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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS DEEP DIALOGUE / 

 CRITICAL THINKING (DD/CD) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA 

DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS VIII  

DI MTS AL-MUHAJIRIN ABUNG SURAKARTA  

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

 

Oleh 

SITI NUR AIDAH 

 

Salah satu faktor rendahnya hasil belajar fiqih adalah kurang tertariknya 

peserta didik terhadap pembelajaran fiqih. Pada pembelajaran fiqih peserta didik 

kurang merespon dan berfikir kritis terhadap penyampaian materi pembelajaan. 

Sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman fiqih yang mengakibatkan rendahnya 

hasil belajar peserta didik, untuk mengatasi hal tersebut peneliti memilih model 

pembelajaran Deep Dealogue / Critical Thinking (DD/CT) agar peserta didik terlibat 

langsung proses pembelajarannya. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui adanya 

pengaruh model pembelajaran Deep Dealogue / Critical Thinking (DD/CT) terhadap 

hasil belajar peserta didik mata pelajaran fiqih di kelas VIII MTs Al-Muhajirin 

Abung Surakarta Lampung Utara. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Experimental Design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII MTs Al-Muhajirin. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan acak kelas. Sampel dalam penelitian 

ini adalah peserta didik kelas VIIIb sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIa sebagai 

kelas kontrol. Teknik pengumpulan data adalah tes. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji t dua sampel tidak berkorelasi. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan perhitungan uji-t diperoleh 

thitung= 2.340, sedangkan nilai ttabel= 1.997. oleh karena itu thitung>ttabel maka Ho ditolak 

dan Hi diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil belajar 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran deep dialogue and critical 

thinking (DD/CT. 

 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran Deep Dialogue and Critical Thinking (DD/CT), 

Hasil Belajar Fiqih. 
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MOTTO 

 

                  

Artinya “….Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Q.S Ar-Rad :110) 

 

 

       

Artinya”……Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al- Insyiroh:5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor terpenting yang harus dimiliki oleh makhluk 

sosial, karena pendidikan merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan di zaman 

yang semakin canggih ini. Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada 

pertumbuhan dan perkembangan bangsa, hal ini sesuai dengan semangat Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu. 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga-warga yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

Begitu pentingnya pendidikan bagi setiap manusia, Allah juga telah 

memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam 

firman-Nya, dalam Q.S. At-Taubah Ayat 122: 

                                                             
1
Tim Penerbit Sinar Grafika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.3 



2 

 

                             

                        

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kemJbali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”. (QS.At-Taubah : 122)
2
  

Ayat di atas dapat diambil memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya 

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk selalu melakukan proses belajar 

mengajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat disamping itu 

mendapat derajat yang tinggi dan diridhoi oleh Allah SWT. 

Pada dasarnya pendidikan harus dijadikan prioritas utama dalam 

pembangunan bangsa. Pentingnya pendidikan tersebut menyebabkan perlu adanya 

peningkatan mutu dalam pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh, mencakup 

semua aspek pendidikan. Pembaharuan sangat diperlukan dalam proses pendidikan, 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pembaharuan dapat dilakukan 

dalam pembelajaran di sekolah meliputi model, metode, atau materi pelajaran. Mata 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Terbaru (Surabaya : Mekar 

Surabaya, 2004), h.277. 
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pelajaran Pendidikan Agama Islam salah satunya yang ada di Madrasah Tsanawiyah 

adalah fiqih. 

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah 

satu bagian dari proses belajar mengajar  mata pelajaran pendidikan agama islam 

yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati dan mengamalkan hukum islam yang kemudian menjadi dasar pandangan 

hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, latihan, penggunaan pengamalan 

dan pembiasaan. Pelajaran Fiqih merupakan pendidikan agama islam yang  menjadi 

ilmu real yang diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.  

Berkaitan dengan proses pendidikan,  kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok dan penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan 

proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi 

agar terlaksana secara efektif dan efisien.
3
  Proses pembelajaran tersebut berkaitan 

langsung dengan model pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik. Model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana atau pola 

yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

                                                             
3
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 3. 



4 

 

kelas atau yang lain.
4
 Guru dianjurkan untuk memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

Terdapat tiga tujuan dalam dunia pendidikan yang sangat dikenal dan diakui 

oleh para pendidikan yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif 

merupakan ranah psikologi peserta didik yang terpenting sebagai sumber sekaligus 

pengendali dari ranah afektif dan psikomotor. Ranah kognitif ini dapat dipelajari oleh 

peserta didik dengan guru, kemampuan ini lebih banyak mengajak peserta didik 

berpikir dengan memberi bahan atau materi pelajaran untuk bisa mereka pecahkan. 

Proses belajar yang dialami peserta didik merupakan proses perubahan 

tingkah laku yang dilakukan peserta didik sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam perkembangan 

pembelajaran fiqih selama di sekolah guru memegang peranan utama dalam 

penyampaian materi di kelas. Berdasarkan wawancara pada guru bidang studi fiqih 

Amsin Nurahnuddin diketahui bahwa dalam proses pembelajaran di kelas masih 

sering menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu: ceramah, pemberian 

tugas. Peserta didik jarang menggunakan media dan peserta didik hanya menerima, 

mendengar, dan mencatat penjelasan yang disampaikan oleh pendidik. Kegiatan 

pembelajaran ini juga membuat peserta didik terlihat tidak dilibatkan langsung dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik selalu dituntut untuk mampu menjelaskan konsep 

yang telah diajarkan pendidik akan tetapi pendidik tidak membimbing peserta didik 

untuk mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep tersebut. 

                                                             
4
 Ibid., h. 144-145 
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Hal ini menyebabkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran masih 

kurang. Kurangnya perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran dalam proses 

pembelajaran menjadikan tingkat kemampuan berpikir kritis speserta didik masih 

rendah, dan peserta didik malu untuk bertanya apabila materi belum dipahami dan 

malu untuk menyampaikan pendapat disaat pembelajaran berlangsung.
5
 Keadaan 

yang seperti ini memperlihatkan bahwa kemampuan berfikir peserta didik masih 

kurang. Padahal, berfikir kritis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran fiqih karena 

untuk memahami konsep fiqih diperlukan prasyarat berfikir kritis dalam setiap 

penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu fiqih. 

Akibatnya, banyaknya peserta didik yang kurang menyukai pelajaran fiqih 

membuat mereka merasa tidak tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

mengakibatkan turunnya konsentrasi belajar. Sehingga, tingkat keberhasilan belajar 

pun masih sangat rendah. 

Dengan demikian, disajikan data hasil pra survei di MTs Al-Muhajirin 

Lampung Utara yang menunjukkan bahwa hasil belajar fiqih peserta didik masih 

rendah. Berikut ini data hasil nilai ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 

peserta didik kelas VIII:  

 

 

 

                                                             
5
 Amsin Nurahnuddin, Guru Fiqih MTs Al-Muhajirin Bandarsakti, Wawancara, tanggal 11 

September 2017. 
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Tabel 1.1 

Data Nilai Rata-rata Peserta Didik Bidang Studi Fiqih kelas VIII 

MTs Al-Muhajirin Bandarsakti Kec.Abung Surakarta 

Kab.Lampung Utara Tahun 2017/2018 

 

No  Kelas Kelas  Jumlah peserta didik 

Nilai  Nilai  

1 VIII A 19 14 33 

2 VIII B 20 14 34 

3. VIII C 17 13 30 

Jumlah 56 41 97 

Sumber: Legger Nilai Ulangan Semester Ganjil Peserta Didik Mts Al 

Muhajirin Bandarsakti Kec.Abung Surakarta Kab.Lampung Utara Tahun 

2017/2018 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari 97 peserta didik, hanya ada 41 

peserta didik atau 43%  yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan ada 

56 peserta didik atau 57% yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Hal ini menunjukkan bahwa  hasil belajar peserta didik masih kurang dari harapan. 
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Dalam mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

dengan membuat variasi pembelajaran di kelas. Misalnya dengan menggunakan 

pendekatan, model atau metode pembelajaran yang berbeda dengan yang biasa 

dilakukan di sekolah tersebut yaitu pembelajaran konvensional yang kegiatan 

pembelajarannya masih di dominasi oleh peran pendidik. Oleh karena itu,  diperlukan 

suatu pendekatan, model, atau metode pembelajaran yang tepat sehingga diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna, yang melibatkan keaktifan peserta didik 

sehingga dengan demikian peserta didik merasa pembelajaran fiqih menyenangkan. 

Berbagai macam model pembealjaran yang kita ketahui, salah satunya adalah 

model pembelajaran berbasis Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). Deep 

Dealogue (dialog mendalam) dapat diartikan sebagai percakapan antara orang-orang 

(dialog) yang diwujudkan dalam hubungan interpersonal, saling ada ketrbukaan, jujur 

dan mengandalkan kebaikan. Sedangkan Critical Thinking (berfikir kritis) adalah 

kegiatan berfikir yang dilakukan dengn mengoprasikan potensi intelektual untuk 

menganalisis, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat serta 

melaksanakan secara benar.
6
  

Pembelajaran berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) yang 

mengakses paham konstruktivis dengan menekankan adanya dialog mendalam dan 

berpikir kritis. Anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) dapat dikategorikan sebagai anak usia remaja awal. Pada masa 

                                                             
6
 Ngalimun, Strategi dan model pembelajaran (Banjarmasin : CV. Aswaja Pressindo, 2015), 

h. 98 
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remaja awal atau masa puber adalah periode unik dan khusus yang ditandai dengan 

perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam 

rentang kehidupan. Dari suatu perubahan yang terjadi pada masa remaja ini 

membawa suatu konsekuensi mengenai metode dan materi tentang kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasasarkan pemikiran di atas, diharapkan model pembelajaran berbasis 

Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) bisa membantu pendidik untuk 

menjadikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Hal ini menjadi pertimbangan 

utama bagi penulis sehingga terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di MTs 

Al-Muhajirin Abung Surakarta Kabupaten lampung Utara”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada 

MTs Al- Muhajirin Bandarsakti Kelas VIII yang dapat dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Model pembelajaran konvensional masih digunakan guru dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

2. Hasil belajar fiqih masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari table rata-rata hasil 

belajar dibawah KKM. 
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3. Belum diterapkannya medel pembelajaran Deep Dealogue/Critical Thinking 

(DD/CT) dalam proses pembelajarannya. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VIII semester ganjil di MTs 

Al-Muhajirin Bandarsakti tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Deep 

Dialogue And Critical Thinking. 

