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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan di dalam  memahami judul proposal ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut: 

1. Peningkatan 

Peningkatan adalah kenaikan (derajat, taraf, dan sebagainya) mempertinggi, 

mempertebal, meningkatkan diri, dan meneggakkan diri. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah  hasil dari suatu  interaksi belajar peserta didik dan hasil 

yang dapat ditunjukkan angka indeks yang dicapai peserta didik setelah melakukan 

proses dan kegiatan– kegiatan pembelajaran, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan tingkat mental yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut berwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif,  dan psikomotor.
1
 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif ialah upaya mengelompokkan peserta didik di 

kelas dalam suatu kelompok kecil. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat bekerja 

                                                 
1
 Dimyanti dan Mudjino, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250-

251 
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sama dengan kemampuan maksimal, dan dapat mempelajari satu sama lain dengan 

kelompok tersebut.
2
 

Bern dan Erikson  mengemukakan bahwa Cooperative Learning (Pembelajaran 

Kooperatif) merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembeljaran 

dengan menggunakan kelompok belajar kecil dinamakan siswa bersama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
3
 

4. Metode Scramble  

Metode scramble ialah suatu Model pembelajaran kooperatif yang mengajak 

siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep 

secara kreatif dengan cara menyusun huruf–huruf  yang disusun secara acak sehingga 

membentuk suatu jawaban/ pasangan konsep yang dimaksud.
4
 

 Berdasarkan pada penjabaran  istilah proposal diatas, maka judul  proposal 

tersebut  mengandung pengertian : Suatu  penelitian yang dilakukan oleh guru 

melalui penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble dalam proses 

belajar megajar yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar belajar  kelas VIII D 

di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                 
2  Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2017) Cet Pertama, h.368 
3
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2014), h. 62 
4
 Ibid., h. 84 
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B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul diatas dengan mengemukakan alasan memilih judul 

sebagai berikut: 

1.  Rendahnya hasil belajar peserta didik Kelas VIII D pada  pembelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

2. Model pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat 

konvensional. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar peserta didik 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Saat ini banyak peserta didik 

mengalami kesulitan belajar dan masalah tersebut berdampak pada hasil belajar. 

Contoh dari penyebab rendahnya hasil belajar antara lain; kurangnya Media 

dalam proses belajar mengajar, Metode yang digunakan pendidik tidak sesuai dengan 

mata pelajaran, kurangnya sistem Evaluasi dalam proses belajar, Mata pelajaran yang 

sulit  untuk dipahami. 

Dalam Jurnal Tadzkiyyah yang dituliskan oleh Uswatun Hasanah mengemukakan 

bahwa “Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran proses 

penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang 

kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan untuk memperoleh 

target yang diharapkan guru.
5
 

                                                 
5
 Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, I 2017 
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Menurut W.S. Winkel “Hasil belajar adalah perubahan sikap atau tingkah laku 

setelah anak melalui proses belajar”.
6
 

Jadi, ketika peserta didik melakukan proses pembelajaran dengan giat, aktif dan 

efektif. Maka akan terjadi perubahan baik dari sikap atau tingkah laku.  

Pentingnya pendidikan islam dalam kehidupan juga dapat ditinjau dari fungsinya, 

seperti pendapat yang menyatakan bahwa “untuk membentuk manusia yang bertaqwa 

kepada Allah SWT disamping memiliki pengetahuan dan keterampilan, seseorang 

harus memiliki kemampuan mengembangkan diri bermasyarakat serta kemampuan 

untuk bertingkah laku berdasarkan norma-norma menurut ajaran agama islam. Hal 

inisebagaimana dijelaskan didalam Firman Allah SWT yaitu: 

                         

                          

             

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka  lapangkanlah niscaya Allah akan 

member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan. “berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Al-Mujadillah : 11) 
7
 

 

                                                 
6
 W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 2004),  h. 48  

7
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Depok: Al-Huda, 2002) 
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   Berdasarkan kutipan tersebut Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat berperan 

penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kepribadian seseorang menjadi 

lebih baik dan juga dapat meningkatkan derajat orang- orang yang memiliki 

pengetahuan yang bersifat umum maupun pendidikan agama. 

   Salah satu pembelajaran dalam ruang lingkup Pendidikan Agama islam ( PAI) 

adalah Akidah Akhlak. Pada saat  ini masalah yang dihadapi peserta didik di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung ialah Rendahnya hasil belajar dalam  pembelajaran Akidah 

Akhlak.  

Aspek pelajaran  akidah akhlak adalah dua yang penting dalam islam yang 

mempunyai hubungan yang amat erat. Pertama, akidah merupakan ajaran dasar yang 

melandasi seluruh ajaran islam, Kedua, akhlak merupakan tujuan yang hendak 

dicapai seorang muslim yang menyemangati ajaran- ajaran yang lainnya.  

Adapun pembelajaran akidah akhlak adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

siswa agar menyiapkan siswa agar memahami ajaran islam (knowing) terutama dalam 

aspek akidah dan akhlak, terampil melakukan ajaran islam (doing), dan melakukan 

ajaran agama islam yang Rahmatan Lil Alamin.
8
  

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang 

terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan 

serta pengamalan peserta didik tentang Akidah dan Akhlak Islam, sehingga menjadi 

                                                 
8
  Ahmad Tafsir, Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Maestro, 

2008), h. 51 
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manusia muslim yan terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pembelajaran yang lebih tinggi.
9
 

Berdasarkan hasil interview dari pra penelitian pendahuluan di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung yaitu dengan guru bidang studi Akidah Akhlak 

menjelaskan bahwasannya, dalam proses belajar mengajar beliau menggunakan 

metode ceramah, Tanya jawab dan pemberian tugas.   

Pada saat peneliti melakukan Observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung, keadaan peserta didik cenderung diam, pasif, serta kurangnya antusias 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak,  pembelajaran tersebut terkesan Monoton dan 

Membosankan karena guru hanya menerangkan materi lewat metode ceramah, 

bertanya,  dan memberikan tugas kepada peserta didik. Pembelajaran tersebut 

memiliki sifat konvensional yakni Berpusat kepada guru saja dengan kata lain  guru 

lebih aktif dibandingkan peserta didik.  Akibatnya masih ada peserta didik yang tidak 

tuntas dalam pelajaran Akidah Akhlak. 
10

 

  Berdasarkan dokumentasi pada saat pra penelitaian pendahuluan hasil belajar  

mata pelajaran Akidah Akhlak, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

 

                                                 
9
 Harietz Achmad. “Akidah Akhlak”, (On-line) Tersedia di: 

http://harietzachmad.blogspot.co.id/2013/06/makalah-tentang-pembelajaran-akidah.html 

 
10

Hasil Wawancara dengan Guru mata pelajaran  Akidah Akhlak MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung, September 2017 
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Tabel I 

Data Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas VIII D 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

TP. 2017/ 2018 

NO NAMA KKM NILAI KETERANGAN 

1 Alya Nurjanah  78 68 Tidak Tuntas 

2 Aprilia Lindriawan 78 88 Tuntas 

3 Asifa Adelia Hanuza 78 68 Tidak Tuntas 

4 Bunga Ikhtiara 78 76 Tidak Tuntas 

5 Delvia Putri Anggraeni 78 82 Tuntas 

6 Des Alfa Nahdia 78 78 Tuntas 

7 Dinda Rizki Abadi 78 82 Tuntas 

8 Fadila Herliani 78 50 Tidak Tuntas 

9 Fiema Maghfiroh 78 - Tidak Tuntas 

10 Fiqriyah Nabila Nur. S. 78 50 Tidak Tuntas 

11 Gemala Rabita 78 84 Tuntas 

12 Garini Ershavira 78 76 Tidak Tuntas 

13 Intan Saharani 78 80 Tuntas 

14 Iqlima Khoirun Nisa 78 84 Tuntas 

15 Isna Hini Irma  S. 78 80 Tuntas 

16 Junita Nur Khasanah lira Fimanda 78 82 Tuntas 

17 Lira Fimanda 78 68 Tidak Tuntas 

18 Lutfiyah Anisa Syahrani 78 74 Tidak Tuntas 

19 Melia Mutiara Rahma 78 78 Tuntas 

20 Melin Agustin 78 90 Tuntas 

21 Mutiara Mas Fajarani 78 56 Tidak Tuntas 

22 Nabila Soraya 78 74 Tidak Tuntas 

23 Nouva Isa H.S 78 86 Tuntas 

24 Puji Setiawati  78 78 Tuntas 

25 Rachel Amelia Putri 78 68 Tidak Tuntas 

26 Rita Juniantika  78 76 Tidak Tuntas 

27 Roofina Nur Khadijah 78 76 Tidak Tuntas 

28 Sebrina Anggraeni  78 72 Tidak Tuntas 

29 Vhika Amalia  78 66 Tidak Tuntas 

30 Vita Hanifah  78 80 Tuntas 

31 Winda Lestari 78 78 Tuntas 

32 Yuhana  78 78 Tuntas 

33 Zahra Afi Mahmudah  78 74 Tidak Tuntas 

34 Siti Gholijah  78 52 Tidak Tuntas 
 Sumber: Hasil Belajar Ulangan Harian Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung TP. 

2017/2018. 
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Adapaun Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

disajikan pada tabel 2:  

Tabel 2 

Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 TP. 2017/2018 

 

No Nilai Kriteria Jumlah 

Siswa 

Presentasi 

1 > 78 Tuntas 16 47,0% 

2 < 78 Belum Tuntas 18 53,0% 

Jumlah 34 100% 

Sumber : Hasil Belajar Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung TP. 

2017/2018 (Berdasarkan KKM). 

 

Berdasarkan data tersebut maka penulis menyimpukan bahwa hasil belajar 

kelas VIII D dalam bidang study Akidah Akhlak dapat dikatakan masih rendah. 

Terbukti dari rata- rata hasil belajar peserta didik masih dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

Masalah yang dihadapi kelas VIII D ialah hasil belajar yang rendah, 

dikarenakan metode yang digunakan adalah metode Ceramah yang belum maksimal. 

Dengan mempertimbangkan masalah yang terdapat di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung, penulis mencoba Memperkenalkan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Scramble sebagai usaha untuk meningkatkan hasi belajar peserta 

didik. Dengan demikian, pembelajaran Akidah Akhlak menjadi pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan.  
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Model pembelajaran kooperatif tipe scramble ini mengajak siswa mencari 

jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasanagan dari suatu konsep secara kreatif 

dengan cara menyusun huruf- huruf yang disusun secara acak sehingga membentuk 

suatu jawaban/ pasangan konsep yang dimaksud.  

Sintaknya pembelajaran scramble mencangkup tahapan yang konkret dalam 

melaksanakan program tersebut didalam kelas.  

1. Buatlah kartu soal sesuai dengan materi bahan ajar 

2. Buat kartu jawaban dengan diacak nomornya 

3. Sajikan materi 

4. Membagikan kartu soal pada kelompok dan kartu jawaban  

5. Siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang 

cocok.
11

 

Alasan penulis memilih metode scramble sebagai salah satu untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung karena metode scramble memiliki kelebihan sebagai berikut;  

1. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui 

bahwa semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Mereka harus berbagi 

tugas dan tanggung jawab, dikenai evaluasi, dan berbagi kepemimpinan. Selain 

itu, setiap anggota kelompok membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama 

dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban secara individual tentang 

                                                 
11

 Ngalimun,Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarata: Aswaja Presindo, 2016), h. 24 
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materi yang ditangani dalam  kelompok kooperatif. Maka dari itu dalam teknik 

ini setiap siswa tidak ada yang diam karena setiap individu diberi tanggung 

jawab akan keberhasilan kelompoknya. 

2. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk saling belajar sambil 

bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus belajar dan berfikir, mempelajari 

sesuatu secara santai dan tidak membuat mereka stress atau tertekan. 

3. Selain membagkitkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu metode 

scramble juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. 

4. Materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan biasanya 

mengesankan dan sulit untuk dilupakan. 

5. Sifat kompetiti dalam metode ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba 

untuk maju.
12

 

Melalui hasil Observasi dan Wawancara pra penelitian pendahuluan yang 

dilakukan dilokasi penelitian, maka penulis merasa tertarik untuk menerapkan dan 

mengadakan Penelitian Tindak Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Pesera Didik Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe Scramble Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak Di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                 
12

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz  Media, 2014),  h. 168 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  merupakan pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui 

penelitian, yang dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, merupakan hal yang 

dipertanyakan. 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka permasalahan yang akan penulis 

angkat adalah:  

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam 

pembelajaran akidah akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung? 

2. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs 

Al-Hikmah Bandar Lampung?  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk melihat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam 

pembelajaran akidah akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

b. Untuk meningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble pada pembelajaran akidah akhlak di 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk memberikan alternatif model mengajar kepada para pendidik dalam 

proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan 

membosankan. 

b. Sebagai sumbang pemikiran dan pencerahan oleh guru Akidah Akhlak 

dalam penggunaan Model Pembelajaran Tipe Scramble dalam  proses 

belajar mengajar. 

c. Dapat meningkatkan minat belajar khususnya pada pelajaran Akidah Akhlak 

di sekolah agar hasil belajar peserta didik lebih baik.   

d. Khusus bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan yang bermanfaat dan berharga sebagai calon pendidik. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar, hasil adalah penilaian 

hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. 

Sedangkan belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. Kegaiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi 

pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses, dan hasil 

belajar. Semuanya termasuk dalam cangkupan tanggung jawab guru. Jadi, hakikat 

belajar adalah perubahan.
1
 

Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hasil belajar atau 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru”.
2
 

                                                 
1 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), Cet. 5, h. 10-11 
2
 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 895 
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Menurut Mulyono Abdurrahman, “Hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”.
3
 

Menurut Dimyanti dan Mudjino, “Hasil Belajar adalah “Hasil dari suatu 

interaksi belajar mengajar, hasil untuk sebagian berkat dari guru. Pencapaian tujuan 

pengajaran pada bagian lain merupakan penagkalan kemampuan mental peserta 

didik.
4
 

Dari pernyataan beberapa ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian dari Hasil belajar adalah Perubahan yang terjadi mencangkup seluruh 

aspek tingkah laku setelah melalui proses belajar. 

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Pendapat para ahli tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya, Menurut Slemato “faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar”. 

a. Faktor- faktor intern meliputi:  

1. Faktor jasmani diantaranya : 

a) Kesehatan 

b) Cacat tubuh  

2. Faktor psikologis ialah faktor yang berhubungan dengan rohani: 

a) Intelejensi, bilamana pembawaan anak memang rendah maka anak 

tersebut sukar mencapai hasil belajar yang baik. 

