebih baik dari sebelumnya,  

yang terdiri dari hal ihwal  yang  berkaitan  langsung  dengan  

ajaran  agama  Islam. Bahan disebut juga dengan materi, yaitu 

sesuatu yang diberikan kepada siswa saat berlangsungnya 

kegitan belajar mengajar guna pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

3. Metode Pendidikan Agama Islam 

Dalam proses pendidikan Islam metode mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan. 
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Karena metode menjadi salah satu sarana yang memberikan 

makna bagi materi pelajaran, sehingga materi tersebut dapat 

dipahami dan diserap oleh peserta didik menjadi pengertian 

fungsional yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Tanpa 

metode suatu materi tidak akan dapat berproses secara efektif 

dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Secara etimologi, istilah berasal dari bahasa 

Yunani  Metodos. Metha berarti melalui atau melewati dan 

hodos yang berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.
55

 

Dalam bahasa Arab metode disebut tariqoh artinya jalan, cara, 

sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu, menurut 

istilah yaitu suatu sistem atau cara mengatur suatu cita-cita.
56

 

Muhammad Athiyah al Abrasyi mendefinisikan bahwa metode 

adalah jalan yang harus diikuti untuk memberikan paham 

kepada murid-murid dalam segala macam pelajaran.
57

 

Sedangkan menurut M. Arifin dalam bukunya “Ilmu 

Pendidikan Islam” mengartikan metode sebagai jalan yang  

dilalui untuk mencapai tujuan.
58

 Adapun Ahmad Tafsir secara 

umum membatasi bahwa metode adalah semua cara yang 

digunakan dalam upaya mendidik.
59

 

Dari beberapa metode di atas bila dikaitkan dengan 

pendidikan Islam bahwa metode pendidikan Islam jalan untuk 

menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga 

terlihat dalam pribadi objek sasaran yaitu pribadi 

Islami.
60

Jadi,metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai 

cara yang cepat dan tepat untuk mendidik anak didik agar dapat 

memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam 

dengan baik sehingga manusia menjadi yang berkepribadian 

                                                           
55 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002) 
56 Nur Uhbiyati; Abu ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam I, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997) 
57 Jalaluddin; Usman Said, Filasafat Pendidikan Islam Konsep dan 

Perkembangan Pemikirannya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994) 
58 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) 
59 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995) 
60 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997) 
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Islami.  Metode mengajar merupakan salah sau cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan 

metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar. Adapun metode yang digunakan oleh guru bidang 

studi PAI adalah:  

1) Metode Ceramah   

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan 

pengajaran dimana cara menyampaikan pengertian-

pengertian materi pengajaran kepada anak didik 

dilaksanakan dengan lisan oleh guru dalam kelas. Peranan 

guru dan murid berbeda dalam metode ceramah ini, yaitu 

posisi guru disini dalam penuturan dan menerangkan 

secara aktif, sedangkan murid hanya mendengarkan dan 

mengikuti secara cermat serta membuat catatan tentang 

pokok persoalan yang diterangkan oleh guru. Dan dalam 

metode ini peran yang utama adalah guru.
61

 

2) Metode Tanya Jawab 

Merupakan suatu metode di dalam pendidikan dan 

pengajaran dimana guru bertanya sedangkan murid-murid 

menjawab tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. 

Metode Tanya jawab dilakukan: a. Sebagai ulangan 

pelajaran yang telah diberikan. b. Sebagai selingan dalam 

pembicaraan. c. Untuk merangsang anak didik agar 

perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang 

dibicarakan. d. Untuk mengarahkan proses berfikir.
62

 

3) Metode Diskusi   

Merupakan suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan 

masalah untuk mengambil kesimpulan. Diskusi selalu 

diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan 

berbagai macam pendapat, dan akhirnya diambil suatu 

kesimpulan yang dapatditerima oleh anggota dalam 

                                                           
61 Abu Ahmadi, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: Armico, 

1985) 
62 Ibid 
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kelompokya. Dalam diskusi ini yang perlu diperhatikan 

adalah apakah setiap anak sudah mau mengemukakan 

pendapatnya, apakah setiap anak sudah dapat menjaga dan 

mematuhi etika dalam berbicara dan sebagainya. Barulah 

diperhatikan apakah pembicaraannya memberikan 

kemungkinan memecahkan persoalan diskusi.
63

 

4) Metode Pemberian Tugas Belajar (Resitasi) 

Metode ini sering disebut dengan pekerjaan rumah yaitu 

metode dimana murid diberi tugas khusus diluar jam 

pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini anak-anak dapat 

mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, akan tetapi 

bisa juga di perpustakaan, laboratorium, di taman dan 

sebagainya yang untuk mempertanggungjawabkan kepada 

guru. Metode resitasi ini dilakukan:   

a) Apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan 

yang telah diterima anak lebih mantap.   

b) Untuk mengaktifkan anak-anak mempelajari sendiri 

suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan 

suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan 

soal-soal sendiri, mencoba sendiri.   

c) Agar anak-anak lebih rajin.
64

 

5) Metode Demonstrasi dan Eksperimen   

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dimana guru 

atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri 

memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses belajar. 