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh model Deep 

Dialogue And Critical Thinking terhadap hasil belajar peserta didik. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah 

yang telah dirumuskan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Deep Dialogue 

And Critical Thinking terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII Mata Pelajaran 

fiqih di MTs Al-Muhajirin Abung surakarta tahun pelajaran 2017/2018 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking terhadap hasil belajar peserta 
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didik kelas VIII Mata Pelajaran fiqih di MTs Al-Muhajirin Bandarsakti Kecamatan 

Abung surakarta tahun pelajaran 2017/2018.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristik 

a. Memberikan pedoman jelas pada pendidik dan calon pendidik tentang 

model pembelajaran Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Sebagai pedoman untuk mengembangkan penelitian yang menggunakan 

model Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, memberikan manfaat besar berupa pengalaman bekal untuk 

menjadi calon pendidik yang professional. 

b. Bagi pendidik, memberikan masukan dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan menerapkan model pembelajaran Deep Dialogue And Critical 

Thinking sebagai bentuk pembelajaran fiqih untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang lebih menarik. 

c. Bagi peserta didik, agar memiliki kemampuan berpikir kritis dalam 

memahami pelajaran fiqih. 

d. Bagi sekolah, mendapat gagasan baru serta menumbuhkan semangat 

untuk memajukan keilmuan yang kopetitif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, dan kurikulum.
1
 

Adapun Soekamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran, 

yaitu Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
2
  

Menurut Joyce dan well berpendapat bahwa  model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
3
 Menurut Cucu Suhana 

Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif.
4
  

                                                             
1
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual: Konsep, 

Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23 
2
 Ibid, h.24 

3
 Rusman, Model-model pembelajaran, mengembangkan profesionalisme Guru (Bandung: 

PT. Raja Grafindo persada,2013),h.133 
4
 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung:PT. Refika aditama,2014), h. 37 
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Dari pengertian model pembelajaran diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang digunakan untuk 

menyusun kurikulum dan materi pelajaran yang berfungsi sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran dikelas sehingga tercapainya tujuan yang 

diinginkan oleh guru. Model pembelajaran memiliki banyak jenis, sehingga 

untuk memilih model yang tepat perlu diperhatikan oleh guru untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru 

dalam memilihnya, yaitu : 

1) Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. 

3) Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. 

4) Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis.
5
 

Penggunaan model pembelajaran harus dipahami oleh guru karena guru 

memiliki peran yang sangat penting agar  proses pembelajaran yang berlangung  

dapat meningkatkan pemahaman  peserta didik dalam proses belajar mengajar.  

Hal ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran bermakna terhadap 

peserta didik. 

 

 

                                                             
5
 Rusman, Op. Cit, h. 133 
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a. Ciri-ciri Model  Pembelajaran 

Model Pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Dalam model dapat yang dinamakan membentuk kelompok, dalam 

membentuk kelompok maka diciptakan suatu kelompok yang di 

dalamnya saling berinteraksi satu sama lain sehingga yang apat juga 

dikatakan berdemokratis. 

2) Pada model pembelajaran adanya suatu tujuan pendidikan tertentu 

yang menjadikan menghasilkan produk demi kemajuan proses 

pendidikan. 

3) Dapat menjadi gambaran atau terlihatnya dalam proses belajar 

mengajar sesuai atau tidaknya model yang digunakan dalam proses 

belajar tertentu. 

4) Model pembelajaran memiliki pedoman tertentu yang berguna untuk 

melihat keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

5) Adanya suatu dampak atau gambaran terhadap model pembelajaran 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran. 

6) Adanya persiapan seperti berupa desain mengajar dalam hal ini 

memilih salah satu terhadap model pembelajaran untuk diajarkan 

kepada peserta didik. 

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan dengan 

adanya model pembelajaran yang diterapkan atau diaplikasikan dalam proses 

belajar mengajar maka sedikit banyaknya ada suatu tujuan atau target yang 
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ingin dicapai dari proses belajar mengajar, dimana guru termotivasi dan 

ingin membuktikan apakah ada kemajuan pola berpikir siswa dengan model 

pembelajaran yang dipakai, oleh sebab itu suatu model pembelajaran bukan 

hanya sekedar digunakan melainkan dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran adalah salah satu prioritas bagi guru yang diharapkan demi 

tercapainya proses belajar peserta didik menjadi yang lebih baik.  

b. Manfaat Model Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran dalam mengajar maka 

baik guru maupun peserta didik memperoleh manfaat khususnya bila 

memakai model pembelajaran yang tepat guru memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1) Memudahkan guru dalam mengaplikasikan materi. 

2) Tidak lagi fokus terhadap model pembelajaran ceramah 

3) Menjadi motivasi dari guru terhadap murid untuk semangat 

menjalankan proses belajar mengajar. 

2. Model Pembelajaran Berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking (DD/CT) 

a. Pengertian Deep Dialogue And Critical Thinking 

Deep Dialogue And Critical Thinking adalah sebuah filsafat yang 

digunakan sebagai pendekatan pembelajaran dengan mengutamakan 

adanya dialog mendalam dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran di 

kelas.
6
 Deep dialogue (dialog mendalam) dapat diartikan sebagai 

                                                             
6 Ngalimun, Op.Cit,h.99 
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percakapan antara orang-orang (dialog) yang diwujudkan dalam hubungan 

interpersonal, saling ada keterbukaan, jujur dan mengandalkan kebaikan. 

Sedangkan critical thinking (berpikir kritis) adalah kegiatan berpikir yang 

dilakukan dengan mengoperasikan potensi intelektual untuk menganalisis, 

membuat pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat serta 

melaksanakannya secara benar (Global Dialogue Institute).
7
 

Menurut Kamdi, Deep Dialogue And Critical Thinking proses 

pembelajarannya dikonstruksikan untuk mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman melalui dialog secara mendalam dan berfikir kritis, tidak saja 

menekankan keaktifan peserta pada aspek fisik,tetapi juga aspek 

intelektual, sosial, mental, emosional, dan spiritual.
8
 Selanjutnya Deep 

Dialogue And Critical Thinking menurut Swidler merupakan transformasi 

diri melalui pembukaan diri terhadap siapapun yang mempunyai pola pikir 

berbeda.
9
 Adapun menurut Lau Deep Dialogue And Critical Thinking 

merupakan kemampuan untuk berpikir secara cermat dan wajar meliputi 

kemampuan untuk menyatukan, mencerminkan, dan pemikiran bebas.
10

 

                                                             
7
C. Asri Budiningsih,“Pengaruh Strategi Pembelajaran Deep Dialogue dan Kemampuan Awal 

Terhadap Pemahaman Materi Kuliah Belajar dan Pembelajaran”. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 

Vol. 3 No. 2 (september, 2010). 
6 Ketut p. Ardhana, Pembelajaran Inovatif Berbasis Deep Dialogue/ Critical Thinking (DD/CT)”. 

Jurnal Teknologi Pendidikan,  Vol. 10 No. 1 (April 2006) h. 17.  

 
9
 Widarwati, Stategi dan Metode Pembelajaran Bernuansa Deep Dialogue And Critical Thinking 

(Malang : Bahan Ajar, 2006), h. 9. 
10

  Ibid, h. 11. 
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Critical thinking dalam deep dialogue, merupakan metalitas dialog di 

mana akar critical thinking adalah dialog, sehingga dialog sebagai cara 

berpikir yang kritis dapat memperjelas cara berpikir itu sendiri. Deep 

Dialogue And Critical Thinking ini dapat membantu guru untuk 

menjadikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik, karena dalam 

pendekatan ini pembelajaran sebanyak mungkin terpusat pada peserta 

didik. Jadi peserta didik dilatih untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, menemukan konsep, dan memecahkan permasalahan melalui 

dialog mendalam dan berpikir kritis dengan pendidik maupun sesama 

peserta didik. 

Beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam Deep Dialogue And 

Critical Thinking antara lain adanya komunikasi dua arah, prinsip saling 

memberi yang terbaik, menjalin hubungan kesederajatan dan keberadaban, 

serta empatisitas yang tinggi. Dengan demikian, Deep Dialogue And 

Critical Thinking mengandung nilai-nilai demokrasi dan etis, sehingga 

keduanya dapat dimiliki oleh siswa, selain pemahaman terhadap materi 

pembelajaran itu sendiri.
11

 

Model pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking adalah 

model pembelajaran yang mengkonsentrasikan kegiatan pembelajaran 

                                                             
11

Rahayu Puji Astuti,”Penerapan Pendekatan Deep Dialogue/Critical Tinking (DD/CT) Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Jurnal Ilmiah Pengajaran Bahasa dan Sastra ,  Vol. 3 (Januari-Juni 

2010) h. 35. 
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untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, melalui dialog secara 

mendalam dan berpikir kritis.  