                                                 
3
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), h. 37  
4
 Dimyanti dan Mudjino, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3 
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b) Perhatian, untuk dapat menjamin belajar yang baik, peserta didik harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Apabila bahan 

pelajaran itu tidak menarik bagi peserta didik, maka timbul kebosanan 

sehingga prestasinya turun. 

c) Minat, bahan pelajaran yang menarik minat atau keinginan anak akan 

mudah dipelajari. Sebaliknya apabila bahan pelajaran yang tidak sesuai 

dengan minat anak pasti tidak dapat dipelajaridengan sebaik- baiknya, 

karena tidak ada daya tarik bagi peserta didik itu sendiri. 

d) Bakat, apabila pelajaran itu tidak sesuai dengan bakatnya, maka ia akan 

mengalami kesukaran- kesukaran dalam belajarnya. Sebaliknya apabila 

pelajaran sesuai dengan bakatnya ia selalu baik dalam hasil belajarnya 

sehingga ia merasa senang dan selalu berusaha lebih giat lagi dalam 

belajar. 

e) Motif, apabila peserta didik memiliki motif maka ia akan terdorong untuk 

belajar, untuk membentuk motif itu dapat dilakukan dengan latihan-latihan 

atau kebiasaan. 

f) Kematangan, Suatu tingkat /fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana 

alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Misalnya, anak dengan yakin sudah siap untuk berjalan, tangan dan jari-

jarinya sudah siap untuk menulis, dan otaknya sudah siap untuk berfikir 

abstrak, dan lain- lain. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan 

kegiatan terus menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran.  
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Dengan kata lain anak yang sudah siap (matang) belum melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak 

sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu 

tergantung dari kematangan dan belajar. 

g) Kesiapan, Menurut Jamies Drever adalah kesediaan untuk member respon 

atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan. Karena kemtangan berarti kesiapan 

untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam  

proses belajar. Karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, 

maka hasil belajarnya akan lebih baik.  

b. Faktor ekstern meliputi:  

1. Faktor Keluarga 

a) Cara orang tua mendidik 

Orang tua dapat mendidik anaknya dengan cara memberikan 

pendidikan yang baik tentu akan sukses dalam belajar. Sebaliknya, orang tua 

yang tidak mengindahkan pendidikan anak- anaknya, acuh tak acuh bahkan 

tidak memperhatikan sama sekali tentu tidak akan berhasil dalam belajar. 

Adapun hubungan orang tua dengan anak yang baik adalah hubungan yang 

penuh pengertian disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman dengan 

tujuan untuk memajukan belajar anak.  
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b) Faktor suasana rumah  

Suasana rumah terlalu gaduh atau ramai tidak akan memberikan anak 

belajar dengan aktif, begitu juga suasana rumah yang terlalu tegang selalu 

banyak cekcok diantara anggota keluarga. 

c) Faktor ekonomi keluarga. 

Faktor ekomoni keluarga banyak menentukan juga dalam belajar anak. 

Misalnya anak dari keluarga mampu dapat membeli alat-alat sekolah dengan 

lengkap. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin tidak dapat membeli alat- alat 

itu. Dengan alat yang serba tidak lengkap inilah membuat hati anak menjadi 

kecewa, minder, putus asa, sehingga dorongan belajar mereka berkurang. 

b. Faktor sekolah 

1. Metode mengajar  

2. Kurikulum 

3. Relasi guru dengan siswa 

4. Relasi siswa dengan siswa 

5. Disiplin sekolah  

6. Alat pelajaran 

7. Waktu sekolah 

8. Standar pelajaran di atas ukuran  

9. Keadaan gedung 

10. Metode belajar  

11. Tugas rumah 
5
 

                                                 
5 Slemanto,Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi,(Jakarta:Rineka Cipta, 2003),h.54 
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B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Mengingat tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh anak didik, perlu 

adanya perubahan dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang 

seharusnya dikembangkan diharapkan dapat melayani dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mampu berbuat dan melakukan sesuatu. 

Adapun menurut Soekamto mengemukakan maksud dari model pembalajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.
6
 

Menurut Arends menyatakan “the tern teaching model refers to a particular 

approach to instruction that includes its goals,syntax, environment, and management 

system.” Artinya, istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan 

pembelajaran tertentu, termasuk tujuan, sintaks, lingkungan dan sistem 

pengelolaannya.
7
 

Dari pernyataan beberapa ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian dari model pembalajaran adalah Gaya yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam penerapannya gaya yang 

                                                 
6 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz  Media, 2014),  h. 23 
7
 Ibid., h. 23 
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dilakukan oleh guru mencangkup prosedur yang sistematis agar tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai. 

Banyak model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru yang pada 

dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai 

suatu pengetahuan atau pelajaran tertentu. Pengembangan model pembelajaran sangat 

tergantung dari karakteristik mata pelajaran atau materi yang akan diberikan kepada 

siswa sehingga tidak ada model pembelajaran tertentu yang diyakini sebagai model 

pembalajaran yang paling baik. Semua tergantung situasi dan kondisinya. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model 

yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam 

pembelajaran tersebut.
8
 

Menurut Kardi dan Nur Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas daripada strategi, metode atau prosedur. Model pengajaran memiliki 4 

(empat) ciri khusus yang tidak dimilki strategi, metode atau prosedur.  

Ciri-ciri tesebut antara lain: 

a. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangannya. 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai) 

                                                 
8
 Ibid, h. 24 
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c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai.
9
 

2. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan terjemahan dari istilah cooperative 

learning. Cooperative learning berasal dari kata cooperative, yang berarti 

mengerjakan sesuatu secara bersama- sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. 
10

 

Pembelajaran kooperatif mengandung pengertian bekerja sama dalam 

mencapai suatu tujuan yang bersama. Dalam metode pembelajaran kooperatif, para 

peserta didik akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat 

sampai lima orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Slavin mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran dimana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang, 

dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari 

                                                 
9
 Ibid, h. 24 

10
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2017) Cet Pertama, h.368 
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kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok. Baik secara 

individual maupun secara kelompok.
11

 

Menurut pendapat tersebut mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang membantu peserta didik dalam 

mengembangkan pamahamn dan sikapnya sehingga dengan bekerja bersama- sama 

diatara sesama anggota yang satu dengan yang lainnya akan meningkatkan motivasi, 

produktivitas dan perolehan belajar yang baik. Disamping aktivitas dan kerativitas 

yang diharapkan dalam sebuah proses pembelajaran dituntut interaksi yang seimbang, 

interaksi yang dimaksud adalah adanya interaksi atau komunikasi anara guru dan 

peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan 

guru. Dalam proses belajar diharapkan adanya komunikasi banyak arah yang 

memungkinkan akan terjadinya dan kreativitas yang diharapkan.  

3.  Pengertian Metode Scramble 

Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

menentukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara 

membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternative 

jawaban yang tersedia.
12

 

                                                 
11

 Etin Solihatin dan Raharjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS. 

(Jakarta: Bumi Aksara,  2008), h. 4 
12

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz  Media, 2014),  h. 23 
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Model scramble merupakan metode yang berbentuk permainan acak kata, 

kalimat atau paragraf. Pembelajaran kooperatif metode scramble adalah sebuah 

metode yang menggunakan penekanan latihan soal berupa permainan yang dikerjakan 

secara berkelompok. Dalam metode pembelajaran ini perlu adanya kerja sama antar 

anggota kelompok untuk saling membantu teman sekelompok dapat berfikir kritis 

sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian soal. 

Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan 

pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata.  

4. Macam- Macam Metode Scramble 

Sesuai dengan sifat jawabannya scramble terdiri dari bermacam-macam bentuk, 

yakni :  

a. Scramble kata, yakni sebuah permainan menyusun kata – kata dan huruf- 

huruf yang telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu 

yang bermakna, misalnya : tpeian = petani 

           kberjae = bekerja 

b. Scramble kalimat, yakni sebuah permainan yang menyusun kalimat dari kata-

kata acak. Membentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. 

Contohnya: Pergi – aku – bus – naik - ke – Bandung = aku pergi ke bandung 

naik bus 
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c. Scramble wacana, yakni sebuah permainan menyusun wacana logis 

berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana hendaknya logis dan 

bermakna. 

Melalui pembelajaran scramble siswa dapat dilatih berkreasi menyusun kata, 

kalimat atau wacana yang acak susunannya dengan susunan yang bermakna dan 

mungkin lebih baik dari susunan aslinya.
13

 

5. Langkah – langkah Model Pembelajaran Scramble 

Metode scramble merupakan pembelajaran kooperatif. Dan seperti juga model 

kooperatif lainnya, peserta didik yang terlibat dalam metode scramble ini 

dikelompokkan secara acak berdasarkan tingkat kemampuan, jika memungkinkan 

anggota kelompok berdasarkan pertimbangan ras, budaya, suku, jenis kelamin. 

Pada tahap awal persiapan, Guru menyiapkan bahan dan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. Media yang digunakan berupa kartu soal dan kartu 

jawaban, yang sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian rupa. Guru menyiapkan 

kartu sebanyak kelompok yang telah dibagi. Guru mengatur hal-hal yang mendukung 

proses belajar mengajar misalnya mengatur tempat duduk sesuai kelompok yang telah 

dibagi ataupun memeriksa kesiapan siswa belajar atau sebagainya. 

 

                                                 
13 Ibid,  h. 167 
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Adapun langkah-langkah metode scramble yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan disajikan dalam pembelajaran. 

b. Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya sesuai 

materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya. 

c. Guru mulai membagikan kartu soal tersebut. 

d. Siswa dalam kelompok masing-masing mulai mengerjakan dan mencari kartu 

soal untuk kartu jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah diacak 

sedemikian rupa. 

e. Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah disediakan dalam 

waktu yang telah ditentukan. 

f. Setelah selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaan peserta didik dikumpulkan 

dan dilakukan pemeriksaan.
14

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Scramble  

Setiap Model Pembelajaran selalu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing begitu juga Model pembelajaran kooperatif tipe scramble.  

Berikut ini adalah kelebihan metode scramble:  

a. Kelebihan  

1. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dikerjakan dalam kelompoknya.  

                                                 
14

Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2006) h. 90-91 
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Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota 

mempunyai tujuan yang sama. Mereka harus berbagi tugas dan tanggung 

jawab, dikenai evaluasi, dan berbagi kepemimpinan. Selain itu, setiap 

anggota kelompok membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama dan 

nantinya akan dimintai pertanggung jawaban secara individual tentang 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

Maka dari itu dalam teknik ini setiap siswa tidak ada yang diam karena 

setiap individu diberi tanggung jawab akan keberhasilan kelompoknya. 

2. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk saling belajar sambil 

bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus belajar dan berfikir, 

mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuat mereka stress atau 

tertekan. 

3. Selain membagkitkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu 

metode scramble juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. 

4. Materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan biasanya 

mengesankan dan sulit untuk dilupakan. 

5. Sifat kompetiti dalam metode ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba 

untuk maju. 

b. Kekurangan  

Berikut ini adalah kekurangan metode scramble : 

1. Pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya karena terbentur 

dengan kebiasaan siswa dalam mengajar. 
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2. Terkadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang 

panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, pembelajaran ini akan sulit di 

implementasikan oleh guru. 

4. Metode permainan ini biasanya menimbulkansuara gaduh, hal ini jelas 

mengganggu kelas yang berdekatan.
15

 

 

7. Penelitian Terdahulu 

Skripsi disusun oleh Istiqomah yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Scramble Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas V MIN 

Pucung Ngantru Tulungagung” memaparkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe scramble dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran akidah akhlak 

peserta didik, hal ini dapat dilihat dari Pembelajaran menggunakan model scramble 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V MIN Pucung dalam pembelajaran 

Akidah akhlak. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar dan nilai tes akhir 

pada proses belajar mengajar siklus 1 dan siklus 2.  

 

                                                 
15

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz  Media, 2014), h. 169 
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Pada siklus I nilai rata-rata kelas 69,36 siswa yang mendapat nilai ≥75 sebanyak 

21 siswa (51,21%) dan <75 sebanyak 20 siswa (48,78%). Sedangkan pada siklus II 

nilai rata-rata 76,82 siswa yang mendapat nilai ≥75 sebanyak 36 siswa (87,80%%) 

dan <75 sebanyak 5 siswa (12,19%). Dengan demikian pada rata–rata hasil belajar 

siswa dari siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 73,03 begitu pula pada ketuntasan belajar 

Aqidah akhlak terjadi peningkatan sebesar 36,59% dari siklus I ke siklus II.
16

 

                                                 
16

 Istiqomah, Penerapan Model Pembelajaran Scramble Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Akidah Akhlak Siswa Kelas V MIN Pucung Ngantru Tulungagung, (Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtida’iyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Tulungagung, 2015) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Pada penelitian ini penulis mempergunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berasal dari bahasa Inggris Classroom Action 

Research, yang berarti penelitian yang dilaksanakan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas 

tersebut. 

Menurut Suharsimi Arikunto, ada tiga pengertian yang bisa diterangkan dalam  

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research): 

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan 

cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu. 

b. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja di lakukan dengan tujuan 

tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk peserta 

didik. 

                                                 
1
 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitataif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009),h. 244 
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c. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama, 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
2
 

Dengan demikian penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian 

dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan, yang secara 

sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang bertujuan memecahkan masalah atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian tindakan kelas ini (PTK) adalah: 

1. Guru bidang studi Akidah Akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar lampung 

2. Peserta didik kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar lampung 

        Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Peningkatan Hasil Belajar Peserta 

Didik melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung.  

C. Prosedur Penelitian  

Model penelitian tindakan kelas secara garis besar terdapat empat rangkaian 

tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan 

(Acting), (3) pengamatan (observing), (4) Refleksi (Reflecting), hal ini dilaksanakan 

dalam bentuk siklus berulang dan setiap siklus harus terdapat keempat tahapan 

tersebut. 

                                                 
2
 Suharsimmi Arikunto, Suhardjono dan Supardi,  Penelitian Tindakan Kelas  (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), h. 2-3. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat peneliti pahami bahwa dalam Penelitian 

Tindakan Kelas dilakukan dengan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan tahap refleksi yang dilaksanakan secara sistematis agar 

materi pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta 

didik.  

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menjelaskan 

tentang tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas. 

Pelaksanaan PTK minimal dilakukan dalam dua kali siklus. Pelaksanaan PTK 

dimulai dengan siklus pertama, apabila dalam siklus pertama sudah menunjukan 

perbaikan atau keberhasilan dan hambatan dari kegiatan yang dilaksanakan, maka 

guru dan peneliti menentukan rancangan untuk sikus kedua. Kegiatan pada siklus 

kedua dapat berupa kegiatan yang sama pada siklus pertama, tetapi pada umumnya 

pada siklus kedua mempunyai tambahan perbaikan dari tindakan sebelumnya yang 

ditujukan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan 

dalam siklus pertama. Jika guru dan peneliti merasa belum mencapai target yang 

diinginkan setelah melaksanakan siklus pertama dan kedua, maka boleh melanjutkan 

ke siklus berikutnya sampai target yang diinginkan. 

Prosedur PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model bagan secara 

umum yang diadaptasi dari Suharsimi Arikunto dengan pertimbangan model 

penelitian ini mudah dipahami dan sesuai dengan rencana kegiatan yang dilakukan 

peneliti yaitu satu siklus tindakan identik dengan satu kali pembelajaran.  
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Adapun alur tahapan pada siklus ditunjukan pada gambar 1 sebagai berikut: 

 

   

 

                                                            

          

          

 

 

Gambar. 1 Siklus Penelitian
3
  

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik melalui pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble dan dilaksanakan dalam beberapa siklus 

sesuai dengan pencapaian target yang ditetapkan dan dapat berhenti jika proses 

pembelajaran yang diharapkan sudah berhasil atau mencapai target.  

Untuk lebih rincinya perencanaan Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Kegiatan pada perencanaan siklus yang akan dilakukan guru adalah : 

a. Mempersiapkan silabus yang akan digunakan. 

                                                 
3 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 16 

SIKLUS II 
Refleksi revisi 

Pengamatan revisi 

Pelaksanaan revisi 

Perencanaan revisi 

Revisi 

Pengamatan  

Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Perencanaan 
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b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

materi pembelajaran dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble. 

c. Mempersiapkan Materi Akidah Akhlak yang akan diajarkan kepada 

peserta didik. 

d. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang di perlukan dalam 

penyampaian materi pelajaran. 

e. Menyiapkan lembar observasi dan tes akhir siklus. 

 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan pembelajaran  ini merupakan proses pembelajaran 

dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble. Adapun tahap 

pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam dan berdo’a untuk membuka pelajaran. 