Misalnya, proses cara mengambil air wudhu, proses 

jalannya shalat dua rakaat dan sebagainya. Sedangkan 

metode aksperimen adalah metode pengajaran dimana guru 

dan murid bersama-samamengerjakan sesuatu sebagai 

latihan praktis dari apa yang diketahui, misalnya murid 

mengadakan eksperimen menyelenggarakan shalat Jum'at, 

merawat jenazah dan sebagainya. 

Metode demonsterasi dan eksperimen dilakukan:   

                                                           
63 Ibid 
64 Ibid 
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a) Apabila akan memberikan keterampilan tertentu.   

b) Untuk memudahkan berbagai penjelasan, sebab 

penggunaan bahasa dapat lebih terbatas.   

c) Untuk membantu anak memahami dengan jelas 

jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab 

membuat anak akan menarik.
65

 

6) Metode Kerja Kelompok   

Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan 

pengajaran merupakan kelompok dari kumpulan beberapa 

individu yang bersifat paedagogis yang didalamnya 

terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu 

serta saling percaya mempercayai.
66

  

Metode mengajar merupakan salah satu cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa, 

hubungan dengan siswa ini dengan melalui pendekatan. Adapun 

pendekatan yang dilaksanakan dalam pendidikan agama adalah: 

a) Pendekatan pengalaman yaitu memberikan pengalaman 

keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman 

nilai-nilai keagamaan.  

b) Pendekatan pembiasaan yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran 

agamanya.  

c) Pendekatan emosional yaitu usaha untuk menggugah 

perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, 

memahami dan menghayati ajaran agamanya.   

d) Pendekatan rasional yaitu usaha untuk memberikan 

perasaan kepada rasio (akal) dalam memahami dan 

menerima kebenaran ajaran agamanya.   

e) Pendekatan fungsional yaitu usaha menyajikan ajaran 

agama Islam dengan menekankan kepada segi 

kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

                                                           
65 Ibid 
66 Ibid 
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I. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nanda 

Febriyanti, 

Widya Wati 

(2018) 

Pictorial Riddle: 

Pengaruhnya 

Terhadap Domain 

Kognitif Siswa Pada 

Pokok Bahasan 

Getaran Dan 

Gelombang 

Berdasarkan hasil analisis 

dan 

pengolahan data maka 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh metode 

pembelajaran Pictorial 

Riddle terhadap hasil belajar 

peserta didik pada materi 

getaran dan gelombang 

kelas VIII SMPN1 Seputih 

Agung, thitung = 5,036 dan 

ttabel = 2,01. Karena thitung 

> ttabel = 5,036 > 2,01 maka 

Ho ditolak dan H1 diterima. 

Maghfira 

Febriana, 

Hasan Al 

Asy’ari , 

Bambang 

Subali, Ani 

Rusilowati 

(2018) 

 

Penerapan model 

pembelajaran Inquiry 

Pictorial Riddle 

untuk meningkatkan 

keaktifan siswa 

Hasil siklus I menunjukkan 

belum ada peningkatan 

signifikan pada keaktifan 

siswa menjawab pertanyaan. 

Siklus II dilaksanakan 

dengan menambah 

pemberian reward  atau 

penghargaan bagi siswa 

aktif menjawab pertanyaan. 

Pada siklus II hasil 

persentase keaktifan siswa 

mengajukan pertanyaan 

43%, keaktifan siswa 

menjawab pertanyaan 

33,3%, dan keaktifan siswa 

diskusi kelompok 75%. 

Berdasarkan analisis data 

diperoleh simpulan bahwa 
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model 

pembelajaran inquiry 

pictorial riddle dapat 

digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Sitti Awal, 

Ahmad Yani, 

Bunga Dara 

Amin (2015) 

Peranan Metode 

Pictorial Riddle 

Terhadap 

Penguasaan Konsep 

Fisika Pada Siswa 

SMAN 1 

Bontonompo 

Dari hasil analisis deskriptif 

penguasaan konsep siswa 

sebelum diajar dengan 

menggunakan metode 

Pictorial Riddle diperoleh 

skor tertinggi 12, skor 

terendah 6, skor rata-rata 

8,86 dan standar deviasi 

7,77. Adapun hasil analisis 

setelah diajar dengan  

menggunakan  metode 

Pictorial Riddle  diperoleh 

skor tertinggi 18, skor 

terendah 7, skor rata-rata 

13,36 dan standar deviasi 

10,23. Dari Uji N-Gain 

diperoleh N-Gain = 0,48 

yang berarti penguasaan 

konsep fisika siswa 

mengalami peningkatan 

dalam kategori sedang. 

Sri Wulansari, 

Patricia Lubis, 

dan Nely 

Andrian 

(2019) 

Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Tipe Pictorial Riddle 

Tehadap Pemahaman 

Konsep Fisika Siswa 

Kelas VIII SMP 

Negeri 7 Palembang 

Hasil perhitungan 

analisis data diperoleh nilai 

rata-rata kelas eksperimen 

81 dan nialai rata-rata kelas 

kontrol 75,16, dengan taraf 

signifikan a = 0,05 didapat t 

yaitu 1.67 berdasarkan hasil 
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perhitungan 

terdapat pengaruh yang 

signifikan model 

pembelajaran inkuiri tipe 

pictorial riddle tehadap 

pemahaman konsep fisika 

siswa kelas VIII SMP 

Negeri 7 Palembang. 
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