 

 

b. Perencanaan pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking 

(DD/CT) 

Penyusunan rancangan pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking 

dilakukan empat tahapan utama yaitu : 

1) Mengembangkan komunitas (Comunity building) 

2) Analisis isi (content analysis)  

3) Analisis latar cultural (cultural setting analysis)  

4) Pengorganisasian materi (content analysis)
12

 

Pertama, membangun komunitas belajar tahap ini merupakan bagian 

refleksi diri pendidik terhadap dunia peserta didiknya. Pandangan dunia 

pendidik yang dimiliki oleh peserta didiknya menjadi bagian yang berguna, 

dalam menyususn rancangan pembelajaran yang bernuansa dialog yang 

mendalam dan berfikir kritis. Kegiatan refleksi ini meliputi indentifikasi 

pengalaman pendidik dan pengalaman peserta didiknya, kelas belajar dan 

sebagainya. 

Kedua, analisis isi proses untuk melakukan identifikasi seleksi dan 

penetapan pembelajaran. Proses ini ditempuh dengan berpedoman rambu-

                                                             
12

 Ngalimun, Op.Cit,h.107 
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rambu materi yang terdapat dalam kurikulum yang antara lain standar 

minimal, urutan (sequence) dan keluasaan (scope) materi, kompetensi dasar 

yang dimilikinya serta keterampilan yang dikembangkan. Di samping 

menganalisis pendidik hendaknya menggunakan pendekatan nilai moral 

yang substansinya meliputi prinsif komunikasi, etika komunikasi dan 

mekanisme komunikasi. 

Ketiga, analisis latar yang dikembangkan dari latar kultural dan siklus 

kehidupan (life cycle). Dalam analisis ini mengandung dua konsep, yaitu 

konsep wilayah atau lingkungan (lokal, regional, nasional dan global) dan 

konsep manusia berserta aktifitasnya yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan. Selain itu, analisis latar juga mempertimbangkan nilai-nilai 

kultural yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh suatu 

masyarakat serta kemungkinan kebermanfaatannya bagi kehidupan peserta 

didik. Dalam kaitan itu, analisis latar berhubungan erat dengan prinsip yang 

harus dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip dari 

mudah ke yang sukar, dari yang sederhana menjadi kompleks, dari konkrit 

ke abstrak, dari lingkungan sempit atau dekat ke lingkungan yang meluas. 

Keempat,pengorganisasian materi model dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip “4W dan 1 H” yaitu What (apa), Why (mengapa), When (kapan), 

where (dimana) dan How (bagaimana). Dalam rancangan pembelajaran 

keempat prinsif ini harus di warnai oleh ciri–ciri pembelajaran Deep 

Dialogue And Critical Thinking. Dalam menuju pelakonan, nilai-nilai 
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moral dan critical thinking dalam upaya pencapaian dan pemahan konsep, 

dan pengembangan konsep.
13

 

c. Ciri-ciri Deep Dialogue And Critical Thinking  

Global Dialogue Institute mengidentifikasi ciri-ciri pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking, 

yaitu : 

1) Peserta didik dan guru nampak aktif. 

2) Mengoptimalisasikan potensi intelegensi peserta didik. 

3) Berfokus pada mental, emosional dan spiritual. 

4) Menggunakan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis dalam 

pembelajaran. 

5) Peserta didik dan guru dapat menjadi pendengar, pembicara dan 

pemikir yang baik. 

6) Dapat diimplimentasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Lebih menekankan pada nilai, sikap dan kepribadian.
14

 

d. Kelebihan dan kelemahan Deep Dialogue And Critical Thinking 

Menurut Salamah bahwa model pembelajaran Deep Dialogue And Critical 

Thinking  memiliki kelebihan diantaranya:  

1) Deep Dialogue And Critical Thinking digunakan untuk melatih peserta 

didik untuk mampu berfikir kritis, dan imajinatif, menggunakan 

                                                             
13

 Ketut P. Ardhana, Op. Cit,h.20 
14

Ngalimun, Op.Cit,h.102 
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logika, menganalisis fakta-fakta dan melahirkan imajinatif atas ide-ide 

lokal dan tradisional. Sehingga peserta didik dapat membedakan yang 

mana disebut berpikir baik dan tidak baik. 

2) Deep Dialogue And Critical Thinking merupakan pendekatan yang 

dapat dikolaborasikan dengan metode yang telah ada dan dipergunakan 

oleh pendidik selama proses pembelajaran. 

3) Deep Dialogue And Critical Thinking merupakan dua sisi mata uang, 

dan merupakan hal yang inherent (menjadi bagian tetap) dalam 

kehidupan peserta didik, oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

Deep Dialogue And Critical Thinking selalu berkaitan dengan 

kehidupan nyata sehingga memudahkan peserta didik untuk mengerti 

dan memahami manfaat dari isi pelajaran. 

4) Deep Dialogue And Critical Thinking menekankan pada nilai, sikap 

dan kepribadian, mental, emosional dan spiritual sehingga peserta 

didik belajar dengan menyenangkan dan bersemangat. 

5) Melalui model pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking 

baik pendidik maupun peserta didik akan dapat memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman karena dengan dialog yang mendalam 

dan berfikir kritis mampu memasuki ranah intelektual, fisikal, sosial, 

mental seseorang. 

6) Melalui Deep Dialogue And Critical Thinking akan terbina hubungan 

antara guru dan peserta didik secara dialogis kritis, membiasakan 
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pendidik dan peserta didik untuk saling membelajarkan dan belajar 

hidup dan keberagaman.
15

 

Kekurangan dari model pembelajaran Deep Dialogue and Critical 

Thinking adalah sebagai berikut : 

1) Butuh waktu dan adaptasi bagi pendidik yang tingkat kemampuannya 

rendah. 

2) Bagi pendidik yang kurang kreatif akan mengalami kesulitan karena 

belum terbiasa mengkolaborasi dengan metode yang digunakan 

sebelumnya. 

3) pendidik yang pasif atau tidak percaya diri akan marasa semakin 

minder, merasa paling bodoh. 

4) Sulit diterima karena banyaknya keberagaman membuat pendidik dan 

peserta didik beradu keintelektualan.
16

  

e. Tujuan dan Sasaran Model Deep Dialogue/Critical Thinking 

1) Tujuan Model Deep Dialogue/Critical Thinking 

Tujuan Model Deep Dialogue Critical Thinking adalah keaktifan 

peserta didik tidak saja pada aspek fisik tetapi juga aspek intelektual, 

sosial, mental, emosional dan spiritual. Sehingga pada dasarnya model 

ini dirancang untuk membantu para peserta didik dalam kegiatan 

menggali dan menemukan sendiri topik yang akan dikembangkan, 

                                                             
15Ketut P. Ardhana, Op.Cit.h.18 
16

Ngalimun, Op.Cit,h.102 
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sehingga proses dialog mendalamnya berupa kegiatan mengamati, 

menganalisis, dan mendialogkan dan akhirnya mengonstruksikan 

pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan baru melalui 

keberaniannya dalam mengemukakan pendapat dan bertanya secara 

umum. 

2) Sasaran Model Deep Dialogue/Critical Thinking 

Sasaran Model Deep Dialogue/Critical Thinking adalah peserta didik 

dikonsentrasikan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

melalui dialog mendalam, meliputi: 

a) Membimbing peserta didik dalam menghidupkan pengetahuan 

b) Memperoleh pengetahuan secara menyeluruh 

c) Memahami, menemukan dan menguji semua pengetahuan baru yang 

diperoleh 

d) Refleksi pengetahuan yang diperoleh melalui peserta didik daling 

bertukar informasi, mengklarifikasi, dan merefleksi semua gagasan.
17

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar 

dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik 

                                                             
17 Ketut P. Ardhana, Op.Cit.h.20 
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dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan untuk memperoleh target yang 

diharapkan guru.
18

 Dalam system pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler, maupun tujuan intruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar  dari Benjamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. 

Menurut Benjamin S.Bloom ada tiga ranah hasil belajar yaitu: 

kognitif,efektif, dan psikomotorik. Menurut A.J Romiszowski hasil belajar 

merupakan keluaran (output) dan suatu system memproseskan masukan 

(inputs). Masukan dari system tersebut berupa masukan macam-macam 

informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (information). 

Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.
19

 Jadi hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah ia 

melaksanakan kegiatan belajar. 

b. Faktor-Faktor Hasil Belajar 

                                                             
18 Uswatun Hasanah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Metode 

PQRST (Preview, Question, Read, Summarize, Test)Peserta Didik Kelas V Di Mi Ismaria Al-

Qur’aniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. AL-Tadkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, V0l. 8 No. 1 (2017) h. 3 

19
 Nana Sudjana,  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2017 

)h. 22 
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Menurut Ali Mudlofir, Evi Fatimur Rusydiyah adapun faktor-faktor 

yang memengaruhi hasil belajar adalah : 

1) Sifat Pebelajar (peserta didik). 

Sifat atau karakter peserta didik adalah hal yang menentukan seberapa 

jauh pembelajaran dilaksanakan. 

2) Perbedaan tugas pebelajar (peserta didik). 

Tugas yang diberikan peserta didik dapat memengaruhi hasil belajar 

mereka, dengan kata lain hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

tergantung pada tugas yang diberikan guru kepada mereka. 

3) Metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran berimplikasi terhadap hasil belajar peserta didik. 