2) Guru melakukan apersepsi kepada peserta didik terkait dengan materi 

pembelajaran. 

3) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. 

4) Guru menyampaikan pentingnya pembelajaran ini (merujuk pada 

indikator). 

5) Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan peserta didik siap 

menerima pelajaran. 
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6) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan satu 

kelompok terdiri dari 2,4 sampai 6 orang. 

7) Guru menyiapkan kartu- kartu sebanyak kelompok yang telah dibagi. 

 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menyampaikan materi secara langsung dalam penyajian kelas. 

2) Guru menjelaskan bahwa dalam tahap ini setiap masing- masing kelompok  

melakukan diskusi. 

3) Guru melakukan kegiatan mengacak kartu soal sedemikian rupa. 

4) Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal dan 

mencari kartu soal dengan jawaban yang cocok . 

5) Guru melakukan diskusi kelompok besar untuk menganalisis dan 

mendengar pertanggung jawaban dari setiap kelompok kecil atas hasil 

kerja yang telah disepakati dalam masing- masing kelompok. 

6) Guru membandingkan dan mengkaji jawaban yang tepat dan logis. 

 

c. Penutup  

1) Guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok yang 

telah mengerjakan diskusi kelompok dengan baik dan benar. 

2) Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari serangkaian 

pembelajaran yang telah di lakukan.   

3) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan lafadz 

Hamdallah dan ucapan salam. 
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3. Pengamatan/ Observasi 

Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap aktifitas peserta 

didik dan kinerja guru selama pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Scramble berlangsung yang berpedoman pada lembar observasi 

untuk memperbaiki siklus selanjutnya. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

a. Guru  

Kinerja guru dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble ini 

meliputi mengorientasi peserta didik dalam pembelajaran, mengamati peserta didik 

dalam berdiskusi, membimbing peserta didik dalam mencari jawaban terkait 

persoalan pada saat diskusi, serta menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja peserta 

didik dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat. 

b.  Peserta didik  

Pengamatan terhadap peserta didik meliputi perkembangan peserta didik dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik seperti perhatian peserta didik saat di 

jelaskan, bertanya tentang materi yang di pelajari, mengkondisikan diri dalam 

berdiskusi, antusias dalam mengemukakan pendapat dan sebagainya. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dari hasil observasi proses 

pembelajaran peserta didik, hasil observasi dan hasil tes akhir siklus. Hasil dari 

refleksi adalah diadakannya perbaikan terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan 

untuk memperbaiki siklus selanjutnya. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.
4
 Observasi atau pengamatan sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan.
5
  

Adapun observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan (secara langsung), artinya peneliti ikut langsung terjun ke lapangan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini yang peneliti 

gunakan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. 

Observasi dilakukan untuk mengamati proses belajar peserta didik dan 

aktifitas guru selama pembelajaran berlangsung. Observer dipandu dengan lembar 

observasi yang telah disiapkan peneliti.  Dalam penelitian ini terdapat dua orang 

observer yaitu guru mitra dan seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Lampung. Adapun yang diamati dalam lembar observasi adalah observasi 

pelaksanaan tindakan guru dan observasi aktifitas belajar peserta didik. 

 

                                                 
4
 Sugiono, Op.Cit. h. 145 

5
 Nana Sudjana, Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 84 
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2. Tes 

Tes adalah seperangkat soal atau tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh 

seorang tesee (responden yang mengikuti tes) dengan tujuan untuk mengetahui suatu 

kompetensi atau kemampuan, terhadap suatu materi tertentu, sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai.
6
 

Tes juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab, 

atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, untuk mengukur suatu 

aspek prilaku / atribut tertentu. Pada umumnya tes dimaksudkan mengidentifikasi 

terhadap kemampuan terhadap aspek prilaku manusia, seperti pengetahuan (kognitif), 

sikap ( afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotor).
7
 

Tes tersebut bisa berupa bentuk uraian atau pilihan ganda dan dimaksudkan 

untuk memperoleh peningkatan hasil belajar setelah menerapakan pembelajaran 

dengan  menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble. 

3. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian. Teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu 

tanya jawab secara bebas dengan berpedoman pada pokok-pokok yang ditentukan 

terlebih dahulu. 

                                                 
6
 Rijal Firdaos, Desain Instrument Pengukuran Afektif, (Bandar Lampung: CV. Anugrah 

Utama Raharja: 2016), h. 18 
7
 Ibid, h.18 
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Adapun interview ini ditujukan kepada guru bidang studi Akidah Akhlak dan 

peserta didik kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung, yang dapat 

memberikan informasi berupa data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang 

“Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Scramble pada Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung”. 

4. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menemukan data 

dengan cara pengamatan, pencatatan data yang bersifat verbal. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kegiatan peserta didik selama proses 

belajar, serta prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, contohnya dokumen 

yang bisa dikaji dapat berupa: daftar hadir, silabus, nilai ulangan siswa, arsip, video 

pembelajaran dan sebagainya. Adapun dokumentasi riil yang diperoleh peneliti ketika 

dilapangan adalah daftar hadir, silabus dan nilai ulangan semester Ganjil peserta 

didik. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menysun serta sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan tes, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjebarkan kedalam unit-unit sintesa, 

menyusun kedalam  pola, memilih mana yang penting yang kemudian akan dipelajari  

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.  
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         Pada tahap ini penulis menganalisis data ialah dengan menggunakkan 

lanmgkah-langkah sebagai berikut: 

1.Data reduction ( reduksi data), pada data ini penylis mengumpulkan data yang 

diperoleh dari lapangan, kemudian merangkum, memilih hal- hal yang penting, 

mencaritema dan polanya dan membuang data yang tidak diperlukan. 

2.Data display ( penyajian data), langkah ini dilakukan setelah data direduksi 

dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk teks naratif. 

3.Conclusion/ verification, ialah enarikan kesimpulan dan verifikasi.
8
 

         Berdasarkan penyajain data diatas, penulis mengambil tahapan dalam 

menganalisis data dalam penelitian tindak kelas dengan menjelaskan sebagai  berikut: 

a. Reduksi data proses menyeleksi, menentukan fokus menyederhanakan dan 

meringkas serta merubah data mentah menjadi data lapangan. 

b. Penyajian data adalah penjabaran data sedemikian rupa sehingga dapat 

dipahami secara jelas. 

c. Penarikan kesimpulan ialah upaya memberikan penilaian atau interprestasi 

berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan. 

          Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak, Karena penelitian kualitatif 

ini sifatnya sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.   

                                                 
8 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitataif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009),h. 244 
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F. Indikator keberhasilan 

        Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Peningkatkan hasil belajar peserta didik 

maka diadakan penelitian tindakan kelas yang berorientasi pada penerapan  Model 

Pembelajarn Kooperatif Tipe Scramble dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dikatakan berhasil apabila terdapat peningkatan  hasil belajar peserta didik pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak  kelas VIII D di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung disetiap 

siklus berulang. Penelitian ini dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan hasil 

belajar Akidah Akhlak peserta didik dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 78 dan mastery learning kurang lebih 85% pada siklus terakhir. Untuk 

mengetahui rata-rata hasil belajar peserta didik digunakan rumus: 

 Keterangan:  

F = Frekuensi yang sedang dicari Persentasenya 

N = Number Of class (Jumlah Frekuensi atau banyaknya   

 individu) 

P = Angka Persentase 

Skala keberhasilan penelitian , Jika hasil P  

80- 100 = Sangat Baik 

60-70 = Baik  

40- 59 = Cukup  

20- 39= Kurang  

0-19 = Sangat Buruk 

 

 

 

P = 
  

 
 x 100 % 



BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Sekolah MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

1. Sejarah 

MTs Al-Hikmah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

beralamatkan di Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23 Way Halim Kedaton 

Kota Bandar Lampung, didirikan pada tanggal 17 Februari 1980 oleh KH. 

Muhammad Sobari. Latar belakang berdirinya MTs Al-Hikmah adalah 

banyaknya jumlah santri yang tinggal di pondok pesantren Al-Hikmah serta 

sebagai sarana pendidikan menengah untuk anak-anak yang tinggal di 

lingkungan pesantren tersebut. Oleh sebab itu, dari awal didirikannya hingga 

sekarang MTs Al-Hikmah dikelola sepenuhnya di bawah naungan yayasan 

pondok pesantren Al-Hikmah.  

Karena dibawah naungan yayasan pondok pesantren MTs Al-Hikmah 

memiliki pembeda dengan sekolah menengah pertama pada umumnya yaitu 

lebih banyak jumlah pelajaran agama islam dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk mencapai tujuan didirikannya MTs Al-Hikmah yaitu untuk 

membangun sebuah lembaga yang dapat “Membangun Insan Santri Dan Siswa 

Agar Berilmu Amaliah Dan Beramal ilmiah”. 
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Adapun daftar nama-namayang pernah menjabat sebagai kepala MTs Al-

hikmah Bandar Lampung sejak berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut:  

Tabel 3 

 Periodesasi Kepemimpinan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No. Tahun Yang Menjabat 

1 Tahun 1980-1994 Drs. Syamsul Ma’arif 

2 Tahun 1994-1998 Drs. H. Basyaruddin Maisir 

3 Tahun 1998-2005 Daryati, AS., S.Pd.I 

4 Tahun 2005-2006 Drs. H. Basyaruddin Maisir 

5 Tahun 2006-2008 Rudi Aryanto, S.Pd.I 

6 Tahun 2008-2010 Ismail, S.Pd 

7 Tahun 2010-2016 Itsnain, S.Pd.I 

8 Tahun 2016-sekarang Siti Masyithah, M.Pd 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

Kuat dalam Aqidah, Beramal dengan Ilmu, 

 dan Unggul dalam Prestasi 

b. Misi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

1) Mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

2) Membina peserta didik yang taat beribadah dan berakhlakuk 

karimah. 

3) Mewujudkan peserta didik yang 'alim dan 'amil 

4) Membina peserta didik untuk mengembangkan potensi diri  
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5) Mempersiapkan peserta didik yang cerdas, kreatif, kompetitif dan 

mandiri 

 

c. Tujuan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

1) Mendidik santri/siswa untuk menjadi insan muslim yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT  

2) Membina santri/siswa yang bertafaqoh fiddin (mendalami agama 

dan mengamalkan ilmunya) sesuai dengan ajaran Islam ahlus 

sunnah wal jama’ah 

3) Membina santri/siswa agar memiliki akhlakul karimah  

4) Selaku kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas serta 

tangguh dalam menegakkan kebenaran. 

5) Mengembangkan dan mengarahkan bakat dan minat santri/siswa 

6) Menumbuhkan bakat dan minat siswa/santri yang yang belum 

tergali 

7) Mendidik santri/siswa untuk menjadi insan yang terampil dan 

mempunyai keterampilan 

8) Mendidik siswa/santri agar memiliki kecerdasan sehingga mampu 

untuk berkompetisi yang sehat dengan Sekolah/Madrasah/Pondok 

Pesantren  lain 

9) Mendidik  santri/siswa yang memiliki jiwa kreatif dan tanggap 

terhadap persoalan dan tugas 

10) Mendidik santri/siswa agar mampu hidup mandiri 

 

3. Letak Geografis 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung terletak di jalan Sultan Agung Gg 

Raden Saleh No. 23 RT 005/ RW 005 Way Halim, Kedaton, Bandar 

Lampung. MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dibangun di atas tanah 

seluas 4013 m
2
, dengan alokasi pemanfaatan sbb: 
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a. 1500  m
2
 bangunan gedung 

b. 2000 m
2
 berupa lapangan olahraga 

c. 513 m
2 

berupa pekarangan, halaman dan taman yang merupakan satu 

kesatuan kompleks pekarangan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. 

Batas – batas posisi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung: 

a. Sebelah Barat  : Perumahan penduduk 

b. Sebelah Timur  : Perumahan penduduk 

c. Sebelah Utara  : Jalan raya (Raden Saleh) 

d. Sebelah Selatan : Kuburan umum dan gedung RA Al-Hikmah. 

 

4. Data Tenaga Pengajar 

a. Jumlah Tenaga Pengajar 

Pada tahun ajaran 2017 sekarang ini, jumlah guru MTs Al-Hikmah 

sebanyak 34 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. Keadaan guru dan karyawan MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No N a m a L/P 
Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Terakhir 
Keterangan 

1 Siti Masyithah, M.Pd P Bahasa Arab S2 IAIN Kepala 

Madrasah 

2 M. Itsnaini, M.Pd.I L SKI S2 IAIN Waka 

Kurikulum 

3 Dra. Nurkusumawati P SKI S1 PAI GTY 

4 Musyarofah, S.Pd.I P SKI, Aswaja S1 PBA GTY 

5 Ismal, S.Pd L IPA S1 UNILA PNS 

6 Ratna KD, S.Pd P IPA S1 UNILA GTY 

7 Ria Yulistiana, SP P IPA. Prakarya S1 IPB GTY 

8 Uliyah M, S.Pd.I P Bahasa 

Indonesia 

PGSMP GTY 

9 Nurani, S.Pd P Bahasa S1 B.INDO GTY 
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Indonesia 

10 Rudi Aryanto, M.Pd.I L Matematika S1 UNILA PNS 

11 Sundari, S.Pd P Matematika S1 PGRI GTY 

12 Samin, S.Pd.I L Matematika S1 IAIN GTY 

13 Yasmiyati, S.Pd.I P Qur’an Hadits S1 PAI GTY 

14 Rohani, S.Pd.I P Qur’an Hadits S1 IAIN GTY 

15 Dra. Sunariah, M.Pd.I P Fiqih S2 IAIN PNS 

16 A. Syaifullah, S.Pd.I L Fiqih, IPS S1 IAIN GTY 

17 Zainatul Alfiah, S.Pd.I P Bahasa Arab S1 PBA GTY 

18 Siti Munasih, S.Pd P Bahasa Inggris S1 UNILA GTY 

19 Muslim, S.Pd L Bahasa Inggris S1 B.ING GTY 

20 Mashudi, S.Pd.I L Akidah 

Akhlak 

S1 IAIN Waka 

Kesiswaan 

21 A. Malik Nasir, S.Pd L Akidah 

Akhlak 

S1 IAIN GTY 

22 Maryadi, S.Pd.I L PKN S1 PAI GTY 

23 Aan Azhari, S.Pd.I L PKN S1 PAI GTY 

24 Ahmad Nasoha, S.Pd.I L PKN S1 IPS Waka 

SarPras 

25 Prapti W, S.Pd.I P Seni Budaya D2 PGTK GTY 

26 Nur’aini, S.Pd P Bahasa 

Lampung 

 GTY 

27 Famil Katamsyi, S.Pd L Penjaskes   GTY 

28 Agus M, S.Pd.I L Penjaskes S1 IAIN GTY 

29 Desi Supriani, S.Pd.I P Prakarya S1 IAIN GTY 

30 Samson Rais, S.Pd L IPS S1 IPS GTY 

31 Vestiana A, S.Pd P IPS S1 PGRI GTY 

32 Muson, M.Pd.I L Aswaja S2 IAIN GTY 

33 M. Husen A, S.Pd.I L BP / BK S1 IAIN GTY 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 
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5. Data Jumlah Siswa 

a. Data Jumlah Siswa Tiga Tahun Terakhir 

 

Tabel 5 

    Data Jumlah Siswa Tiga Tahun Terakhir 

Tahun 

Ajaran 

Kelas 1 (X) Kelas 2 (XI) Kelas 3 (XII) Jml (Kls 1+2+3) 

Jml 

siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

siswa 

Jml 

Rombel 

2008/ 

2009 

77 2 61 2 72 2 210 6 

2009/ 

2010 

112 3 74 2 61 2 247 7 

2010/ 

2011 

97 3 98 3 65 2 260 8 

2011/ 

2012 

92 3 98 3 91 3 281 3 

2012/ 

2013 

104 3 90 3 97 3 291 3 

2013/ 

2014 

109 3 83 3 83 3 275 3 

2014/ 

2015 

102 3 97 3 76 3 275 3 

2015/ 

2016 

113 3 100 3 96 3 309 3 

2016/ 

2017 

110 3 116 3 98 3 324 3 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

6. Data Jumlah Siswa Sekarang 

Keadaan peserta didik MTs Al-Hikmah Bandar Lampung berjumlah 513 

yang terdiri dari 257 laki-laki dan 256 perempuan yang terdiri dari 13 kelas, 

yaitu kelas VII berjumlah 5 kelas, kelas VIII berjumlah 4 kelas dan kelas IX 

berjumlah 4 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 6  

Keadaan peserta didik MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No Kelas 
Jumlah siswa 

Jumlah keseluruhan 
L P 

1 VII A 38 - 38 

2 VII B 39 - 39 

3 VII C 37 - 37 

4 VII D - 45 45 

5 VII E - 45 45 

6 VIII A 37 - 37 

7 VIII B 36 - 36 

8 VIII C - 36 36 

9 VIII D - 34 34 

10 IX A 44 - 44 

11 IX B 44 - 44 

12 IX C - 36 36 

13 IX D - 37 37 
Sumber data: Dokumentasi Daftar Jumlah Siswa MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

7. Data Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Gedung 

Bangunan sekolah pada umumnya dalam kondisi baik. Jumlah ruang 

kelas untuk menunjang kegiatan belajar memadai. 

Tabel 7 

Keadaan Gedung MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

No. Jenis Bangunan Jumlah Kondisi 

1 Ruang Kelas 13 Baik 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang Tata Usaha 1 Baik 

5 Laboratorium IPA (Sains) 1 Baik 

6 Laboratorium Komputer 1 Baik 

7 Laboratorium Bahasa - - 

8 Laboratorium PAI - - 
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9 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

10 Ruang UKS 1 Baik 

11 Ruang Keterampilan - - 

12 Ruang Kesenian - - 

13 Toilet Guru 4 Baik 

14 Toilet Siswa 4 Baik 

15 
Ruang Bimbingan Konseling 

(BK) 
- - 

16 Gedung Serba Guna (Aula) 1 Baik 

17 Ruang OSIS 1 Baik 

18 Ruang Pramuka 1 Baik 

19 Masjid/Mushola 1 Baik 

20 Gedung/Ruang Olahraga - - 

21 Rumah Dinas Guru 2 Baik 

22 Kamar Asrama Siswa (Putra) 10 Baik 

23 Kamar Asrama Siswi (Putri) 10 Baik 

24 Pos Satpam 1 Baik 

25 Kantin 1 Baik 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

b. Sarana Fasilitas Belajar 

Tabel 8 

 Keadaan Sarana Fasilitas Belajar  MTs Al-Hikmah  

No. Jenis Sarpras Jumlah Kondisi 

1  Kursi Siswa  536 Baik 

2  Meja Siswa  270 Baik 

3  Loker Siswa  -  - 

4  Kursi Guru di Ruang Kelas  1 Baik 

5  Meja Guru di Ruang Kelas  1 Baik 
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6  Papan Tulis  1 Baik 

7  Lemari di Ruang Kelas  1 Baik 

8  Komputer/Laptop di Lab. 20 Baik 

9  Alat Peraga PAI   - - 

10  Alat Peraga IPA (Sains)  5 Baik 

11  Bola Sepak  2 Baik 

12  Bola Voli  2 Baik 

13  Bola Basket  1 Baik 

14  Meja Pingpong (Tenis Meja)  1 Baik 

15  Lapangan Sepakbola/Futsal  1 Baik 

16  Lapangan Bulutangkis   - - 

17  Lapangan Basket  1 Baik 

18  Lapangan Bola Voli  2 Baik 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

c. Sarana Penunjang 

Tabel 9 

Keadaan Sarana Penunjang Belajar  MTs Al-Hikmah 

No. Jenis Sarpras Jumlah Kondisi 

1 
 Laptop (di luar yang ada di Lab. 

Komputer)  
 - - 

2 
 Komputer (di luar yang ada di 

Lab. Komputer)  
1 Baik 

3  Printer  1 Baik 

4  Televisi  1 Baik 

5  Mesin Fotocopy   - - 

6  Mesin Fax   - - 

7  Mesin Scanner   - - 

8  LCD Proyektor  1 Baik 

9  Layar (Screen)  1 Baik 
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10  Meja Guru & Pegawai  20 Baik 

11  Kursi Guru & Pegawai  30 Baik 

12  Lemari Arsip  4 Baik 

13  Kotak Obat (P3K)  1 Baik 

14  Brankas   - - 

15  Pengeras Suara  1 Baik 

16  Washtafel (Tempat Cuci Tangan)  1 Baik 

17  Kendaraan Operasional (Motor)   - - 

18  Kendaraan Operasional (Mobil)   - - 

19  Mobil Ambulance   - - 

20  AC (Pendingin Ruangan)   - - 

Sumber data: Dokumentasi MTs Al-Hikmah Bandar Lampung T.A 2017/2018 

 

B.  Penyajian Data Lapangan  

1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018 

a. Perencanaan Siklus I 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 

yang sesuai dengan materi pembelajaran dan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble 

2) Mempersiapkan bahan ajar atau materi Akidah Akhlak yakni Akhlak 

Tercela ( ananiah dan putus asa). 

3) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang di perlukan dalam 

penyampaian materi pelajaran. 

4) Menyiapkan lembar observasi dan tes akhir siklus I. 
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b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan 1 

Pada Siklus I dipertemuan 1 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 

Februari 2018, pukul 14.05 - 15.15 WIB. Siklus I yang diterapkan merupakan 

penentuan tindakan pada siklus berikutnya, pelaksanaan tindakan dilakukan oleh 

peneliti bersama guru sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kurikulum 2013 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble. 

Adapun tahap pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal 

Guru mengucapkan salam dan berdo’a untuk membuka pelajaran. Sebelum 

memulai pembelajaran guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin 

do’a sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik melanjutkan dengan membaca 99 

asmaul husna secara bersama-sama.  

Setelah usai pembacaan asmaul husna guru memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk mengajar di kelas dan memperkenalkan diri. Guru memperkenalkan 

peneliti sebagai guru partner dikelas untuk membantu mengkondisikan peserta didik 

serta mempersilahkan peneliti untuk mengajar selayaknya seorang guru. Setelah itu 

peneliti mengenalkan diri dengan menyebutkan nama, alamat dan asal kampus. 

Setelah selesai perkenalan peneliti mengabsen kehadiran peserta didik. Peneliti 

mengabsen satu persatu peserta didik untuk mengenal mereka lebih dekat lagi peneliti 
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berinisiatif menanyakan kondisi peserta didik, hobi dan cita-cita mereka. Hal ini 

dilakukan agar tidak ada ketegangan ketika melakukan proses belajar mengajar. 

Peneliti juga melakukan apersepsi kepada peserta didik terkait dengan materi 

pembelajaran. Sebelum peneliti menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta 

didik, peneliti memberikan sedikit motivasi yang berkenaan dengan tujuan 

pembelajaran. Selain itu peneliti juga memberikan cerita-cerita menarik tentang 

kesuksesan semangat mencari ilmu. 

Setelah mereka merasa termotivasi kegiatan proses belajar dimulai dengan 

berkolaborasi antara peneliti dan guru bidang studi. Adakalanya peneliti yang 

mengajar adakalanya pula peneliti yang menjadi observer. 

2) Kegiatan Inti 

a) Mengamati 

Peserta didik menyimak materi ananiah yang disampaikan oleh guru, yakni 

berupa pengertian ananiah, bentuk-bentuk ananiah, larangan ananiah, dampak 

negatif ananiah, menghindari diri dari sifat ananiah. 

b) Menanya 

Melalui bimbingan dan motivasi dari guru peserta didik mengajukan 

pertanyaan tentang ananiah. Meskipun hanya satu dua orang yang bertanya 

namun guru dengan antusias menjawab pertanyaan peserta didik terkait 

dengan fenomena-fenomena ananiah yang ada disekitar mereka. 
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c) Eksplorasi 

Setelah mengamati dan menanya peserta didik dibagi secara berkelompok. 

Satu kelompok berisikan tujuh sampai delapan orang yakni dengan 

mengurutkan nomor absen dengan memahami topik ananiah yang ada dibuku 

LKS Akidah Akhlak Kelas 8. 

d) Asosiasi 

Dengan metode scramble peserta didik mulai diberikan tugas terkait hasil 

bacaannya tentang materi ananiah, yakni: 

(1) Peserta didik menggunakan nomor yang dibagikan oleh guru sesuai 

dengan nomor absennya. 

(2) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan disajikan dalam 

pembelajaran. 

(3) Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya 

sesuai materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya. 

(4) Guru mulai membagikan kartu soal tersebut. 

(5) Siswa dalam kelompok masing-masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah 

diacak sedemikian rupa. 

(6) Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah disediakan 

dalam waktu yang telah ditentukan. 
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Adapun pembagian kelompok dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble terdiri dari empat kelompok yang masing-masing satu 

kelompok berisikan 7-8 orang. Adapun pembagian kelompok dilakukan dipertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir dan kelompok ini berlaku hingga akhir siklus 

ataupun akhir pertemuan. adapun nama-nama setiap kelompok adalah sebagai berikut 

Tabel 10 

Daftar Pembagian Kelompok Pembelajaran Akidah Akhlak 

Kelas VIII D MTs AL-Hikmah Bandar Lampung  

Kelompok 1 Kelompok 2 

 

Kelompok 3  

 

Kelompok 4 

 

Alya nur janah Fiqriyah nabila nur.s Lutfiyah anisa 

syahrani 

Roofina nur khadijah 

Aprilia 

lindriawan 

Gemala rabita Melia mutiara rahma Sebrina anggraeni 

Asifa adelia 

hanuza 

Garini ershavira Melin agustin Vhika amalia 

Bunga ikhtiara Intan saharani Mutiara mas fajarani Vita hanifah  

Delvia putri 

anggraeni 

Iqlima khoirun nisa Nabila soraya Winda lestari 

Des alfa nahdia Isna hini Irma Nouva isa H.S Yuhana 

Dinda rizki abadi Junita nur khasanah  Puji setiawati Zahra afi mahmudah 

Fadila herliani lira  fimanda Rachel Amelia putri Siti gholijah 

fiema maghfiroh   Rita juniantika  

 

e) Komunikasi  

(1) Setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan jumlah 

delapan orang perkelompoknya, peserta didik menarik kesimpulan dan 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas. Untuk siklus 

kesatu di pertemuan pertama yang menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya adalah kelompok 1. 
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(2) Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dengan bertanya, 

menyanggah, ataupun menambahkan dari hasil persentasi. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Diakhir pertemuan, guru membimbing peserta didik menyimpulkan pelajaran 

yang baru saja dilaksanakan. 

b) Guru memberikan tugas berupa essay pada peserta didik untuk melakukan 

pengamatan berkenaan dengan fenomena ananiah di kehidupan atau 

lingkungan peserta didik maupun orang disekitarnya. Serta bagaimana solusi 

yang ditawarkan. 

c) Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan diakhiri salam.  

Pertemuan 2 

Pertemuan ke 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, pukul 

14.05 -15.15 WIB. Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti bersama guru 

bidang studi Akidah Akhlak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kurikulum 2013 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble. 

1) Kegiatan Awal 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai. Seperti biasa dilanjutkan dengan pembacaan asmaul husna. Setelah itu 

guru mengabsen kehadiran peserta didik dengan menyapa dan menanyakan 

kondisi peserta didik satu persatu serta melakukan apersepsi dengan memberikan 

cerita singkat berupa motivasi untuk memacu semangat mereka dalam belajar. 
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Diawal pembelajaran guru mencoba mengulang pembelajaran seperti bertanya 

kepada peserta didik terkait pembelajaran yang kemarin. 

Pada pertemuan kedua ini guru mengajukan pertanyaan singkat yang 

berkaitan dengan materi putus asa di kehidupan sehari-hari dan secara bergantian 

peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun hanya beberapa orang yang 

berani dan mengemukakan pendapatnya. 

2) Kegiatan Inti 

a) Mengamati 

Peserta didik menyimak materi putus asa yang disampaikan oleh guru dan 

mengamati video tentang materi putus asa melalui media LCD. 

b) Menanya 

Melalui bimbingan dan motivasi dari guru peserta didik mengajukan 

pertanyaan tentang putus asa baik berupa materi ataupun pertanyaan dari 

tayangan video yang telah dilihat oleh siswa. 

c) Eksplorasi 

Peserta didik secara berkelompok membaca dan memahami topik materi putus 

asa (pengertian putus asa, bentuk-bentuk putus asa, larangan putus asa, dampak 

negatif putus asa, menghindari diri dari sifat putus asa).  

d) Asosiasi 

Dengan metode scramble peserta didik mulai diberikan tugas terkait hasil 

bacaannya tentang materi putus asa, yakni: 
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(1) Peserta didik menggunakan nomor yang dibagikan oleh guru sesuai dengan 

nomor absennya. 

(2) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan disajikan dalam pembelajaran. 

(3) Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya 

sesuai materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya. 

(4) Guru mulai membagikan kartu soal tersebut. 

(5) Siswa dalam kelompok masing-masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah 

diacak sedemikian rupa. 

(6) Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah disediakan 

dalam waktu yang telah ditentukan. 

e) Komunikasi 

1) Setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan jumlah 

delapan orang perkelompoknya, peserta didik menarik kesimpulan dan 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas. Untuk siklus 

kesatu di pertemuan kedua yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya 

adalah kelompok 2. 

2) Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dengan bertanya, menyanggah, 

ataupun menambahkan dari hasil persentasi.  
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3) Kegiatan Akhir 

a) Diakhir pertemuan peneliti sebagai guru membimbing peserta didik 

menyimpulkan pelajaran yang baru saja dilaksanakan untuk menguatkan 

pemahaman mereka terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

b) Mengerjakan evaluasi berupa tes akhir siklus lima belas soal dengan rincian 

sepuluh soal berupa soal pilihan ganda dan lima soal essay, dengan catatan 

tidak boleh bekerjasama. 

c) Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan diakhiri salam penutup.  

 

c. Pengamatan / Observasi Siklus I 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti saat pembelajaran sedang berlangsung, 

pengamatan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan dengan mencatat segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

format observasi. Secara aktifitas pada pertemuan 1, banyak peserta didik yang 

kurang aktif dalam proses diskusi dan  peserta didik yang belum memahami materi 

secara menyeluruh sehingga sedikit peserta didik  yang bertanya dan mengeluarkan 

pendapatnya dikarnakan guru kurang memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk bertanya atau menyampaikan gagasannya. Selain itu peserta didik juga masih 

kurang fokus dan berkonsentrasi dikelas sehingga kelas terasa kurang kondusif 

dalam proses belajar mengajar. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 
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peserta didik belum dapat menyesuaikan diri terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajarn kooperatif tipe scramble, hal ini menyebabkan 

kesiapan belajar dan kemampuan mereka dalam memahami materi belum 

tereksplorasi dengan baik. 

Namun pada pertemuan kedua, hasil belajar peserta didik mulai mengalami 

peningkatan dari sebelumnya. Peserta didik lambat laun mulai dapat menyesuaikan 

diri dengan proses pembelajaran dikelas dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble, sehingga jumlah peserta didik yang aktif bertanya dan 

mengeluarkan pendapatnya lebih banyak dari jumlah sebelumnya dan pemahaman 

peserta didik terhadap materi Akidah Akhlak mulai mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat diketahui melalui tugas essay yang mereka buat dan tugas tes akhir siklus.. 