Guru yang kreatif dalam menggunakan metode terbukti dapat 

memberikan stimulus peserta didik dalam belajar, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa penerapan metode variatif berpengaruh 

terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik.
20

 

c. Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses 

belajar dianggap berhasil apabila dianggap berhasil apabila telah memenuhi 

beberapa indicator keberhasilan belajar. Adapun indikator keberhasil belajar 

adalah : 

                                                             
20

Ali Mudlofir, Evi Fatimur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21. 
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1) daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi belajar tinggi, baik secara individu maupun kelompok. 

2) prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran (instruksional) 

khusus (TIK) telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individu 

maupun kelompok.
21

 

Namun demikian, indicator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur 

keberhasilan adalah daya serap. Setiap proses belajar mengajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai 

tingkat mana prestasi (hasil belajar) yang dicapai. 

d. Cara mengevaluasi hasil belajar 

Untuk mengetahui hasil dari proses kegiatan belajar mengajar maka 

seorang guru harus melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, penilaian hasil 

belajar dapat digolongkan dalam beberapa jenis penilaian yaitu : 

1) tes formatif 

penilaian ini dugunakan untuk mengukur atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap peserta didik terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses hasil belajar bahan tertentu 

dalam waktu tertentu. 

2) Tes Subsumatif 
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 Syaiful Bahri Djamah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Renika Cipta, 2006) H, 91 
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Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 

diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

gambaran daya serap peserta didik untuk meningkatkan tingkat prestasi 

belajar peserta didik. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar dan menghitung dalam menentukan 

nilai rapor. 

3) Tes Sumatif 

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap peserta didik 

terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu 

semester, satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk 

menetapakan tingkat atau taraf keberhasilan belajar peserta didik dalam 

suatu periode belajar tertentu. Hasil tes sumatif ini dimanfaatkan untuk 

kenaikan kelas, menyusun peringkat (rangking) atau sebagai ukuran mutu 

sekolah. 

Dengan demikian hasil belajar fiqih diukur melalui beberapa aspek 

yaitu dari segi kuantitas dalam bentuk hasil atau nilai yang diperoleh sehingga 

kemampuan peserta didik yang dimiliki dari hasil belajarnya itu dapat 

dijadikan bekal untuk masa depannya. 

Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar peserta didik selalu 

berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa alternatif 

norma pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. Diantara noram-norma pengukuran tersbut ialah : 
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(a) Norma skala angka dari 0 smapai 10 

(b) Norma skala angka dari 0 sampai 100 

Angka terendah yang menyatakan keberhasilan belajar (passinggrade) 

skala 0-10 adalah 5,5/6, sedangkan untuk skala  0-100 adalah 55/60. Alhasil 

pada prinsipnya jika seorang peserta didik mendapatkan nilai lebih dari batas 

minimal, ia dianggap telah memenuhi target minimal keberhasilan belajar.
22

 

Di Mts Al-Muhajrin pada pelajaran fiqih, guru fiqih menetapkan 

passingrade (KKM) sebesar 70. Jadi apabila peserta didik mencapai nilai 70 

maka peserta didik telah dianggap memenuhi target minimal keberhasilan 

belajar. Norma pengukuran ini dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Nilai Angka dan huruf 

 

Simbol Nilai Angka dan Huruf 

Predikat Angka 
Huruf 

Skala 0-10 Skala 0-100 

8-10 

7-7,9 

6-6,9 

5-5,9 

0-4,9 

80-100 

70-79 

60-69 

50-59 

0-49 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

Sumber: Muhhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Remaja 

Rosdakaya, Jakarta, 2008, hal.153 

 

Berdasarkan norma skala pengukuran hasil belajar diatas maka peneliti 

ingin meneliti dan melihat hasil belajar peserta didik dengan norma skala 

angka dari 0 sampai 100. 

                                                             
22

 Muhhibin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Jakarta: Remaja 

Rosdakarya,2008) h.153. 
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Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.  

Masalah yang dihadapi adalah sampai ditinggkat mana hasil belajar yang telah 

dicapai. Sehubungan dengan hal ini kebrhasialan proses mengajar itu dibagi 

atas tingkatan atau taraf.  

Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Istimewa/ maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai oleh peserta didik. 

2. Baik sekali/ optimal : apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai peserta didik. 

3. Baik / minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60% 

s.d 75%) yang dikuasai oleh peserta didik. 

4. Kurang : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

60 % dikuasai oleh peserta didik. 

Dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap peserta 

didik dalam pelajaran dan persentase keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai TIK tersebut, dapat diketahui keberhasilan proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan peserta didik dan guru. 

Dengan kriteria pengukuran tersebut diatas maka diharapkan agar 

peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang baik karena dengan demikian 

maka menunjukan pula tingkat penguaasaan materi pelajaran dapa berjalan 

secara maksimal. 

4. Mata Pelajaran Fiqih  
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a. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Kata fiqih berasal dari bahasa adalah al-fahm (pemahaman). Fiqih juga 

disebut ilmu dan pengetahuan, karena fiqih memang sebuah ilmu dan 

pengetahuan. Dengan pengertian ilmu berarti fiqih bukan agama, namun fiqih 

terikat agama. Dapat dikatakan fiqih adalah salah satu ilmu agama, selain ilmu 

tauhid dan tasawuf.
23

 

Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajarai syari’at. Dalam bahasa arab 

fiqih artinya paham atau pengertian. Kalau dhubungkan dengan perkataan 

ilmu diatas, ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas memahami dan 

menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Quran dan 

sunnah Nabi Muhammad.
24

 

Dengan kata lain ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami 

hukum-hukum dasar yang terdapat didalam Al-Quran dan hadist. 

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah 

salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama islam yang diarahkan 

untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengamalkan hukum islam yang kemudian menjadi dasar pandangan 

hidupnya (iway of life) melalui kegiatan bimbingan, latihan, penggunaan 

pengamalan dan pembiasaan.
25

 

b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih  

                                                             
23

 Lukman Zain, Pembelajaran Fiqih, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2009), h.3. 
24

 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islami, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 

h.237 
25

 Departemen Agama RI, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Standar Kompetensi, 

(Jakarta:Depag RI, 2010),h.46. 
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Ruang lingkup fiqih Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan 

pengaturan hukum islam denagn menjaga keserasian,selelarasan, dan 

keseimbangan antara hubungna manusia denagn Allah SWT dan hubungan 

manusia dengan sesame manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran fiqih 

di Madrasah Tsanawiyah meliputi 

1) Aspek Ibadan meliputi : tata cara taharah, shalat fardu, puasa, zakat 

haji dan umrah, kuburan, aqiqah, makanan dan minuman yang hallal 

dan haram, perawatan jenazah dan ziarah kubur. 

2) Aspek muamalah meliputi : ketentuandan hukum jual beli, qirad, riba, 

pinjam-meminjam, utang-piutang, gadai dan upah.
26

 

c. Pembelajaran Fiqih 

Pembelajaran fiqih adalah proses penyampaian pembelajaran fiqih 

oleh guru kepada siswa dengan memperhatikan komponenpembelajaran, 

yujuan pembelajaran fiqih, materi fiqih, metode penyampaian, media 

pembelajaran dan evaluasi. Di mana dalam proses pembelajaran fiqih guru 

memperdayakan peserta didik melalui komponen-komponen yang ada 

sehingga peserta didik lebih aktif untuk memehami pelajaran fiqih dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan baik. 

d. Tujuan Pembelajaran Fiqih  

Pembelajaran fiqih di madrsah tsanawiyah bertujuan untuk membekali 

peserta didik agar dapat : 

                                                             
26

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensido,2012), h.278 



30 

 

1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam dalam 

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungn manusia 

dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia 

dengan sesame yang diatur dalam fiqih muamalah 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. 

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan 

hukum islam, displin dan tanggung jawab sosial.
27

 

e. Fungsi Pembelajaran Fiqih  

Pembelajaran fiqih di madrasah Tsanawiyah berfungsi untuk : 

1) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran ibadah peserta didik kepada Allah 

SWT sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat 

2) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum islam dikalangan peserta 

didik dengan ikhlas dan prilaku yangs sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di Madrasah dan masyarakat. 

3) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah 

dan masyarakat. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Noni Hafriani skripsi tahun 2013, dengan judul penelitian Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual Berbasis Model Deep Dialogue/ Critical Thinking 
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 Departemen Agama RI,Op Cit, h.46. 
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Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Peserta didik 

SMP Negeri 29 Bandung. Skripsi Jurusan Pendidikan Matematika, 

Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika peserta didik dalam kelas 

yang mendapatkan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Kontekstual Berbasis Deep Dialogue/ Critical Thinking lebih baik 

dibandingkan peningkatan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

dalam kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. Peserta didik dalam kelas yang mendapatkan 

penerapan model pembelajaran Kontekstual Berbasis Deep Dialogue/ Critical 

Thinking juga memberikan respon positif terhadap pembelajaran ini. 

Perbedaan penelitian oleh Hafriani dengan penelitian ini adalah 

a. Variabel yang diukur yaitu kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik sedangkan pada penelitian ini terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

b. Tempat penelitian dilakukan pada peserta didik di SMP 29 Bandung 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VIII 

Mts Al-Muhajirin Lampung Utara. 