Adapun hasil belajar peserta didik pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 11 

Nilai Hasil Belajar Peserta Didik 

Akidah Akhlak Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

No. Nama Nilai KKM KET 

1 Alya Nurjanah  78 78 Tuntas 

2 Aprilia Lindriawan 90 78 Tuntas 

3 Asifa Adelia Hanuza 70 78 Tidak Tuntas 

4 Bunga Ikhtiara 76 78 Tidak Tuntas 

5 Delvia Putri Anggraeni 84 78 Tuntas 

6 Des Alfa Nahdia 80 78 Tuntas 

7 Dinda Rizki Abadi 84 78 Tuntas 

8 Fadila Herliani 68 78 Tidak Tuntas 

9 Fiema Maghfiroh 86 78 Tuntas 

10 Fiqriyah Nabila Nur. S. 68 78 Tidak Tuntas 

11 Gemala Rabita 86 78 Tuntas 
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12 Garini Ershavira 78 78 Tuntas 

13 Intan Saharani 84 78 Tuntas 

14 Iqlima Khoirun Nisa 86 78 Tuntas 

15 Isna Hini Irma  S. 84 78 Tuntas 

16 Junita Nur Khasanah lira Fimanda 84 78 Tuntas 

17 Lira Fimanda 78 78 Tuntas 

18 Lutfiyah Anisa Syahrani 76 78 Tidak Tuntas 

19 Melia Mutiara Rahma 80 78 Tuntas 

20 Melin Agustin 92 78 Tuntas 

21 Mutiara Mas Fajarani 60 78 Tidak Tuntas 

22 Nabila Soraya 78 78 Tuntas 

23 Nouva Isa H.S 88 78 Tuntas 

24 Puji Setiawati  80 78 Tuntas 

25 Rachel Amelia Putri 70 78 Tidak Tuntas 

26 Rita Juniantika  76 78 Tidak Tuntas 

27 Roofina Nur Khadijah 76 78 Tidak Tuntas 

28 Sebrina Anggraeni  74 78 Tidak Tuntas 

29 Vhika Amalia  68 78 Tidak Tuntas 

30 Vita Hanifah  82 78 Tuntas 

31 Winda Lestari 78 78 Tuntas 

32 Yuhana  78 78 Tuntas 

33 Zahra Afi Mahmudah  76 78 Tidak Tuntas 

34 Siti Gholijah  60 78 Tidak Tuntas 

Rata – rata siklus 1 - - 73,58 

Jumlah Nilai Belum Tuntas - - 13 

Persen Nilai Belum Tuntas - - 38% 

Jumlah Nilai Tuntas  - - 21 

Persen Nilai Tuntas  - - 62% 

Sumber: Hasil Tes Akidah Akhlak Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Siklus I 

Dari data tersebut maka hasil belajar pada siklus 1 dapat dilihat bahwa siswa 

yang nilainya belum tuntas atau dibawah kkm ada 13 orang. Jadi hasil belajar pada 

siklus 1 masih ada 38% atau masih ada 13 orang peserta didik yang  nilainya masih 

berada di bawah KKM (78) 
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d. Refleksi Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa guru 

kurang memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas meskipun sudah 

mengalami peningkatan dipertemuan ke-2, banyak peserta didik yang belum 

termotivasi untuk bertanya maupun menyampaikan gagasannya. Meskipun masih ada 

peserta didik yang belum maksimal dalam memahami materi Akidah Akhlak yang 

dijelaskan oleh guru, hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan usai 

pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik sudah cukup baik dalam mempersiapkan diri 

mengikuti proses pembelajaran dikelas serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru meskipun masih ada beberapa peserta didik yang masih belum terlihat 

peningkatan pada saat proses pembelajaran dikelas. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dilakukan perbaikan dengan rencana 

tindakan sebagai berikut: 

1) Menjelaskan point-point pembelajaran secara singkat dan jelas 

2) Memperbanyak Waktu pembelajaran, dalam hal ini penerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble masih terlalu cepat sehingga waktu dalam 

pembelajaran masih tersisa. 

3) Memotivasi peserta didik agar berani bertanya dan berpendapat 

4) Meningkatkan bimbingan kepada peserta didik agar dapat memecahkan masalah 

5) Memberikan Apresiasi berupa tambahan nilai kepada kelompok yang Aktif. 

6) Memberikan hadiah di akhir siklus kepada kelompok memiliki kerja sama yang 

baik. 
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2. Siklus II 

Siklus I dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Kamis, 01 Maret 2018 

a. Perencanaan Siklus I 

a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 

yang sesuai dengan materi pembelajaran dan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble 

b) Mempersiapkan bahan ajar atau materi Akidah Akhlak yakni Akhlak 

Tercela ( ghadab dan tamak). 

c) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang di perlukan dalam 

penyampaian materi pelajaran. 

d) Menyiapkan lembar observasi dan tes akhir siklus II. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan 1 

Pada Siklus II dipertemuan 1 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 

2018, pukul 14.05 - 15.15 WIB. Siklus II yang diterapkan merupakan penentuan 

tindakan pada siklus berikutnya, pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti 

bersama guru sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 

2013 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble. Adapun 

tahap pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 
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1. Kegiatan awal 

Diawal pembelajaran guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai. Seperti biasa guru meminta salah satu peserta didik atau ketua 

kelas untuk dapat memimpin pembacaan asmaul husna. Setelah itu guru mengabsen 

kehadiran peserta didik dengan menanyakan satu persatu kondisi peserta didik. 

Sebelum memulai materi pembelajaran seperti biasa guru  memberikan motivasi 

kepada peserta didik berupa cerita singkat tentang sahabat-sahabat nabi  yang berani, 

cerdas dan sukses didunia maupun diakhirat. Peserta didik sangat antusias 

mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru. Sehingga ini menjadi permulaan  

agar peserta didik semangat dalam proses belajar mengajar dikelas. 

Pada siklus kedua ini guru mengajukan pertanyaan singkat yang berkaitan dengan 

materi ghadab. Peserta didik yang berani mengungkapkan pendapatnya diminta untuk 

mengangkat tangan dan guru akan memberikan point tambahan untuk siswa yang 

berani mengemukakan pendapatnya. 

2. Kegiatan Inti 

a) Mengamati 

Peserta didik menyimak materi ghadab yang disampaikan oleh guru dan 

mengamati video tentang materi ghadab melalui LCD 
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b) Menanya 

Melalui bimbingan dan motivasi dari guru peserta didik mengajukan pertanyaan 

tentang video yang berkaitan dengan materi ghadab kepada guru. Pada kegiatan 

menanya ini mulai terjadi kegiatan komunikatif diawal pembelajaran. 

c) Eksplorasi 

Peserta didik secara berkelompok membaca dan memahami topik materi ghadab. 

(pengertian ghadab, bentuk-bentuk ghadab, larangan ghadab, dampak negatif 

ghadab, menghindari diri dari sifat ghadab).  

d) Asosiasi 

Dengan metode scramble peserta didik mulai diberikan tugas terkait hasil 

bacaannya tentang materi ghadab, yakni: 

1) Peserta didik menggunakan nomor yang dibagikan oleh guru sesuai dengan 

nomor absennya. 

2) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan disajikan dalam pembelajaran. 

3) Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya 

sesuai materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya. 

4) Guru mulai membagikan kartu soal tersebut. 

5) Siswa dalam kelompok masing-masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah diacak 

sedemikian rupa. 

6) Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah disediakan dalam 

waktu yang telah ditentukan. 
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e) Komunikasi  

(1) Setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan jumlah 

delapan orang perkelompoknya, peserta didik menarik kesimpulan dan 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas. Untuk siklus 

kedua di pertemuan pertama yang menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya adalah kelompok 3. 

(2) Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dengan bertanya, 

menyanggah, ataupun menambahkan dari hasil persentasi, peserta didik 

yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan nilai 

tambahan dari Guru. 

3. Kegiatan Akhir 

a) Diakhir pertemuan peneliti sebagai guru  membimbing peserta didik 

menyimpulkan pelajaran yang baru saja dilaksanakan 

b) Guru memberikan tugas berupa essay pada peserta didik untuk melakukan 

pengamatan berkenaan dengan fenomena syirik di kehidupan atau lingkungan 

peserta didik maupun orang disekitarnya. Serta bagaimana solusi yang 

ditawarkan. 

d) Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan diakhiri salam. Pembelajaran 

Akidah Akhlak berakhir pada pukul 15.15 WIB. 
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Pertemuan ke 2 

Pertemuan ke 2 dilaksanakan hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 pukul 14.05 - 

15.15 WIB.  Pelaksanaan tindakan dilakukan oleh peneliti bersama guru bidang studi 

Akidah Akhlak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan strategi yang sama pada pertemuan 1 yakni model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble, hanya saja lebih pada penguatan diapersepsi untuk 

memberikan motivasi belajar peserta didik. 

1) Kegiatan Awal 

Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai. Setelah itu seperti biasa guru meminta salah satu peserta didik untuk dapat 

memimpin pembacaan asmaul husna. Setelah selesai dan pembecaan 99 asmaul husna 

guru mengabsen kehadiran peserta didik dengan menanyakan satu persatu kondisi 

siswa. 

Sebelum pembelajaran dimulai guru melakukan apersepsi dengan cerita singkat 

tokoh atau ilmuan islam yang cerdas dan sholehah untuk memberikan motivasi agar 

peserta didik semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah SWT. 

Pada siklus kedua ini guru mengajukan pertanyaan singkat yang berkaitan dengan 

materi Tamak di kehidupan sehari-hari, terkait dengan apa saja yang mereka ketahui, 

lihat ataupun fakta-fakta lain yang perlu didiskusikan diawal pembelajaran. 
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2) Kegiatan Inti 

a) Mengamati 

Peserta didik menyimak materi Tamak yang disampaikan oleh guru dan 

mengamati video tentang materi Tamak serta cara menghindarinya melalui 

LCD 

b) Menanya  

Melalui bimbingan dan motivasi dari guru peserta didik mengajukan 

pertanyaan tentang video ataupun materi Tamak yang telah mereka amati dan 

ketahui 

c) Eksplorasi 

Peserta didik secara berkelompok membaca dan memahami topik materi 

ghadab. (pengertian tamak, bentuk-bentuk tamak, larangan tamak, dampak 

negatif tamak, menghindari diri dari sifat tamak).  

d) Asosiasi 

Dengan metode scramble peserta didik mulai diberikan tugas terkait hasil 

bacaannya tentang materi tamak, yakni: 

1) Peserta didik menggunakan nomor yang dibagikan oleh guru sesuai 

dengan nomor absennya. 

2) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan disajikan dalam 

pembelajaran. 

3) Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya 

sesuai materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya. 
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4) Guru mulai membagikan kartu soal tersebut. 

5) Siswa dalam kelompok masing-masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah 

diacak sedemikian rupa. 

6) Siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah disediakan 

dalam waktu yang telah ditentukan. 

e) Komunikasi  

1) Setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan jumlah 

delapan orang perkelompoknya, peserta didik menarik kesimpulan dan 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya didepan kelas. Untuk siklus 

kedua di pertemuan kedua yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya 

adalah kelompok 4. 

2) Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dengan bertanya, 

menyanggah, ataupun menambahkan dari hasil persentasi, peserta didik 

yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan nilai 

tambahan dari Guru. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Diakhir pertemuan peneliti sebagai guru, membimbing peserta didik 

menyimpulkan pelajaran yang baru saja dilaksanakan dengan menawarkan 

kepada peserta didik untuk meyampaikan gagasanya terkait dengan 

pembelajaran dikelas. Setelah peserta didik selesai menyampaikan 
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pendapatnya, guru memperkuat kesimpulan agar siswa lebih memahami materi 

yang sudah selesai dipelajari. 

b) Peserta didik mengerjakan evaluasi berupa tes akhir siklus dengan jumlah soal 

15 dengan rincian 10 pilihan ganda dan 5 essay. Evaluasi dilaksanakan dengan 

ketentuan tidak boleh bekerjasama dengan temannya dan dikerjakan secara 

individu. 

c) Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan diakhiri salam. Pembelajaran 

Akidah Akhlak berakhir pada pukul 15.15 WIB. 

 

c. Pengamatan / Observasi Siklus II 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti saat pembelajaran sedang berlangsung, 

pengamatan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan dengan mencatat segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

format observasi. Secara aktifitas pada pertemuan 1, guru melakukan penekanan pada 

apersepsi diawal pembelajaran dengan memberikan motivasi dan pertanyaan-

pertanyaan secara komunikatif  terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu 

penayangan video dikegiatan mengamati sangat membantu peserta didik memahami 

materi secara faktual. Adanya perbaikan yang diupayakan guru pada siklus II ini 

membuat peserta didik mulai termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran dikelas 

seperti mulai timbulnya rasa percaya diri peserta didik untuk bertanya namun masih 

ada yang belum berani untuk mengeluarkan pendapat. Peserta didik yang kurang 
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fokus dan berkonsentrasi pada proses pembelajaran dikelas semakin sedikit 

jumlahnya sehingga kelas mulai kondusif pada saat proses belajar mengajar. 

Meskipun banyak peserta didik yang mengalami peningkatan dalam proses belajar 

mengajar, namun hal ini belum mencapai target yang diinginkan oleh peneliti. 

       Pada pertemuan kedua, peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan 

dari sebelumnya, guru melakukan hal yang sama pada pertemuan pertama yakni 

melakukan penekanan pada apersepsi untuk memotivasi peserta didik. Selain itu 

dengan adanya pemutaran video membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik untuk 

bertanya dan mengeluarkan pendapat. Beberapa peserta didik yang aktif bertanya dan 

mengeluarkan pendapat lebih banyak dari jumlah pertemuan pertama. Peserta didik 

juga sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru berupa essay. 

Hal ini menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap materi Akidah Akhlak mulai 

mengalami peningkatan yang diukur melalui aktifitas diskusi, penugasan dan hasil tes 

siklus akhir yang dilakukan peserta didik sehingga secara keseluruhan mencapai taget 

yang diinginkan oleh peneliti. Hal ini dapat diketahui melalui tugas essay yang 

mereka buat dan tugas tes akhir siklus.. Adapun hasil belajar peserta didik pada siklus 

II adalah sebagai berikut: 
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Tabel 12 

Nilai Hasil Belajar Peserta Didik 

Akidah Akhlak Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

No. Nama Nilai KKM KET 

1 Alya Nurjanah  82 78 Tuntas 

2 Aprilia Lindriawan 94 78 Tuntas 

3 Asifa Adelia Hanuza 80 78 Tuntas 

4 Bunga Ikhtiara 82 78 Tuntas 

5 Delvia Putri Anggraeni 86 78 Tuntas 

6 Des Alfa Nahdia 82 78 Tuntas 

7 Dinda Rizki Abadi 88 78 Tuntas 

8 Fadila Herliani 78 78 Tuntas 

9 Fiema Maghfiroh 88 78 Tuntas 

10 Fiqriyah Nabila Nur. S. 72 78 Tidak Tuntas 

11 Gemala Rabita 90 78 Tuntas 

12 Garini Ershavira 84 78 Tuntas 

13 Intan Saharani 88 78 Tuntas 

14 Iqlima Khoirun Nisa 88 78 Tuntas 

15 Isna Hini Irma  S. 86 78 Tuntas 

16 Junita Nur Khasanah lira Fimanda 88 78 Tuntas 

17 Lira Fimanda 82 78 Tuntas 

18 Lutfiyah Anisa Syahrani 76 78 Tidak Tuntas 

19 Melia Mutiara Rahma 84 78 Tuntas 

20 Melin Agustin 94 78 Tuntas 

21 Mutiara Mas Fajarani 80 78 Tuntas 

22 Nabila Soraya 82 78 Tuntas 

23 Nouva Isa H.S 88 78 Tuntas 

24 Puji Setiawati  86 78 Tuntas 

25 Rachel Amelia Putri 78 78 Tuntas 

26 Rita Juniantika  80 78 Tuntas 

27 Roofina Nur Khadijah 82 78 Tuntas 

28 Sebrina Anggraeni  76 78 Tidak Tuntas 

29 Vhika Amalia  80 78 Tuntas 

30 Vita Hanifah  84 78 Tuntas 

31 Winda Lestari 80 78 Tuntas 

32 Yuhana  82 78 Tuntas 

33 Zahra Afi Mahmudah  80 78 Tuntas 

34 Siti Gholijah  74 78 Tidak Tuntas 

Rata – rata siklus 1 - - 83,05 

Jumlah Nilai Belum Tuntas - - 4 
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Persen Nilai Belum Tuntas - - 12% 

Jumlah Nilai Tuntas  - - 30 

Persen Nilai Tuntas  - - 88% 

Sumber: Hasil Tes Akidah Akhlak Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Siklus II 

Dari data tersebut maka hasil belajar pada siklus II dapat dilihat bahwa siswa yang 

nilainya belum tuntas atau dibawah kkm ada 4 orang. Jadi hasil belajar pada siklus II 

masih ada 12% atau masih ada 4 orang peserta didik yang  nilainya masih berada di 

bawah KKM (78) 

 

d. Refleksi Siklus II 

Hasil penelitian pada siklus II pertemuan berdasarkan hasil observasi diketahui 

bahwa dari pembelajaran Akidah Akhlak terdapat peningkatan hasil belajar yang baik 

dan memuaskan serta sudah melebihi target yang diinginkan oleh peneliti. Guru dapat 

memanage waktu dengan baik, peserta didik sudah mulai termotivasi untuk bertanya 

dan mengungkapkan pendapatnya peserta didik mulai memahami materi 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan baik serta  mendapatkan nilai tes yang cukup 

memuaskan. Selain itu tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik mulai 

mencapai kedalaman materi yang diinginkan, sehingga penelitian berhenti di siklus II 

atau tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya, dikarenakan hasil yang ingin dicapai 

sudah memenuhi target penelitian yakni melebihi 85% ketuntasan belajar peserta 

didik. 

 



72 

 

 

 

C. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di 

dalam kelas pada saat proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

Model pembelajaran kooperatif tipe scramble. Dari hasil penelitian pembelajaran 

Akidah Akhlak dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble 

peserta didik memiliki hasil belajar yang baik dan memuaskan. Hal ini mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai ke siklus II. Adapun rincian dari analisi data yakni 

sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Pada penelitian ini salah satu bagian terpenting yang akan di analisis ialah hasil 

belajar peserta didik. Dimana dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

peningkatan yang terjadi pada hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble di Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung. Adapun peningkatan hasil belajar yang terjadi pada siklus I dan II adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil Tindakan Pada Siklus I 

Pada siklus I dilaksanakan sebanyak 2x pertemuan, pertemuan pertama pada 

hari kamis 15 februari 2018 dan pertemuan kedua pada hari kamis 22 februari 2018, 

dimana alokasi waktu setiap pertemuan 2x35 menit, setiap pertemuan dihadiri oleh 34 

peserta didik. Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data 
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berupa hasil pengamatan proses belajar mengajar. Adapun hasil belajar peserta didik 

dilihat dari data pra penelitian pendahuluan sebelum diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble sampai ke siklus I ialah sebagai berikut: 

Tabel 13 

Data Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siklus I di Kelas VIII D Mts Al-

Hikmah Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble  

Bandar Lampung 

Data Kriteria Persentase yang 

Mencapai ≥ KKM 

Jumlah Peserata 

Didik yang 

Mencapai ≥ KKM 

Pra Penelitian 

Pendahuluan 

Tuntas 47% 16 

Belum Tuntas 53% 18 

Siklus I Tuntas 62% 21 

Belum Tuntas 38% 13 

Hasil Peningkatan 15% 5 

Sumber: Observasi Hasil Belajar Peserta Didik Pra Penelitian Pendahuluan dan 

Siklus I Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi pada siklus I 

dari sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe scramble mengalami 

peningkatan sebesar 15% dengan jumlah peserta didik 5 orang dengan rincian 

persentase siswa yang tuntas pada siklus I sebesar 62% dengan jumlah peserta didik 

21 orang dibandingkan dengan hasil pra penelitian pendahuluan sebelum 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe scramble sebesar 47% dengan 

jumlah peserta didik 16 orang.  

Dari data diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik sudah cukup 

baik dalam memahami materi Akidah Akhlak dan mengalami peningkatan dalam 

proses belajar dikelas. Meskipun sudah mengalami peningkatan namun belum 
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mencapai target yang diinginkan oleh peneliti yakni 85% ketercapaian peserta didik 

yang tuntas dalam belajar. 

b. Hasil Tindakan Pada Siklus II 

Pada siklus II dilaksanakan sebanyak 2x pertemuan, pertemuan pertama pada 

hari kamis 01 maret 2018 dan pertemuan kedua pada hari kamis 08 maret 2018, 

dimana alokasi waktu setiap pertemuan 2x35 menit, setiap pertemuan dihadiri oleh 

34 peserta didik . Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan pengambilan data 

berupa hasil pengamatan proses belajar mengajar.  

Dengan demikian, pada pertemuan kedua jumlah peserta didik  meningkat 

dari pertemuan pertama di siklus II ini. Untuk lebih jelas adanya peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 14 

Data Peningkatan Hasil Belajar Akidah Akhlak Siklus I di Kelas VIII D Mts Al-

Hikmah Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble  

Bandar Lampung 

 

Data Kriteria Persentase yang 

Mencapai ≥ KKM 

Jumlah Peserata 

Didik yang 

Mencapai ≥ KKM 

Siklus I Tuntas 62% 21 

Belum Tuntas 38% 13 

Siklus II Tuntas 88% 30 

Belum Tuntas 12% 4 

Hasil Peningkatan 26% 9 

Sumber: Observasi Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan Siklus II Kelas VIII D 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi pada siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 26% dengan jumlah peserta didik 9 orang 
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dengan rincian persentase siswa yang tuntas pada siklus II sebesar 88% dengan 

jumlah peserta didik 30 orang dibandingkan dengan hasil siklus I sebesar 63% 

dengan jumlah peserta didik 21 orang.  

Dari hasil observasi dan tes diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

peserta didik sudah cukup baik dalam memahami materi Akidah Akhlak dan 

mengalami peningkatan yang signifikan dalam proses belajar dikelas. Jumlah peserta 

didik yang tuntas telah memenuhi target yang diinginkan oleh peneliti yakni ≥ 85% 

pada siklus II. 

2. Penerapan Model pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik.  

Setelah melakukan penelitian dengan penerapan Model pembelajaran kooperatif 

tipe scramble ternyata diperoleh hasil yang memuaskan ketika Model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble ini diterapkan dalam proses belajar mengajar Akidah 

Akhlak dikelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. Adanya peningkatan 

melalui aktifitas dan pemahaman peserta didik melalui tugas dari Guru dan 

pelaksanaan tes akhir siklus yang dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahui ketercapaian proses pembelajaran. Dengan penerapan Model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble ini sejalan dengan kebutuhan peserta didik 

akan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

peserta didik dapat belajar secara bersama-sama untuk bertukar gagasan dan saling 

membantu ketika teman satu kelompoknya belum faham terkait dengan materi 

pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan Model pembelajaran kooperatif tipe 
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scramble ini cocok diterapkan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran Akidah Akhlak dikelas VIII D MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung. 

Pembahasan keberhasilan belajar dengan menggunakan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dengan mengacu pada hasil pengamatan yang 

telah peneliti lakukan dan hasil bahwa terhadap pembelajaran akidah akhlak setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe scramble. Hal ini terbukti dari 

peningkatan hasil belajar peserta didik yakni data pra penelitian pendahuluan sebelum 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe scramble sampai setelah proses 

pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe scramble dari siklus I ke siklus II. Perbadingan Peningkatan hasil belajar peserta 

didik terlihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 15 

Perbandingan Hasil Belajar Peserta Didik Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Scramble Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII D di 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

 

Mastery  

Laerning 

Perbandingan Hasil Belajar Peserta Didik 

Pra Penelitian 

Pendahuluan 

Siklus I Siklus II 

Nilai  Ket Nilai  Ket Nilai Ket 

1 Alya Nurjanah  78 68 TT 
78 

T 
82 

T 

2 Aprilia Lindriawan 78 88 T 
90 

T 
94 

T 

3 Asifa Adelia Hanuza 78 68 TT 
70 

TT 
80 

T 

4 Bunga Ikhtiara 78 76 TT 
76 

TT 
82 

T 
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5 Delvia Putri 

Anggraeni 

78 82 T 
84 

T 
86 

T 

6 Des Alfa Nahdia 78 78 T 
80 

T 
82 

T 

17 Dinda Rizki Abadi 78 82 T 
84 

T 
88 

T 

8 Fadila Herliani 78 50 TT 
68 

TT 
78 

T 

9 Fiema Maghfiroh 78 - TT 
86 

T 
88 

T 

10 Fiqriyah Nabila Nur. 

S. 

78 50 TT 
68 

TT 
72 

TT 

11 Gemala Rabita 78 84 T 
86 

T 
90 

T 

12 Garini Ershavira 78 76 TT 
78 

T 
84 

T 

13 Intan Saharani 78 80 T 
84 

T 
88 

T 

14 Iqlima Khoirun Nisa 78 84 T 
86 

T 
88 

T 

15 Isna Hini Irma  S. 78 80 T 
84 

T 
86 

T 

16 Junita Nur Khasanah 

lira Fimanda 

78 82 T 
84 

T 
88 

T 

17 Lira Fimanda 78 68 TT 
78 

T 
82 

T 

18 Lutfiyah Anisa 

Syahrani 

78 74 TT 
76 

TT 
76 

TT 

19 Melia Mutiara 

Rahma 

78 78 T 
80 

T 
84 

T 

20 Melin Agustin 78 90 T 
92 

T 
94 

T 

21 Mutiara Mas Fajarani 78 56 TT 
60 

TT 
80 

T 

22 Nabila Soraya 78 74 TT 
78 

T 
82 

T 

23 Nouva Isa H.S 78 86 T 
88 

T 
88 

T 

24 Puji Setiawati  78 78 T 
80 

T 
86 

T 

25 Rachel Amelia Putri 78 68 TT 
70 

TT 
78 

T 

26 Rita Juniantika  78 76 TT 
76 

TT 
80 

T 

27 Roofina Nur 

Khadijah 

78 76 TT 
76 

TT 
82 

T 
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28 Sebrina Anggraeni  78 72 TT 
74 

TT 
76 

TT 

29 Vhika Amalia  78 66 TT 
68 

TT 
80 

T 

30 Vita Hanifah  78 80 T 
82 

T 
84 

T 

31 Winda Lestari 78 78 T 
78 

T 
80 

T 

32 Yuhana  78 78 T 
78 

T 
82 

T 

33 Zahra Afi 

Mahmudah  

78 74 TT 
76 

TT 
80 

T 

34 Siti Gholijah  78 52 TT 60 TT 74 TT 

Sumber: Hasil Belajar Peserta Didik Pra penelitian pendahuluan, Siklus I dan Siklus 

II Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

 

 Adapun rincian persentase dan jumlah keseluruhan peningkatan hasil belajar 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 16 

Hasil Belajar Keseluruhan Akidah Akhlak pada Peserta Didik Kelas VIII D 

MTs Al-Hikmah Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 

 

No                 

Keterangan 

Peserta Didik Tuntas Peserta Didik Belum Tuntas  

1 Pra Penelitian 

Pendahuluan 

16 47% 18 53% 

2 Siklus I 21 62% 13 38% 

3 Siklus II 30 88% 4 12% 

Sumber: Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

 

Dalam proses belajar mengajar pembelajaran dapat dikatakan tuntas jika peserta 

didik telah mencapai kentuntasan diatas KKM atau mastery learning 78 dan 

keberhasilan dari penelitian ini adalah jika peserta didik dapat mencapai ketuntasan 

belajar yakni  85% dari jumlah keseluruhan peserta didik. Dari tabel hasil persentase 

hasil belajar diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum diterapkannya model 
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pembelajaran kooperatif tipe scramble (data pra penelitian pendahuluan) sampai 

siklus I dan II mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan tingkatan ketuntasan 

belajar dari 47% pada pra penelitian pendahuluan menuju 62% pada siklus I dan 

88% pada siklus II. Adapun peningkatan hasil belajar sebesar 15% pada siklus I 

dengan jumlah 5 orang dan 26% pada siklus II dengan jumlah 9 orang. 

Oleh karenanya adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe scramble  

merupakan suatu inovasi baru dalam pembelajaran Akidah Akhlak yang bervariatif. 

model pembelajaran kooperatif tipe scramble ini mengajak peserta didik untuk aktif 

di kelas. Dalam pembelajaran aktif peserta didik dituntut untuk mengeksplorasi 

fikiran dan pengetahuanya dalam memecahkan suatu permasalahan pembelajaran 

secara bersama-sama. Sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan 

memahami materi Akidah Akhlak. 

Untuk lebih jelas dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik berikut: 

Grafik.1 

Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan II 
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Melihat hasil belajar peserta didik  dalam grafik diatas, dimulai dari pra 

penelitian pendahuluan berjumlah 47%, siklus I peserta didik yang tuntas dalam 

belajar yaitu 62%. Dilanjutkan pada siklus II peserta didik yang tuntas dalam belajar 

yakni 88% . 

dari hasil catatan lapangan, observasi, wawancara, tes dan dokumentasi yang 

telah dilaksanakan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

membawa dampak positif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

VIII D MTs Al-Hikmah Bandar Lampung. Meskipun belum sepenuhnya mengalami 

peningkatan 100% namun harapan kedepan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tidak hanya sampai disini, guru Akidah Akhlak diharapkan mengadakan 

tindakan lanjut dari penerapan ini dengan memperdalam model pembe;ajaran 

kooperatif tipe scramble ataupun model pembelajaran lain yang bersifat inovatif. 

 



BAB V 

PENUTUP                                                                                                                          

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dicari jawaban dalam penelitian ini 

adalah “(1) Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe scramble 

dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung? (2) Apakah 

terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dalam pembelajaran akidah akhlak di MTs Al-

Hikmah Bandar Lampung?  

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, “Terdapat 

peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble pada pembelajaran akidah akhlak kelas VIII D di MTs Al-

hikmah Bandar lampung”. Dengan ini dapat dibuktikan dengan uraian berikut:  

Sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe scramble pada hasil 

belajar peserta didik dalam pra penelitian pendahuluan terbukti yang tidak mencapai 

KKM yakni 53% dan yang mencapai KKM yakni 47%. Setelah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dapat diketahui  peningkatan dalam hasil 

belajar peserta didik pada siklus I  mengalami peningkatan sebanyak 62% dan 

peserta didik yang belum tuntas sebanyak 38%. Selanjutnya di siklus II hasil belajar 

peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 88% dan 

peserta didik yang belum tuntas sebanyak 12% 
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B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama mengikuti Penelitian Tindakan Kelas di dan 

melihat hasil dari Penelitian Tindakan Kelas VIII D MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe scramble dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Maka, diharapkan pada guru 

Akidah Akhlak di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dapat memperdalam 

dan melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe scramble atau model lain yang lebih bervariasi lagi dengan 

menggunakan sarana dan prasarana yang ada disekolah. 