2.  Puspitasari Arviantri Candra, skripsi tahun 2014 dengan memfokuskan 

penelitian: Penerapan Model Pembelajaran Deep Dialogue/ Critical Thinking 

(DD/ CT) untuk Meningkatkan aktivitas Belajar Peserta didik Kelas X SMK 

Ardjuna 1 Malang. Skripsi Program Pendidikan dan Kewarganegaraan. 

mahasiswi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian tentang penerapan metode Deep 

Dialogue/ Critical Thinking menyimpulkan bahwa aktivitas belajar peserta 

didik kelas X SMK Ardjuna 1 Malang mengalami peningkatan. Perbedaan 

penelitian oleh Puspitasari Arviantri Candra dengan penelitian ini adalah 
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a. Variabel yang diukur yaitu aktivitas belajar peserta didik Kelas X 

SMK Ardjuna 1 Malang sedangkan pada penelitian ini terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

b. Tempat penelitian dilakukan pada peserta didik di SMK Ardjuna 1 

Malang sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada peserta didik 

kelas VIII Mts Al-Muhajirin Lampung Utara. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, persamaan dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menerapkan model pembelajaran Deep Dialogue Critical 

Thinking.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Business Research mengemukakan bahwa kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

factor yang yelah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan 

diteliti.
28

 

Penulis menyimpulkan bahawa kerangka berfikir adalah skema sederhana 

yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat diketahui secara terarah dan 

jelas, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis untuk merumuskan hipotesis. 

Pembelajaran dengan model Deep Dialogue/Critical Thinking diharapkan 

dapat dijadikan sebagai alternatif cara mengajar bagi para guru khususnya pelajaran 

                                                             
28

Sugiyono, OP.Cit.h.60 
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Fiqih. Pembelajaran dengan model ini menekankan peserta didik untuk aktif dalam 

kegiatan belajar. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Diagram Kerangka Berfikir Model Pembelajara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis 

berasal dari kata “hypo” yang berarti di bawah dan “thesa” yang berarti 

kebenarannya).
29

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

hipotesis adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui 

analisis. Maka berdasarkan uraian, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

                                                             
29

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah  

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 80. 

Model Pembelajaran Deep 

Dialogue/Critical Thinking 

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Ada pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata 

pelajaran fiqih kelas VIII Mts Al-Muhajirin 

Model Pembelajaran 
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Hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah 

yang akan dicari solusi pemecahannya melalui penelitian,  berdasarkan uraian diatas 

hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh model 

pembelajaran Deep Dialogue / Critical Thinking (DD/CT) terhadap hasil belajar 

peserta didik. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 (tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar peserta didik dari 

kelas yang menggunakan model pembelajaran deep dialogue 

and critical thinking dengan pembelajaran konvesional.) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (terdapat perbedaan antara hasil belajar peserta didik dari kelas 

yang menggunakan model pembelajaran deep dialogue and 

critical thinking dengan pembelajaran konvesional). 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperlancar 

pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian bersifat alamiah maka perlu 

menggunakan metode, sebab dengan menggunakan metode akan dapat diperoleh data 

yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa 

“metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya.
1
 Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian pendidikan merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
2
 Berdasarkan 

beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah 

suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan langkah yang sistematis untuk 

tujuan tertentu dalam memecahkan suatu masalah. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy Eksperimental Design dengan  

posttest design. Dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat satu kelas yang akan 

dibagi menjadi dua kelompok , kelompok pertama yaitu kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

Kelompok kedua yaitu kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Pada 

rancangan ini tidak ada tes awal T1. Setelah perlakuan X diberikan, satu kelas 

                                                 
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2012), h. 136 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

Cetakan ke-16, 2013),  h. 3 
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diberikan tes akhir T2 yang sama, kemudian hasil tes T2 pada kedua kelas 

dibandingkan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh perlakuan X tersebut. 

Rancangan tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian Eksperimental 

Kelas Perlakuan Tes Akhir 

Kelas Eksperimen X1 T2 

Kelas kontrol  T4 

 

Keterangan : 

X1 = Perlakuan dengan menggunakan model Deep Dealogue/Critical 

Thinking (DD/CT) 

T2 = Tes akhir (Posttest) kelas eksperimen. 

T4 = Tes akhir (Posttest) kelas kontrol. 

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala faktor, kondisi, situasi, perlakuan (treatment) dan 

semua tindakan yang dipakai untuk mempengaruhi hasil eksperimen.
3
 Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yang akan penulis teliti, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Indevendent Variable) atau variabel X, adalah variabel yang 

memberi  pengaruh terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel X adalah Model Pembelajaran Deep Dialogue And Critical Thinking 

                                                 
3
Yuberti,Antomi Siregar,Pengantar METODOLOGI PENELITIAN Pendidikan Matematika 

dan Sains (Bandar Lampung:AURA, 2017),h.47. 
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2. Variabel terikat (Depandent variable) atau variabel Y yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Hasil belajar peserta didik kelas VIII Mata Pelajaran fiqih. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII semester genap MTs Al Muhajirin, 

dengan jumlah peserta didik 86 dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel  3.2 

Distribusi Peserta Didik KelasVIII MTs Al Muhajirin 

 

No. Kelas Jumlah Peserta didik 

1 VIII A 33 

2 VIII B 34 

3 VIII C 30 

Jumlah 96 

Sumber: Dokumentasi MTs Al Muhajirin Tahun Pelajaran 2017/2018 

2. Sampel 

                                                 
4
Sugiyono,Op Cit, h. 117 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dalam penelitian yang ini akan ditentukan berdasarkan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya 

menyeluruh atau diambil sebagian untuk mewakili populasi. Dalam penelitian 

yang akan dilakukan teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling 

jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua populasi digunakan sebagai 

sampel.
5
 Sampling jenuh ini akan dilakukan apabila populasinya kurang dari 30 

orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara acak 

kelas. Ada beberapa tahapan dalam pengambilan sampel secara “acak kelas” 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. pada kertas kecil dituliskan nomor-nomor setiap kelas, 

b. kertas digulung, lalu dikocok untuk menentukan 1 kelas eksperimen dan 1 

kelas kontrol. Dari pengundian tersebut, diperoleh hasil kelas VIIIb dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 34 peserta didik sebagai kelas eksperimen 

dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran deep dialogue 

and critical thinking dan kelas VIIIa dengan jumlah peserta didik sebanyak 

33 peserta didik sebagai kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

konvesional. 

 

                                                 
5
Yuberti,Antomi Siregar, Op.Cit,h,132 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dari penelitian itu sendiri. Adapun metode 

pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung maupun tidak tentang hal yang diamati dan mencatatnya pada 

alat observasi.
6
 Jadi dapat disimpulkan observasi adalah penelitian langsung 

mengenai proses mengajar dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

objek yang diteliti. Pengamatan dilakukan pada saat siswa melakukan proses 

pembelajaran fiqih dengan mengamati kejadian, gerak, atau proses. Pengamatan 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan DD/CT terhadap 

pembelajaran fiqih kelas VIII C. Observasi yang digunakan adalah observasi 

sistematik, yaitu observasi dimana faktor-faktor yang diamati sudah di daftar 

secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Peran peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai pengamat sekaligus sebagai guru yang mengajar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik penelitian dengan cara diaolog (tatap muka) 

maupun melalui saluran media tetentu antara pewawancara dengan yang 

                                                 
6
Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), h. 104 
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diwawancarai sebagai sumber data.
7
Disini penulis melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan Deep Dialogue And Critical Thinking. 

  

3. Tes 

Menurut  Iskandar wassid dan Dadang Sunendar Tes adalah suatu alat 

atau prosedur yang sistematika dan objektif untuk memperoleh data atau 

keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan 

tepat dan cepat.
8
   

Instrumen tes dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar 

seperti tes intelegensi, tes minat, tes bakat khusus, tes hasil belajar. Tes juga 

merupakan alat yang digunakan oleh pengajar untuk memperoleh informasi 

tentang keberhasilan peserta didik dalam memahami suatu materi yang telah 

diberikan oleh pengajar.  

Tes yang digunakan adalah  tes akhir  yang dilakukan setelah 

dilaksanakan pembelajaran (posttest). Bentuk tes yang digunakan adalah objektif 

tes, berupa tes langsung dengan soal uraian , pelaksanaannya langsung 

disampaikan oleh pengajar. Soal yang dikerjakan berupa pemahaman konsep 

zakat sesuai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. 

4. Dokumentasi 

                                                 
7
Yuberti,Antomi Siregar,Op.Cit, h. 130 

8
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180. 
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Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam 

dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
9
 Tujuan peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi adalah untuk mencari data 

mengenai nilai fiqih peserta didik dengan melihat daftar nilai fiqih yang ada 

disekolah. 

 

E. Instrumen Pengumpul Data 

Menurut Purwanto instrument adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dengan cara pengumpulan. Cara ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan 

penelitian yang objektif pula.
10

 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian antara lain tes. Instrumen 

tes berupa uraian. Tes disusun berdasarkan indikator pada materi pembelajaran Fiqih 

materi zakat. 

 

F. Uji Coba Instrumen  

1. Uji Validitas  

Secara umum konsep validitas diartikan sejauhmana suatu alat ukur 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 
11

 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  

                                                 
9
Suharsimi Arikunto,Op.Cit,h. 274 

10
 Rijal Firdaos,  Desain Instrumen Pengukuran Afektif, (Bandar Lmpung: AURA,2013) h.9  

11
Ibid., h.44 
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Sebuah instrument dikatakan memiliki validitas jika memiliki kesasajaran antara 

hasil dengan kriteria dan dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas instrumen menunjukan kualitas dari keseluruhan proses 

pengumpulan data dalam suatu penelitian. Uji validitas instrumen yang dilakukan 

dengan menggunakan uji validitas konstrak. Uji validitas konstrak yaitu 

menyusun indikator pengukuran operasional berdasarkan kerangka teori konsep 

yang akan diukur. Secara sederhana dapat dikemukan, bahwa validitas konstrak 

dari sebuah instrumen ditentukan dengan jalan mengkorelasikan antara skor 

masing-masing item dengan total skor masing-masing item. Jika r-hitung lebih 

besar dari r-tabel pada taraf kepercayaan tertentu, berarti instrumen tersebut 

memenuhi kriteria validitas.
 12

  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas dari korelasi karl person, 

sebagai berikut : 

 

keterangan: 

= angka indeks korelasi “r” product moment 

     = jumlah responden 

 =skor variabel (jawaban responden) 

                                                 
12

Azwar S, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 60 
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= Skor total dari variabel untuk responden ke- .
13

 

2. Daya Pembeda 

Daya pembeda instrumen adalah kemampuan suatu instrumen 

membedakan antara peserta didik yang menjawab benar dengan peserta didik 

yang menjawab tidak benar. Penentuan daya pembeda, seluruh pengikut tes 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas atau kelompok 

berkemampuan tinggi dan kelompok bawah atau kelompok berkemampuan 

rendah. Adapun rumus untuk menentukan  daya  pembeda  tiap  item instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut :
14

 

 

D =  

Keterangan 

D = Daya Beda suatu butir soal 

BA=  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = Jumlah peserta didik kelompok atas 

JB = Jumlah peserta didik kelompok bawah 

 

Daya pembeda yang diperoleh diinterprestasikan dengan menggunakan 

klasifikasi daya pembeda sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Interprestasi Daya Pembeda 

 

Daya Pembeda 

(D) 

Interpretasi 

                                                 
13

Anas sudijono, pengantar evaluasi pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h. 

219 
14

 Ibid,h.228 
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D  0,20 Jelek 

0,20 < D  0,40 Sedang 

0,40 < D  0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1 Baik Sekali 

 

Berdasarkan klasifikasi daya beda tersebut, soal yang baik adalah butir-

butir soal yang mempunyai indeks daya pembeda 0,4 sampai 0,7 (0,40 < DP ≤ 

0,70). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian yang dilakukan soal yang 

mempunyai daya pembeda baik adalah soal dengan indeks daya pembeda 0,4 

sampai dengan 1 (0,40 < DP ≤ 1). 

3. Tingkat Kesukaran Soal 

Uji tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal tes dari segi 

kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, 

sedang, dan sukar. Adanya. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan 

atau kemampuan peserta didik dalam menjawab soal. Sebaiknya indeks 

kesukaran soal sebagian besar berada dalam kategori sedang, sebagian lagi 

berada pada kategori mudah dan sulit dengan proporsi yang seimbang.
15

 Tingkat 

kesukaran butir tes digunakan rumus berikut: 

Pi=  

Keterangan 

Pi = tingkat kesukaran butir 

∑xi =jumlah skor butir I yang dijawab oleh teste 

Sm = Skor maksimum 

N = Jumlah Teste
16

 

Tabel 3.4 

                                                 
15

Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009),h. 135  
16
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Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran (p) Interpretasi 

 Soal terlalu sukar 

 Cukup (sedang) 

 Terlalu mudah 

4. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila menghasilkan data yang 

dipercaya, yang memang sesuai dengan kenyataannya. Menurut Azwar 

reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang artinya 

keterpercayaan, keterandalan, konsistensi dan sebagainya. Hasil pengukuran 

dapat dipercaya bila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek 

yang diukur tidak berubah. Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang 

dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Rumus Alpha Cronbach yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

11  

Dengan : 

11  = Koefisien reliabilitas tes 

n     = Banyaknya butir item yang digunakan 

1     = Bilangan konstan 

 = Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal  
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St
2  

           = Varian skor total
17

 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas 

 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0,80<r11<1,00 Sangat Tinggi 

0,60<r11 0,80 Tinggi 

0,40<r11 0,60 Sedang 

0,20<r11 0,40 Rendah 

r11 0,20 Sangat Rendah 

 

Menurut Anas Sudijono suatu tes dikatakan baik bila memiliki reliabilitas 

lebih dari 0,70. Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70. Instrumen dikatakan 

reliabil apabila r11 r tabel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus dipenuhi 

dengan syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji 

hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan datakelas 

control. Uji normalitas yang digunakan penulis dalam penelitiaan ini adalah uji 

Lilliefors. 

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Lilliefors.
18

 

                                                 
17

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Cet ke-13, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2013), h.212 
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a. Hipotesis 

Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Taraf signifikasi ( ) = 0,05 

c. Statistik uji 

F (zi) -  atau Lhitung = max )()( ii zSzF 
 

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

1) Mengurutkan data populasi dari yang terkecil sampai yang terbesar 

2) Menentukan nilai z dari tiap-tiap data, atau x1, x2, ..., xn dijadikan bilangan 

baku z1, z2, ..., zi dengan menggunakan rumus : 

 
s

xx
z i

i




 

Keterangan : 

zi : bilangan baku 

ix : data dari hasil pengamatan 

x  : rata-rata sampel 

 s : standardeviasi,  

3) Menentukan besar F (zi), yaitu peluang zi  

4) Menghitung 

                                                                                                                                           
18

 Novalia, M.Syazali,olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: AURA, 2014),h. 

54-55 
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5) Menentukan nilai LO dengan mengambil nilai mutlak terbesar dari selisih  

F (zi) -  atau Lhiung = max )()( ii zSzF   

d. Kriteriauji 

 HO ditolak jika Lhitung > Ltabel 

e. Kesimpulan 

1) Jika  diterima maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

2) Jika  ditolak maka sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah kelas yang diberikan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Deep Dealogue/Critical Thinking dan 

kelas yang diberikan pembelajaran dengan model konvesional memiliki varians 

yang sama (homogen) atau tidak. Rumusnya sebagai berikut: 

Fhitung =  

Hipotesis  Ho = tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

H1= tidak terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

Langkah-langkah sebagai berikut : 

a. mencari Fhitug =  

b. menentukan Taraf signitifkan ( ) 
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c. menghitung Ftabel = F1/2( ) (dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil -1 ) 

Adapun kinerja untuk Uji homogenitas ini adalah : 

Tidak ditolak Ho jika (homogen) Fhitung < F table 

Tolak Ho jika (homogen) Fhitung < F table.
19

 

3. Uji Hipotesis 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji t, sampel ini disebut 

sampel amndiri (sendiri-sendiri) dari suatu populasi tanpa ada pasangannya atau 

tanpa ada hubungan lain diantara kedua kelas itu. Uji t ini digunakan untuk 

menguji pengaruh model pembelajaran Deep Dealogue/Critical Thinking pada 

kelas eksperimen dan metode ceramah pada kelas kontrol.  

Setelah dilakuakn pengujian populasi data dengan manggunakan 

normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t pada taraf signitifkan   = 0,05 analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Ttest sebagai berikut
20

: 

Thitung =  

Dengan  

 

 

Keterangan: 

                                                 
19

Sugiono, Op.Cit, h.275 
20

Novalia, M.Syazali,Op.Cit,h.68 
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1X  : hasil belajar dengan menerapkan Deep Dealogue/Critical Thinking 

(DD/CT). 

2X  : hasil belajar dengan tidak menerapkan Deep Dealogue/Critical Thinking 

(DD/CT). 

1n  : Jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan hasil belajar setelah 

menerapkan Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

2n  : Jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan hasil belajar sebelum 

menerapkan Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

1S  : Standar deviasi hasil belajar dengan menerapkan Deep 

Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

2S  : Stakndar deviasi hasil belajar dengan tidak menerapkan Deep 

Dealogue/Critical Thinking (DD/CT). 

S :  Standar deviasi gabungan            

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Uji Coba Instrumen 

Dalam menganalisis uji coba instrument, penulis menggunakan bantuan 

program MICROSOFT EXCEL beberapa perhitungan secara manual. 

1. Uji Validitas 

Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat 

mengukur sesuatu yang hendak diukur.Validasi insrumen tes penelitian ini 

menggunakan validasi isi dan korelasi product moment.Untuk memperoleh data 

tes hasil belajar peserta didik, dilakukan uji coba instrument tes peserta didik 

untuk mengetahui tingkat kevaliditasannya.Uji coba instrument tes hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan terdiri dari 10 butir soal uraian pada populasi di luar 

sampel penelitian.Uji ciba instrument tes dilakukan pada 30 orang peserta didik 

kelas VIII MTs Al-Muhajirin. 

Adapun hasil analisis validitas uji coba instrument tes hasil belajar 10 butir 

soal dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Validitas Butir Soal Tes 

 

No rtabel rhitung Kesimpulan 

1 0.36 0,57 Valid 

2 0.36 0.44 Valid 

3 0.36 0.49 Valid 

4 0.36 0.88 Valid 

5 0.36 0.05 Tidak Valid 

6 0.36 0.61 Valid 

7 0.36 0.61 Valid 
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8 0.36 0.76 Valid 

9 0.36 0.79 Valid 

10 0.36 0.49 Valid 

 

Hasil analisi menunjukan dari 10 butir soal uji coba instrument diperoleh 

9 butir soal yang valid dan 1 butir soal yang tidak valid yaitu nomor 5 karena nilai 

rhitung<rtabel = 0.36 nilai α =0.05. peneliti hanya menggunakan 7 dari 9 soal yang 

valid untuk meguji hasil belajar fiqih peserta didik, karena 7 dari 9 soal tersebut 

sudah cukup mewakili indicator peserta didik.
1
 

2. Tingkat Kesukaran 

Hasil analisis tungkat kesukaran (lampiran.9). menunjukan bahwa soal 

nomor 2,3,5,6,7,10 merupakan soal dalam katagori sedang dan soal no 1,4,8,9 

merupakan soal katagori mudah. Untuk mengkur hasil belajar fiqih peserta didik, 

10 soal tersebut diberika untuk dpat diselesaikan oleh peserta didik dengan 

kategori-kategori tersebut.
2
 Berikut hasil dari tingkat kesukaran uji coba 

Tabel 4.2 

Tingkat Kesukaran 

 

Nomor 

soal 

KoefisienTingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1 0.82 Mudah 

2 0.59 Sedang 

3 0.38 Sedang 

4 0.81 Mudah 

5 0.32 Sedang 

6 0.58 Sedang 

7 0.34 Sedang 

8 0.83 Mudah 

9 0.76 Mudah 

                                                             
1 Lampiran 8 
2 Lampiran 9 
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10 0.62 Sedang 

3. Daya Beda 

Instrumen soal yang telah diuji cobakan sebanyak 10 butir soal yang telah 

diujikan. Selanjutnya hasil analisis daya beda butir soal dapat dilihat pada table. 