2. Penggunaan media perlu ditingkatkan dalam membantu dan melengkapi 

proses belajar mengajar seperti penayangan video ataupun hal-hal yang 

berkenaan dengan materi pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat 

meningkatkan pemahaman secara faktual terhadap materi yang diterimanya. 

3.  Peserta didik diharapkan menyadari bahwa materi yang dipelajari tidak hanya 

sebatas teori yang cukup diketahui, akan tetapi harus diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari agar apa yang dipelajari disekolah dapat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

Gambar 1. Guru sedang menjelaskan beberapa penjelasan terkait materi. 

 

 

Gambar 2.Peneliti mulai melakukan pembelajaran dikelas VIII D dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak Materi akhlak tercela. 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3. Peserta didik MTs Al-Hikmah sedang mengerjakan tugas Akidah 

Akhlak dengan menggunakan metode scramble 

 

Gambar 4.Gambar diatas adalah bahan untuk mengajar akidah akhlak dengan 

menggunkan metode scramble. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 5. Peserta didik sedang menyusun huruf scramble. 

 

      Gambar 6. Peneliti sedang mengevaluasi hasil pekerjaan peserta didik. 



 

 

E. Penilaian  

Penilaian Sikap Siklus I 

 

No 

 

Nama siswa 

Aspek penilaian  

Jumlah 

skor 

 

Nilai 

 

Catatan 

D
is

ip
li

n
 

R
es

p
o
n

 

In
is

ia
ti

f 

K
er

ja
 

sa
m

a 

T
u
n
ta

s 

tu
g
as

 

1 Alya 

Nurjanah  
     2 10 Kurang 

2 Aprilia 

Lindriawan 
     4 20 Baik  

3 Asifa Adelia 

Hanuza 
     2 10 Kurang 

4 Bunga 

Ikhtiara 
     3 15 Cukup  

5 Delvia Putri 

Anggraeni 
     3 15 Cukup 

6 Des Alfa 

Nahdia 
     2 10 Kurang 

7 Dinda Rizki 

Abadi 
     3 15 Cukup 

8 Fadila 

Herliani 
     1 5 Sangat 

kurang 

9 Fiema 

Maghfiroh 
     4 20 Baik  

10 Fiqriyah 

Nabila Nur. 

S. 

     1 5 Sangat 

kurang 

11 Gemala 

Rabita 
     1 5 Sangat 

kurang 

12 Garini 

Ershavira 
     1 5 Sangat 

kurang 

13 Intan 

Saharani 
     3 15 Cukup 

14 Iqlima 

Khoirun Nisa 
     3    15 Cukup 

15 Isna Hini 

Irma  S. 
     3 15 Cukup 

16 Junita Nur 

Khasanah 

lira Fimanda 

     3 15 Cukup 

17 Lira Fimanda      3 15 Cukup 

18 Lutfiyah 

Anisa 

Syahrani 

     2 10 Kurang 



 

 

 

19 Melia 

Mutiara 

Rahma 

     3 15 Cukup 

20 Melin 

Agustin 
     4 20 Baik  

21 Mutiara Mas 

Fajarani 
     1 5 Sangat 

kurang 

22 Nabila 

Soraya 
     2 10  Kurang 

23 Nouva Isa 

H.S 
     3 15 Cukup 

24 Puji 

Setiawati  
     3 15 Cukup 

25 Rachel 

Amelia Putri 
     2 10 Sangat 

kurang 

26 Rita 

Juniantika  
     3 15 Cukup 

27 Roofina Nur 

Khadijah 
     3 15 Cukup 

28 Sebrina 

Anggraeni  
     3 15 Cukup 

29 Vhika 

Amalia  
     2 10 Kurang 

30 Vita Hanifah       3 15 Cukup 

31 Winda 

Lestari 
     3 15 Cukup 

32 Yuhana       3 15 Cukup 

33 Zahra Afi 

Mahmudah  
     1 5 Sangat 

kurang 

34 Siti Gholijah       1 5 Sangat 

kurang  



 

 

E. Penilaian  

Penilaian Sikap Siklus II 

 

No 

 

Nama siswa 

Aspek penilaian  

Jumlah 

skor 

 

Nilai 

 

Catatan 

D
is

ip
li

n
 

R
es

p
o
n

 

In
is

ia
ti

f 

K
er

ja
 

sa
m

a 

T
u
n
ta

s 

tu
g
as

 

1 Alya 

Nurjanah  
     4 20 Baik  

2 Aprilia 

Lindriawan 
     5 25 Sangat 

Baik  

3 Asifa Adelia 

Hanuza 
     4 20 Baik  

4 Bunga 

Ikhtiara 
     4 20 Baik   

5 Delvia Putri 

Anggraeni 
     5 25 Sangat 

baik  

6 Des Alfa 

Nahdia 
     4 20 Baik  

7 Dinda Rizki 

Abadi 
     4 20 Baik  

8 Fadila 

Herliani 
     4 20 Baik  

9 Fiema 

Maghfiroh 
     4 25 Sangat  

Baik  

10 Fiqriyah 

Nabila Nur. 

S. 

     3 15    Cukup   

11 Gemala 

Rabita 
     4 20 Baik 

12 Garini 

Ershavira 
     4 20 Baik  

13 Intan 

Saharani 
     5 25 Sangat 

baik  

14 Iqlima 

Khoirun Nisa 
     5   25 Sangat 

baik  

15 Isna Hini 

Irma  S. 
     4 20 Baik  

16 Junita Nur 

Khasanah 

lira Fimanda 

     5 25 Sangat 

baik  

17 Lira Fimanda      4 20 Baik  

18 Lutfiyah Anisa 

Syahrani 
     3 15 Cukup  



 

 

 

19 Melia 

Mutiara 

Rahma 

     4 20 Baik  

20 Melin 

Agustin 
     5 25 Sangat 

Baik  

21 Mutiara Mas 

Fajarani 
     4 20 Baik  

22 Nabila 

Soraya 
     5 25 Sangat 

baik 

23 Nouva Isa 

H.S 
     5 25 Sangat 

baik  

24 Puji 

Setiawati  
     4 20 Baik  

25 Rachel 

Amelia Putri 
     5 25 Sangat 

baik  

26 Rita 

Juniantika  
     4 20 Baik  

27 Roofina Nur 

Khadijah 
     5 25 Sangat 

baik  

28 Sebrina 

Anggraeni  
     3 15 Cukup   

29 Vhika 

Amalia  
     5 25 Sangat 

baik  

30 Vita Hanifah       5 25 Sangat 

baik 

31 Winda 

Lestari 
     5 25 Sangat 

baik  

32 Yuhana       4 20 Baik  

33 Zahra Afi 

Mahmudah  
     4 20 Baik  

34 Siti Gholijah       3 15 Cukup  



 

 

Lampiran (pertemuan Ke-I) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan :  MTs Al- Hikmah Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/ Semester :  VIII  D (Delapan)/ II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

KOMPETENSI INTI:  

KI -1 (Religius)  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI-2 (Sosial) :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsive, dan pro-aktif, dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari  solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam semesta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 ( Pengetahuan) :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4  (Psikomotorik) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

PERTEMUAN I: 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu : 

B. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Metode : Tanya Jawab, Diskusi, Scramble, Penugasan. 

 

C. Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Alat      :Infocus, Proyektor, Laptop, Speaker, Terminal, Power   

  Point, Slide, Karton, Double Tip, Kartu acak, Spidol.  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Menolak perilaku ananiah 

 

1.3.1  Menghayati kewajiban menolak perilaku 

          ananiah  

2.3 Membiasakan diri menghindari                                      

      perilaku  ananiah 

2.3.1. Menghindari perilaku  ananiah 

3.3 Memahami pengertian, contoh,  

      dampak negatif dari sifat  ananiah 

3.3.1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela 

          pada diri sendiri (sifat  ananiah) 

3.3.3. Mendeskripsikan danpak negatif akhlak  

          tercela pada diri sendiri (  ananiah ) 

4.3 Mensimulasikan akibat buruk   

     akhlak tercela  (ananiah) 

4.3.1. Mensimulasikan akibat buruk akhlak  

          tercela pada diri sendiri ( ananiah ) 

1. Menjelaskan pengertian ananiah 

2. Memahami bentuk-bentuk dari ananiah 

3. Mengetahui larangan dari ananiah 

4. Memahami dampak negatif ananiah  

5. Menghindari diri dari sifat ananiah  

 



 

 

 Sumber Belajar :Modul Pegangan Guru, 2015, Akidah Akhlak, 

Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. dan LKS 

Akidah Akhlak kelas 8. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Ananiah  

a. Pengertian Ananiah 

b. Bentuk- Bentuk Ananiah 

c. Larangan Ananiah  

d. Dampak Negatif Ananiah 

e. Menghindari Diri dari Sifat Ananiah 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah – 

Langkah 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Langkah  

Pertama 

1.  Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk 

membaca doa sebelum belajar 

c. Memberikan motivasi yang membangkitkan 

peserta didik 

d. Guru mengabsen siswa 

e. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran 

hari ini   

  

2 x 5 

menit 

Langkah 

 Kedua 

2. Inti  Pembelajaran  

a. Mengamati (Observing) 

Guru membimbing  peserta didik dalam 

melakukukan pengamatan yakni Guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk  

mengamati satu Video terkait dengan materi 

Ananiah 

 

 

2 x 20 

menit 



 

 

b. Menanya (Questioning) 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanyakan Video terkait dengan 

materi Ananiah 

 

c. Pengumpulan Data (Experimenting/ eksplor) 

1) Guru meminta peserta didik berhitung dari 

depan siswa sampai ke belakang. 

2) Nomor yang sama akan berkumpul dengan 

temannya dan akan  membentuk suatu 

kelompok. 

3) Masing-masing kelompok bergabung untuk 

menyelesaikan tugas yang akan diberikan 

kepada kelompoknya. 

 

d. Mengasosiasi (Associating) 

1) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan 

disajikan dalam pembelajaran.  

(scramble step 1) 

2) Guru membuat kartu soal beserta kartu 

jawaban yang diacak nomornya sesuai 

materi bahan ajar teks yang telah dibagikan 

sebelumnya. (scramble step 2)  

3) Guru mulai membagi kartu soal dan kartu 

jawaban secara acak. (scramble step 3) 

4) Peserta didik dalam suatu kelompok masing-

masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, 

sebelumnya jawaban telah diacak 

sedemikian rupa. (scramble step 4) 

5) Peserta didik diharuskan dapat menyusun 

kata jawaban yang telah disediakan dalam 

waktu yang telah ditentukan.  

(scramble step 5) 

6) Peserta didik mulai menyusun kartu soal 

serta jawaban dan peserta didik mulai 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

dengan cara bekerja sama. (scramble step 6) 

7) Setelah selesai mengerjakan soal, hasil 

pekerjaan  peserta didik dikumpulkan dan 

dilakukan pemeriksaan. (scramble step 7) 



 

 

 

e. Mengkomunikasikan(Communicating) 

1) Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerjasamanya dan tugas dari kelompok 

lain adalah menaggapi. 

2) Guru menjelaskan dan memberikan 

penegasan tentang materi yang telah 

dibahas. 

 

Langkah   

Ketiga 

3. Penutup  

a. Guru dan siswa mereflesikan proses 

pembelajaran  

b. Guru menarik kesimpulan sesuai materi 

yang terkait dengan Ananiah 

c. Guru mengajak siswa untuk mengucapkan 

lafadz hamdallah. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

2 x 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertemuan ke-2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan :  MTs Al- Hikmah Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/ Semester :  VIII  D (Delapan)/ II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

KOMPETENSI INTI:  

KI -1 (Religius)  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI-2 (Sosial) :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsive, dan pro-aktif, dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari  solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam semesta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 ( Pengetahuan) :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4  (Psikomotorik) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 



 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

PERTEMUAN I: 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu : 

B. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Metode : Tanya Jawab, Diskusi, Scramble, Penugasan. 

  

C. Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Alat      :Infocus, Proyektor, Laptop, Speaker, Terminal, Power   

  Point, Slide, Karton, Double Tip, Kartu acak, Spidol.  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Menolak perilaku putus asa. 1.3.1  Menghayati kewajiban menolak perilaku 

           putus asa.  

2.3 Membiasakan diri menghindari                                      

      perilaku  putus asa. 

2.3.1. Menghindari perilaku  , putus asa. 

3.3 Memahami pengertian, contoh,  

      dampak negatif dari sifat   

      putus asa. 

3.3.1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela 

          pada diri sendiri (sifat   putus asa). 

3.3.3. Mendeskripsikan danpak negatif akhlak  

          tercela pada diri sendiri ( putus asa) 

4.3 Mensimulasikan akibat buruk   

     akhlak tercela ( putus asa). 

4.3.1. Mensimulasikan akibat buruk akhlak  

          tercela pada diri sendiri (  putus asa ) 

1. Menjelaskan pengertian putus asa. 

2. Memahami bentuk-bentuk dari putus asa. 

3. Mengetahui larangan dari putus asa. 

4. Memahami dampak negatif putus asa. 

5. Menghindari diri dari sifat putus asa. 



 

 

 Sumber Belajar :Modul Pegangan Guru, 2015, Akidah Akhlak, 

Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. dan LKS 

Akidah Akhlak kelas 8. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Putus Asa 

a. Pengertian Putus Asa 

b. Bentuk-bentuk Putus Asa 

c. Larangan Putus Asa 

d. Dampak negatif Putus Asa 

e. Menghindari diri dari sifat Putus Asa 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah – 

Langkah 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Langkah  

Pertama 

1.  Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk membaca 

doa sebelum belajar 

c. Memberikan motivasi yang membangkitkan 

peserta didik 

d. Guru mengabsen siswa 

e. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran hari 

ini    

2 x 5 

menit 

Langkah 

 Kedua 

2. Inti  Pembelajaran  

a. Mengamati (Observing) 

Guru membimbing  peserta didik dalam 

melakukukan pengamatan yakni Guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk  

mengamati satu Video terkait dengan materi 

putus asa. 

 

 

2 x 20 

menit 



 

 

 

b. Menanya (Questioning) 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap 

siswa untuk menanyakan Video terkait dengan 

materi putus asa. 

 

c. Pengumpulan Data (Experimenting/ 

eksplor) 

1. Guru meminta peserta didik berhitung dari 

depan siswa sampai ke belakang. 

2. Nomor yang sama akan berkumpul dengan 

temannya dan akan  membentuk suatu 

kelompok. 

3. Masing-masing kelompok bergabung untuk 

menyelesaikan tugas yang akan diberikan 

kepada kelompoknya. 

 

d. Mengasosiasi (Associating) 

1. Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan 

disajikan dalam pembelajaran.  

(scramble step 1) 

2. Guru membuat kartu soal beserta kartu 

jawaban yang diacak nomornya sesuai 

materi bahan ajar teks yang telah dibagikan 

sebelumnya. (scramble step 2)  

3. Guru mulai membagi kartu soal dan kartu 

jawaban secara acak. (scramble step 3) 

4. Peserta didik dalam suatu kelompok masing-

masing mulai mengerjakan dan mencari 

kartu soal untuk kartu jawaban yang cocok, 

sebelumnya jawaban telah diacak 

sedemikian rupa. (scramble step 4) 

5. Peserta didik diharuskan dapat menyusun 

kata jawaban yang telah disediakan dalam 

waktu yang telah ditentukan.  