Berdasarkan perhitungan daya beda terdapat 6 butir soal dalam katagori sedangd 

an 4 butir soal dengan katagori mudah.
3
 Berikut table hasil dari daya beda uji 

coba 

Tabel 4.3 

Daya Beda Butir Soal Tes 

 

No 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 0.67 Baik 

2 0.33 Cukup 

3 0.4 Cukup 

4 0.93 Sanagt Baik 

5 -0.7 Sanagt Jelek 

6 0.67 Baik 

7 0.47 Baik 

8 0.73 Sangat Baik 

9 0.93 Sangat Baik 

10 0.67 Baik 

 

Berdasarkan hasil dari atas table diatas, soal nomor 5 bedanya tergolong 

sanagt jelek. Sehingga soal nomor 5 tidak digunakan dalam uji instrumen hasil 

belajar peserta didik. 

4. Uji Reliabilitas 

Uji instrument yang dilakukan terdiri dari 10 butir soal esai yang telah 

diujikan dengan materi zakat. Uji reliabilitas menggunak Cronbach Alpha 
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kemudian hasil yang diperoleh dianalisis.
4
 Nilai koefesien reliabilitas yang 

diperoleh adlah 0.71 termasuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi.Berarti soal 

instrument uji coba dapat digunakan karena instrument tersebut sudah baik. 

Setelah digunakan uji reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda pada butir soal maka rekapitulasi hasil analisis butir soal untuk hasil belajar 

peserta didik pelajaran fiqih  kelas VIII MTs Al-Muhajirin dapat dilihat di table  

Tabel 4.4 

Uji Validitas, Tingkat Kesukaran dan Daya Beda 

 

No 
Uji 

Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Kesimpulan 

1 Valid Mudah Baik Dipergunakan 

2 Valid Sedang Cukup Dipergunakan 

3 Valid Sedang Cukup Dipergunakan 

4 Valid Mudah Sangat Baik Dipergunakan 

5 Tidak Valid Sedang Sangat Baik Tidak Digunakan 

6 Valid Sedang Baik Dipergunakan 

7 Valid Sedang Baik Dipergunakan 

8 Valid Mudah Sangat baik Dipergunakan 

9 Valid Mudah Sangat Baik Dipergunakan 

10 Valid Sedang  baik Dipergunakan 

 

Berdasarkan table 4.4 diperoleh 9 butir soal yang valid, dimana 9 butir 

soal tersebut semua memenuhi criteria daya beda. Dengan demikian peneliti 

dapap mengambil soal tes yang digunakan untuk uji akhir (uji hipotesis) sebanyak 

7 butir soal yang diambil dari 9 butir soal. Jadi soal yang dapat digunakan pada 

peneliti ini yaitu nomor 1,2,3,4,6,7,8,9. Mengingat keterbatasan waktu dan 2 kali 

pertemuan hanya mengambil 7 soal yang masing-masing berdasarkan indicator 

mata pelajaran fiqih yaitu no 1,2,3,6,7,8 dan 10. 
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B. Deskripsi Data Amatan 

Pengambilan data dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi zakat. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 16.Setelah data dari setiap variabel 

terkumpul selanjutnya data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Data hasil belajar pesrta didik pada materi fiqih yang sudah diperoleh, selanjutnya 

dapat dicari nilai tertinggi (Xmaks) dan nilai terendah (Xmin) pada kelas eksperimen 

dan kelas control. Kemudian dicari ukuran tendesi sentralnya meliputi rataan ( x ), 

median (Me), modus (Mo), dan kurva varians kelompok meliputi jangkauan (R) dan 

simpangan baku (S) yang dapat dilihat dalam table 

Tabel 4.5 

Deskripsi data skor Hasil Belajar Fiqih 

Kelas eksperimen dan kelas control 

 

Kelas           
Ukuran Tendensi Sentral 

Ukuran 

Variasi Kelas 

          S 

Eksperimen  
90.48 57.14 75.49 80.95 

76,1

9 
33.34 9.24 

Kontrol 
85.71 52.38 69.55 66.67 

66.6

7 
33.33 9.96 

 

Dari Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa hasil tes yang diberikan kepada kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran deep dialogue and critical thinking  

memperoleh nilai rata-rata 75.49, median 76.19, modus 80.95, simpangan baku 9.24. 

Diperoleh juga nilai tertinggi pada kelas eksperimen 90.48 serta nilai terendah 57.14, 
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jadi jangkauannya sebesar 40. Selanjutnya, hasil tes yang diberikan pada kelas 

kontrol dengan model pembelajaran konesional menggambarkan bahwa nilai rata-

ratanya 69.55, median 66.67, modus 66.67, simpangan baku 9.96. Selain itu, 

nilaitertinggi dari kelas kontrol 88.71 dan nilai terendah kelas kontrol  52.38.
5
 

 

C. Teknik Analisis Data 

Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis statistic dalam penelitian ini 

adalah Uji-t dengan variabel X1 (Kelas Eksperimenmenggunakan model pembelajaran 

Deep Dealogue/Critical Thinking), variabel X2 (kelas control menggunakan model 

konvesional) yang akan diukur. Adapun prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi 

sebelum menggunakan Uji-t adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Hasil perhitungan uji normalitas kelas eksperimen dan kelas control data 

tes hasil belajar fiqih peserta didik Mts Al-Muhajirin Abung Surakarta  dapat 

dilihat pada table 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Fiqih 

 

No Kelompok N Lhitung Ltabel Keputusan Uji 

1 Kelas 

Eksperimen 

34 0.09477 0.1497 Ho diterima 

(Normal) 

2 Kelas Kontrol 33 0.1426 0.1518 Ho diterima 

(Normal) 

 

Berdasarkan keterangan table diatas, dari uji normalitas data amatan hasil  

belajar fiqih, tampak bahwa nilai Lhitung pada perhitungan uji normalitas untuk 
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setiap kelompok kelas kurang dati Ltabel (Lhitung < L table). Hal ini berarti pada taraf 

signifikansi α =o.o5 Ho untuk setiap kelompok diterima. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 17-18. Demgam demikian data pada setiap kelompok 

eksperimen dan kelompok control berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.
6
 

2. Uji Homogenitas Data Amatan 

Uji homogenitas dugunaka untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas varians dilakukan pada 

data variabel terikat yaitu hasil belajar fiqih materi zakat.Uji homogenitas varians 

data penelitian ini menggunakan uji varians.
7
 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Homogenitas data 

Hasil Belajar Fiqih 

No Kelompok Fhitung Ftabel 
Keputusan 

Uji 

1 Eksperimen 
1.160838 1.798904 Ho  diterima 

2 Kontrol 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji-t dua sampel tidak 

berkorelasi.Pengujiana hipotesis dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya 

perbedaan pengaruh beberapa perlakuan (penerapan model pembelajaran) terhadap 

hasil belajar mata pelajaran fiqih pada peserta didik. 
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Perhitungan menunjukan thitung> ttabel yaitu 2.53124014 > 1.99713789 

sehingga dalam perhitungan Ho ditolak artinya Hi diterima yaitu :rata-rata hasil 

belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran DD/CT tidak sama 

dengan rata-rata hasil belajar peserta didik dengan emnggunakan model konvesional. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaanhasil belajar peserta didik yang diberikan perlakuan dengan modell 

pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking dan model pembelajaran konvesional, 

maka selanjutnya untuk mengetahui pengaruh model mana yang lebih baik terhadap 

hasil belajar mata pelajaran fiqih dapat dilihat dari rataan model pembelajaran Deep 

Dialogue/Critical Thinking x = 75.49 dan rataan model konvesional x = 69.55 pada 

lampiran 20. 
8
 

 

E. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Muhajirin Abung Surakarat mulai 

tanggal 20 april 2016 sampai 11 mei 2018.  

Pengaruh model pembelajaran deep dialogue and critical thinking dapat 

dilihat dari perbedaan hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen yang 

memperoleh nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol.Adanya 

kelas kontrol sebagai pembanding memperkuat bahwa pembelajaran fiqih dengan 

menggunakan model pembelajaran deep dialogue and critical thinking lebih efektif. 

Sebelum peneliti memberikan pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol, peneliti pertama kali menentukan kelas uji coba dimana peserta didiknya 
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diminta untuk mengerjakan soal tes uji coba mata pelajaran fiqih pada materi 

zakat.Setelah dilakukan tes uji coba, dan hasil tes uji coba telah dihitung validitas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas soal. Maka didapat kesimpulan 

bahwa soal tes mata pelajaran fiqih yang akan digunakan untuk kelas eksperimen dan 

kontrol berjumlah tujuh butir soal. 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen yaitu menerapkan 

model pembelajaran deep dialogue and critical thinking yang terdiri dari langkah 

pembelajaran yaitu: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selama proses 

pembelajaran peserta didik dibagi menjadi enam kelompok yang terdiri dari lima 

sampai enam peserta didik. 