(scramble step 5) 

6. Peserta didik mulai menyusun kartu soal 

serta jawaban dan peserta didik mulai 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

dengan cara bekerja sama. (scramble step 6) 

 



 

 

7. Setelah selesai mengerjakan soal, hasil 

pekerjaan  peserta didik dikumpulkan dan 

dilakukan pemeriksaan. (scramble step 7) 

 

e. Mengkomunikasikan(Communicating) 

1. Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerjasamanya dan tugas dari kelompok 

lain adalah menaggapi. 

2. Guru menjelaskan dan memberikan 

penegasan tentang materi yang telah 

dibahas. 

Langkah   

Ketiga 

3.Penutup  

a. Guru dan siswa mereflesikan proses 

pembelajaran  

b. Guru menarik kesimpulan sesuai materi 

yang terkait dengan materi putus asa. 

c. Guru mengajak siswa untuk mengucapkan 

lafadz hamdallah. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

2 x 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran (Pertemuan Ke-I) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan :  MTs Al- Hikmah Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/ Semester :  VIII  D (Delapan)/ II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

KOMPETENSI INTI:  

KI -1 (Religius)  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 (Sosial) :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsive, dan pro-aktif, dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari  solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

semesta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KI-3 ( Pengetahuan) :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4  (Psikomotorik) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 



 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PERTEMUAN I: 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu : 

B. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Metode : Tanya Jawab, Diskusi, Scramble, Penugasan. 

 

C. Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Alat      :Infocus, Proyektor, Laptop, Speaker, Terminal, Power   

  Point, Slide, Karton, Double Tip, Kartu acak, Spidol.  

 Sumber Belajar :Modul Pegangan Guru, 2015, Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia. dan LKS Akidah Akhlak 

kelas 8. 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Menolak perilaku ghadab 

 

1.3.1  Menghayati kewajiban menolak perilaku 

          Ghadab 

2.3 Membiasakan diri menghindari                                      

      perilaku  ghadab 

2.3.1. Menghindari perilaku  ghadab 

 

3.3 Memahami pengertian, contoh,  

      dampak negatif dari sifat  ghadab 

 

3.3.1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela 

          pada diri sendiri (sifat  ghadab) 

3.3.3. Mendeskripsikan danpak negatif akhlak  

          tercela pada diri sendiri (  ghadab) 

4.3 Mensimulasikan akibat buruk   

     akhlak tercela  (ghadab) 

4.3.1. Mensimulasikan akibat buruk akhlak  

          tercela pada diri sendiri ( ghadab) 

1. Menjelaskan pengertian ghadab 

2. Memahami bentuk-bentuk dari ghadab  

3. Mengetahui larangan dari ghadab  

4. Memahami dampak negatif ghadab 

5. Menghindari diri dari sifat ghadab 

 



 

 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Ghadab 

a. Pengertian ghadab 

b. Bentuk-bentuk ghadab 

c. Larangan ghadab 

d. Dampak negatif ghadab 

e. Menghindari diri dari sifat ghadab 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah – 

Langkah 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Langkah  

Pertama 

1.  Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk membaca 

doa sebelum belajar 

c. Memberikan motivasi yang membangkitkan 

peserta didik 

d. Guru mengabsen siswa 

e. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran hari ini    

5 menit 

Langkah 

 Kedua 

1. Inti  Pembelajaran  

a. Mengamati (Observing) 

Guru membimbing  peserta didik dalam 

melakukukan pengamatan yakni Guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk  mengamati satu Video 

terkait dengan materi Ghadab 

b. Menanya (Questioning) 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa 

untuk menanyakan Video terkait dengan materi 

ghadab 

 

c. Pengumpulan Data (Experimenting) 

1) Guru meminta peserta didik berhitung dari 

depan siswa sampai ke belakang. 

2) Nomor yang sama akan berkumpul dengan 

temannya dan akan  membentuk suatu 

kelompok. 

3) Masing-masing kelompok bergabung untuk 

menyelesaikan tugas yang akan diberikan 

kepada kelompoknya. 

20 menit 



 

 

 

d. Mengasosiasi (Associating) 
 

1) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan 

disajikan dalam pembelajaran. (scramble step 1) 

2) Guru membuat kartu soal beserta kartu 

jawaban yang diacak nomornya sesuai materi 

bahan ajar teks yang telah dibagikan 

sebelumnya. (scramble step 2)  

3) Guru mulai membagi kartu soal dan kartu 

jawaban secara acak. (scramble step 3) 

4) Peserta didik dalam suatu kelompok masing-

masing mulai mengerjakan dan mencari kartu 

soal untuk kartu jawaban yang cocok, 

sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian 

rupa. (scramble step 4) 

5) Peserta didik diharuskan dapat menyusun kata 

jawaban yang telah disediakan dalam waktu 

yang telah ditentukan. (scramble step 5) 

6) Peserta didik mulai menyusun kartu soal serta 

jawaban dan peserta didik mulai mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru dengan cara 

bekerja sama. (scramble step 6) 

7) Setelah selesai mengerjakan soal, hasil 

pekerjaan  peserta didik dikumpulkan dan 

dilakukan pemeriksaan.  

(scramble step 7) 

 

e. Mengkomunikasikan(Communicating) 

1) Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerjasamanya dan tugas dari kelompok lain 

adalah menaggapi. 

2) Guru menjelaskan dan memberikan penegasan 

tentang materi yang telah dibahas. 

Langkah   

Ketiga 

3. Penutup  

a. Guru dan siswa mereflesikan proses 

pembelajaran  

b. Guru menarik kesimpulan sesuai materi yang 

terkait dengan ghadab. 

c. Guru mengajak siswa untuk mengucapkan 

lafadz hamdallah. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 



 

 

Pertemuan ke-2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

“SIKLUS II” 

 

Satuan Pendidikan :  MTs Al- Hikmah Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/ Semester :  VIII  D (Delapan)/ II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit 

 

KOMPETENSI INTI:  
KI -1 (Religius)  :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 (Sosial) :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsive, dan pro-aktif, dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari  solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

semesta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KI-3 ( Pengetahuan) :Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4  (Psikomotorik) :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 



 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PERTEMUAN I: 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu : 

B. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Metode : Tanya Jawab, Diskusi, Scramble, Penugasan. 

 

C. Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Alat      :Infocus, Proyektor, Laptop, Speaker, Terminal, Power   

  Point, Slide, Karton, Double Tip, Kartu acak, Spidol.  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1.3 Menolak perilaku Tamak 1.3.1  Menghayati kewajiban menolak perilaku 

(tamak) 

2.3 Membiasakan diri menghindari                                      

      perilaku tamak 

2.3.1. Menghindari perilaku  tamak 

3.3 Memahami pengertian, contoh,  

      dampak negatif dari sifat tamak   

3.3.1. Menjelaskan pengertian akhlak tercela 

          pada diri sendiri (sifat  tamak) 

 

3.3.3. Mendeskripsikan danpak negatif akhlak  

          tercela pada diri sendiri (  tamak) 

4.3 Mensimulasikan akibat buruk   

     akhlak tercela (tamak) 

4.3.1. Mensimulasikan akibat buruk akhlak  

          tercela pada diri sendiri ( tamak) 

1. Menjelaskan pengertian tamak 

2. Memahami bentuk-bentuk dari tamak  

3. Mengetahui larangan dari tamak 

4. Memahami dampak negatif tamak 

5. Menghindari diri dari sifat tamak 

 



 

 

 Sumber Belajar :Modul Pegangan Guru, 2015, Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia. dan LKS Akidah Akhlak 

kelas 8. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Tamak 

a. Pengertian Tamak 

b. Bentuk-bentuk Tamak 

c. Larangan Tamak 

d. Dampak negatif Tamak 

e. Menghindari diri dari sifat Tamak 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

 

Langkah – 

Langkah 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Langkah  

Pertama 

1.  Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk membaca 

    doa sebelum belajar 

c. Memberikan motivasi yang membangkitkan 

    peserta didik 

d. Guru mengabsen siswa 

e. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran hari ini   

  

2 x 5 

menit 

Langkah 

 Kedua 

2. Inti  Pembelajaran  

a. Mengamati (Observing) 

Guru membimbing  peserta didik dalam 

melakukukan pengamatan yakni Guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk  mengamati satu Video 

terkait dengan materi Ananiah 

 

b. Menanya (Questioning) 

Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa 

untuk menanyakan Video terkait dengan materi 

Ananiah 

 

c. Pengumpulan Data (Experimenting/ eksplor) 

1) Guru meminta peserta didik berhitung dari 

depan siswa sampai ke belakang. 

2 x 20 

menit 



 

 

2) Nomor yang sama akan berkumpul dengan 

temannya dan akan  membentuk suatu 

kelompok. 

3) Masing-masing kelompok bergabung untuk 

menyelesaikan tugas yang akan diberikan 

kepada kelompoknya. 

 

d. Mengasosiasi (Associating) 
1) Guru menyiapkan sebuah wacana yang akan 

disajikan dalam pembelajaran.  

(scramble step 1) 

2) Guru membuat kartu soal beserta kartu 

jawaban yang diacak nomornya sesuai materi 

bahan ajar teks yang telah dibagikan 

sebelumnya. (scramble step 2)  

3) Guru mulai membagi kartu soal dan kartu 

jawaban secara acak. (scramble step 3) 

4) Peserta didik dalam suatu kelompok masing-

masing mulai mengerjakan dan mencari kartu 

soal untuk kartu jawaban yang cocok, 

sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian 

rupa. (scramble step 4) 

5) Peserta didik diharuskan dapat menyusun kata 

jawaban yang telah disediakan dalam waktu 

yang telah ditentukan.  

(scramble step 5) 

6) Peserta didik mulai menyusun kartu soal serta 

jawaban dan peserta didik mulai mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru dengan cara 

bekerja sama. (scramble step 6) 

7) Setelah selesai mengerjakan soal, hasil 

pekerjaan  peserta didik dikumpulkan dan 

dilakukan pemeriksaan. (scramble step 7) 

 

e. Mengkomunikasikan(Communicating) 

Guru meminta perwakilan masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerjasamanya dan tugas dari kelompok lain 

adalah menaggapi. 

 



 

 

Langkah   

Ketiga 

3. Penutup  

a. Guru dan siswa mereflesikan proses 

pembelajaran  

b. Guru menarik kesimpulan sesuai materi yang 

terkait dengan Ananiah 

c. Guru mengajak siswa untuk mengucapkan 

lafadz hamdallah. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

2 x 10 

menit 

 



 

 

SOAL TES SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak 

Kelas    : VIII D 

Semester   : II (Genap) 

 

Berilah tanda (x) pada salah satu jawaban alternative A,B,C atau D yang anda anggap benar. 

1. Dibawah ini pengertian ananiah menurut bahasa ialah? 

a. Kamu  

b. Dia  

c. Aku  

d. Mereka  

2. Dibawah ini adalah dampak negatif dari ananiah, Kecuali? 

a. Selalu merendahkan orang lain  

b. Menimbulkan perpecahan  

c. Merasa bangga dan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan temannya 

d. Menumbuhkan rasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain 

3. Putus Asa termasuk salah satu dari Akhlak ? 

a. Karimah  

b. Mazmumah  

c. Mahmudah  

d. Maunah 

4. Seseorang yang tidak mempunyai harapan unruk berhasil atau maju, maka orang itu 

disebut? 

a. Sabar 

b. Ananiah  

c. Tawakal 

d. Putus asa 

5. Yang tidak termasuk salah satu ciri- ciri sifat putus asa adalah? 

a. Takut pada kegagalan 

b. Bersandar pada Allah Swt 

c. Selalu berfikir negative 

d. Tidak dapat meraih kesuksesan  

6. Sikap amarah tidak memuaskan orang lain dan bias menyebabkan? 

a. Marah  

b. Pertentangan  

c. Persahabatan  

d. Perbandingan  



 

 

 

7. Sifat pemarah dapat di cegah dengan cara? 

a. Olahraga  

b. Tidur  

c. Wudhu  

d. Shalat  
8.  

                        

Artinya :  “maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah ( yang tidak terduga-

duga)? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi” 

(Q.S Al-A’raf :99) 

Dari potongan ayat diatas, yang dimaksud “orang yang merugi” adalah? 

a. Tamak  

b. Rakus terhadap harta dunia  

c. Ghadab  

d. Putus Asa 

9. Dibawah ini adalah dampak dari sifat ananiah, kecuali… 

a. Mudah bergaul dan banyak teman  

b. Selalu meremehkan orang lain  

c. Akan ada pembatas dalam bergaul di masyarakat  

d. Akan menimbulkan iri dan dengki terhadap orang lain  

10.  Kaya yang seungguhnya itu bukanlah harta, tetapi kaya…. 

a. Hati  

b. Ilmu  

c. Amal  

d. Saudara  

 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan dampak negatif dari Ananiah ! 

2. Sebutkan cara menghindari sikap ananiah ! 

3. Jelaskan pengertian putus asa ! 

4. Tuliskan dampak negatif orang yang berputus asa !  

5. Sebutkan satu saja cara menghindari putus asa ! 

 

 

 



 

 

SOAL TES SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak 

Kelas    : VIII D 

Semester   : II (Genap) 

 

Berilah tanda (x) pada salah satu jawaban alternative A,B,C atau D yang anda anggap benar. 

1. Kata غضبا berasal dari bahasa Arab yang artinya? 

a. Sifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri 

b. Sifat tidak senang yang akan mengakibatkan kemarahan 

c. Sifat yang selalu merasa cukup 

d. Sifat yang sombong dan angkuh terhadap orang lain 

2. Sifat Ghadab tentu dilarang oleh Allah Swt, karna sifat tersebut dapat merugikan diri kita 

sendiri. Berikut ini terdapat di surat apakah larangan tentang ghadab tersebut? 

a. Q.S Ali Imran  

b. Q. S Yusuf 

c. Q.S Al - Baqarah 

d. Q.S  Az - Zalzalah  

3. Rasa tidak senang yang akan menimbulkan kekecewaan kemudian dilampiaskan dengan 

kemarahan adalah.. 

a. Ghadab 

b. Putus asa 

c. Tamak  

d. Ananiah  

4. Kata Tamak berasal dari bahasa Arab, Yaitu? 

a. طم 

b. تمع 
c. تماع 
d. طمعا 

5. Salah satu cara untuk mengindari sifat tamak yaitu dengan cara? 

a. Berpola hidup sesederhana atau tidak berlebihan  

b. Menghabiskan uang dan membelajakannya setiap saat 

c. Menghambur-hamburkan harta yang dimilkinya 

d. Selalu taat kepada Allah Swt 

6. Terlampau besar nafsu untuk mendapatkan harta keduniaan disebut.. 

a. Takabbur  

b. Azam  

c. Ikhtiar  

d. Tamak  



 

 

7. Hal yang biasanya menyebabkan orang takabur adalah… 

a. Kecantikan / ketampanan  

b. Kelemahan  

c. Kesopanan  

d. Ketidak sempurnaan  

8. Salah satu tokoh yang terkenal tamak adalah .. 

a. Firaun  

b. Namrud 

c. Qarun 

d. Abu jahal   

9. Hal yang dapat mencegah kita dari sifat takabur adalah .. 

a. Doa 

b. Pantang menyerah  

c. Berusaha 

d. Itikaf  

10. Ayat yang menjelaskan tentang sifat tamak adalah .. 

a. Q.S Al-Baqarah;96 

b. Q.S Al-Baqarah;97 

c. Q.S Al-Baqarah;98 

d. Q.S Al-Baqarah;99 

 

 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan cara untuk menghindarkan diri dari sifat ghadab! 

2. Sebutkan dampak negative dari ghadab ! 

3. Jelaskan pengertian tamak menurut istilah ! 

4. Sebutkan cara menghindari diri dari sifat tamak ! 

5. Sebutkan ciri-ciri orang yang tamak ! 
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