Pada pertemuan pertama di kelas eksperimen dengan menerapkan model 

pembelajaran deep dialogue and critical thinking seluruh peserta didik tidak terlihat 

antusias.Hal ini terjadi karena peserta didik tidak terbiasa untuk berpikir kritis.Karena 

sebelumnya peserta didik terbiasa menggunakan pembelajaran konvesional, yang 

tidak menuntut peserta didik untuk berpikir dalam memahami mata pelajaran fiqih. 

Pada pertemuan kedua peserta didik mulai terbiasa dalam proses pembelajaran 

deep dialogue and critical thinking, mereka diberikan kebebasan dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik yang awalnya pasif menjadi lebih aktif.Peserta didik 

mulai bertanya hal-hal yang mereka tidak ketahui mengenai materi pembelajaran, dan 

mengeluarkan ide atau pendapat untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. 

Pada pertemuan ketiga setelah diberikannya kebebasan untuk mencari 

informasi sumber lain peserta didik lebih antusias dalam proses pembelajaran dan 
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dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diajukan kepada peneliti, serta 

setiap tahap pembelajaran peserta didik lebih aktif dalam setiap kelompoknya.   

Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan terlihat bahwa peserta 

didik lebih banyak mendapatkan informasi sesuai usaha mereka masing-masing, dan 

lebih banyak pertanyaan yang muncul sehingga proses pembelajaran lebih 

menyenangkan. Selain itu setiap anggota aktif dalam proses pembelajaran karena 

masing-masing anggota kelompok mempunyai tugas masig-masing dan juga 

membantu anggota kelompok yang kurang paham dengan materi yang diberikan. 

Selanjutnya, dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

deep dialogue and critical thinking yang diterapkan dikelas eksperimen menjadikan 

peserta didik memiliki aktivitas belajar yang lebik banyak. Peserta didik juga dapat 

saling berbagi pengetahuan melalui masing-masing kelompok yang diberikan 

sehingga memudahkan peneliti untuk mengecek sejauh mana kemampuan 

penguasaan materi peserta didik.Kegiatan pembelajaranpun tidak berpusat pada 

peneliti, tetapi dituntut keaktifan peserta didik sehingga minat peserta didik dalam 

pembelajaran lebih besar. 

Sebaliknya dalam pembelajaran konvesional pada kelas kontrol, peserta didik 

kurang aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan.Hal tersebut terjadi karena 

pada kelas kontrol, peserta didik cenderung lebih pasif dan bosan. Keterlibatan 

peserta didik hanya sebatas mendengarkan dan mencatat konsep-konsep sehingga 

peserta didik belajar dengan cara menghafal dan kadang-kadang tidak memahami 

materi. 
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Berdasarkan hasil analisis diperoleh rata-rata kemampuan hasil belajar peserta 

didik yang menggunakan model pembelajaran deep dialogue and critical 

thinkinglebih besar dari rata-rata kemampuan hasil belajarpeserta didik dengan model 

pembelajaran konvesional. Rata-rata tersebut diperoleh dari hasil tes hasil belajar 

peserta didik. 

Peserta didik di kelas eksperimen lebih baik dalam memecahkan masalah, 

dibandingkan dengan kelas kontrol.Hal ini disebabkan pembelajaran deep dialogue 

and critical thinkingyang diterapkan di kelas eksperimen, mendorong peserta didik 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok agar dapat berdialog secara mendalam serta berpikir kritis untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan peneliti. Peserta didik  dapat menganalisis 

masalah dengan baik. Hal initerlihat  ketika peserta didik mampu mengetahui 

informasi yang disajikan dalam masalah.  

Peserta didik juga dapat memahami masalah dengan menghubungkan konsep 

yang dipelajari dengan masalah atau fakta yang disajikan.Adapun  dalam 

memecahkan masalah,peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang diketahui, 

ditanyakan dan kecukupan unsur dalam soal.Begitu juga dalam menyimpulkan 

peserta didik dapat menemukan fakta, data dan konsep serta dapat menyimpulkan 

penyelesaian yang tepat.Peserta didik juga dapat mengevaluasi konsep atau masalah 

dengan menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

Model pembelajaran deep dialogue and critical thinking mengakses paham 

konstruktivisme dengan menekankan adanya dialog mendalam dan berpikir kritis. 

Sehingga dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu 
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permasalahan dan juga peserta didik terlatih untuk  belajar mandiri, berdiskusi 

dengan teman sehingga tidak selalu bergantung kepada pendidik. Selain itu, model 

pembelajaran deep dialogue and critical thinking dapat membuat peserta didik 

memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik lagi karena peserta didik dilatih 

untuk menyelesaikan persoalan atau  permasalahan yang  berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Begitu juga menurut Kamdi, deep dialogue and critical thinkingproses 

pembelajarannya dikonstruksikan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

melalui dialog secara mendalam dan berpikir kritis. Penjelasan mengenai deep 

dialogue and critical thinking di atas diperkuat dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Berdasarkan penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Rahayu Pujiastuti yang 

menerapkan model pembelajaran deep dialogue and critical thinking membuat 

peserta didik dan guru menjadi aktif karena menjadi pendengar, pembicara, dan 

pemikir yang baik. Hal yang sama dilakukan Hendri Pratama, dkk, pembelajaran 

yang menggunakan kaedah berasaskan deep dialogue and critical thinking, selalu 

bertindak secara positif dan akan membantu dalam pencapaian akademik. 

Selain itu, faktor yang menyebabkan adanya pengaruh model pembelajaran 

deep dialogue and critical thinkingterhadap hasil belajar yaitu peserta didik lebih 

mendominasi dalam proses pembelajaran. Ketika diakhir pembelajaran, peserta didik 

terlatih untuk menyampaikan pendapat dari hasil jawaban yang dikerjakan dalam 

lembar kerja kelompok. Peserta didik juga dapat membuat kesimpulan dari hasil 

pelajaran yang telah dipelajari, kemudian peneliti mengkonfirmasi ulang pelajaran 
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yang telah dipelajari.Sehingga peserta didik dapat mengevaluasi jawaban dengan baik 

dari pekerjaan kelompok yang dikerjakannya. 

Sedangkan di kelas kontrol, pembelajaran menggunakan model konvesional. 

Proses pembelajaran dimulai dengan penyampaian materi oleh peneliti sementara itu, 

peserta didik menyimak materi yang sedang disampaikan oleh peneliti. Peneliti  

menggunakan metode tanya jawab supaya peserta didik yang kurang memahami 

materi dapat bertanya langsung kepada peneliti. Selanjutnya, peneliti memberikan 

soal untuk dikerjakan secara individu. Secara keseluruhan model pembelajaran 

konvesinal berjalan dengan lancar, akan tetapi sebagian peserta didik kurang terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran dan enggan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami.Hal inilah yang menyebabkan peserta didik kurang bisa menguasai 

materi dengan baik.Sehingga proses berpikir kritis peserta didik dalam menganalisis 

masalah masih kurang. Hal ini terlihat ketika sebagian peserta didik  tidak bisa 

menyelesaikan tugas atau permasalahan yang disajikan.  

Peserta didik dalam memahami masalah sudah dapat menemukan fakta, data, 

dan konsep.Akan tetapi peserta didik belum bisa menghubungkan konsep yang 

dipelajari dengan masalah atau fakta yang disajikan. Selanjutnya peserta didik dalam 

memecahkan masalah dapat mengidentifikasi yang diketahui,  tetapi belum tepat 

dalam penyelesaiannya. Sedangkan dalam menyimpulkan peserta didik dapat 

menyimpulkan masalah yang disajikan dengan benar.Peserta didik dalam 

mengevaluasi kurang bisa mendeteksi hal-hal penting dalam permasalahan yang 

disajikan. 
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Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan berdasarkan penelitian 

yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

dengan model pembelajaran deep dialogue and critical thinkingterhadap hasil belajar 

peserta didik lebih baik daripada peserta didik dengan model pembelajaran 

konvesional. Jadi model pembelajaran deep dialogue and critical thinking dalam 

penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 

VIII MTs Al-Muhajirin Abung Surakarta Lampung Utara. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengaruh model pembelajaran 

berbasis Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT) terhadap hasil belajar peserta 

didik mata pelajaran fiqih kelas VIII di Mts Al-Muhajirin Abung Surakarta Lampung 

Utara menunjukkan bahwa bahawaterdapatpengaruh model pembelajarandeep 

dialogue and critical thinkingterhadaphasilbelajarpesertadidikmatapelajaranfiqih. 

 

B. Saran  

1. KepadaPendidik 

Dalampembelajaranfiqihdisarankankepadaparapendidikmenggunakan 

modelpembelajaran yang membuatpesertadidikikutterlibataktifdalam proses 

pembelajaransalahsatunyayaitu modelpembelajarandeep dialogue and critical 

thinking.Pesertadidikdiarahkanuntukmengaplikasikankonsepfiqihpadadunianyata

sehinggamelatihpesertadidikberpikirsecaralogissertamenumbuhkankecintaanpese

rtadidikterhadapilmufiqih. 

2. KepadaPesertaDidik 

Denganmenerapkanpendekatanpembelajaran yang 

menghubungkansuatumasalahdengankehidupansehari-
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haridiharapkanpesertadidikmenyadaripentingnyamemahamipembelajaranfiqihseh

inggadapatmemacusemangatuntukterusbelajar. 

3. KepadaPenelitiSelanjutnya 

Kepadapeneliti lain yang akanmenerapkan modelpembelajarandeep 

dialogue and critical thinkingagar dapatmemperhatikananalisislatarkultur/ 

budayadanintelegensipesertadidiksebelumpembentukankelompok. 
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