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ABSTRAK 

PENGARUH METODE QUICK ON THE DRAW TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN FIQIH DI MTS YAPSI 

SUMBERJAYA KAB. LAMPUNG BARAT 

Oleh 

ENI MUNAWAROH 

Penelitian ini berjudul “pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil 

belajar  siswa mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI Sumberjaya Kab. Lampung Barat”. 

Permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran fiqih adalah rendahnya hasil 

belajar siswa, dikarenakan pada proses pembelajaran guru menggunakan metode 

konvensional dimana siswa hanya mendengarkan, dikusi. Maka peneliti 

menggunakan metode Quick On The Draw karena siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Quick On 

The Draw terhadap hasil belajar  siswa mata pelajaran fiqih di MTS Yapsi 

Sumberjaya Kab. Lampung Barat. Salah satu cara yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode Quick In The Draw. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasy Experiment. Desain penelitian yang 

digunakan pada Quasy Experiment ini adalah Nonequivalent Control Group Design. 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs YAPSI Sumberjaya Lampung Barat dengan 

teknik pengambilan sampel adalah Purposive Sampel. Penelitian ini menggunakan 

dua kelas yaitu kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen menggunakan metode Quick 

On The Draw dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol menggunakan metode diskusi. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa tes dalam bentuk pilihan ganda dan 

dokumentasi dalam bentuk foto. 

Berdasarkan perhitungan uji-t yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol maka didapatkan thitung memperoleh nilai 2,51 ttabel adalah 2,00 sehingga 

hasilnya thitung > ttabel yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat ada pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI Sumberjaya Kab. Lampung Barat 

 

Kata Kunci : Metode Quick On The Draw, hasil belajar mata pelajaran fiqih  
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MOTTO 

 

  ......                                  

       

Artinya : ....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. 

Al-Maidah : 2)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tim Penulis, Al-Qur’an Dan Terjemah ( Bandung : Cordoba, 2013), h. 106 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini perlu dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Yang mempengaruhi adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan kegagalan 

atau setidak-tidaknya menjadi gangguan yang bisa menghambat kemajuan.
1
 

2. Metode Quick On The Draw 

Metode Quick On The Draw adalah sebuah metode yang didalamnya 

melakukan sebuah aktivitas riset dengan intensif bawaan untuk kerja tim dan 

kecepatan.
2
 

3. Hasil Belajar 

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

yang dapat ditunjukan angka indeks yang dicapai peserta didik setelah 

melakukan proses dan kegiatan-kegiatan pembelajaran, hasil belajar merupakan 

tingkat perkembangan mental yang baik dibandingkan pada saat sebelum 

                                                           
1
 Oemar Malik, Metode Belajar Dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, (Bandung : Tarsito, 1990), 

h. 117 
2
 Paul Ginnis, Trik & Taktik Mengajar, (Jakarta : Indeks, 2008), h. 164 



2 
 

 
 

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

kognitif, afektif, dan psikomotorik 

4. Mata Pelajaran Fiqih  

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu 

bagian mata pelajaran agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa 

mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, kemudian 

menjadi dasar pandangan hidupnya melalui bimbingan, pengajaran, latihan, 

penggunaan pengalaman dan pembiasaan.
3
 

5. Siswa  

Siswa adalah penentuan terjadinya atau tidaknya proses belajar. Siswa 

ditunjukan untuk mengembangkan potensi diri, sebagaimana dirumuskan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi : 

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu”. 

Dari penjelasan di atas maka penulis berkenan untuk melihat potensi yang 

dimiliki oleh siswa di MTs YAPSI Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. 

6. Madrasah Tsanawiyah Yapsi Sumberjaya 

Madrasah Tsanawiyah YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung Barat adalah 

lembaga pendidikan formal dengan jenjang pendidikan SLTP/sederajat yang 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi MTs, (Jakarta : Depag, 2004), 

h. 46 
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berciri khas pendidikan agama islam yang dikelola oleh yayasan sebagai tempat 

dimana siswa-siswi belajar untuk menempuh pendidikan yang dimana tempat 

penulis mengadakan penelitian.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

judul dalam skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan 

membahas secara lebih dalam mengenai  pengaruh metode Quick On The Draw 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI Sumber 

Jaya Kab. Lampung Barat. 

 

B. Alasan memilih judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah metode Quick On The Draw mata pelajaran fiqih 

berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran fiqih siswa MTs YAPSI 

Sumber Jaya Kab. Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh metode Quick On The Draw terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih MTs YAPSI Sumber Jaya Kab. 

Lampung Barat. 

3. Di MTs YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, guru bidang studi fiqih 

dalam proses pembelajaran masih memakai metode/strategi konvensional 

sehingga dan guru belum memakai metode Quick On The Draw. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya untuk 

berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.
4
 Dasar-dasar pendidikan telah 

diajarkan sejak Agama Islam pertama kali di wahyukan, telihat dalam surat Al-Alaq 

1-5 : 

                                    

                 

Artinya : (1).Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan 

(2).Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3).Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4).Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam (5).Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.
5
 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang penting untuk mencapai 

pembangunan nasional. Untuk mencapai pembangunan nasional tersebut, maka 

pemerintah telah merencanakan dan melakukan perluasan serta peningkatan kualitas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi : 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi pesera 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 

                                                           
4
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bumi Aksara, Jakarta, .2013),  h. 79 

5
 Al-Quran Terjemah.(Bandung:Cordoba,2013), h. 597, QS. Al-Alaq : 1-5 



5 
 

 
 

maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara demontrasi serta bertaggung jawab”.
6
 

Berdasarkan undang-undang di atas salah satu ciri manusia berkualitas adalah 

mereka yang beriman, bertakwa serta memiliki akhlak mulia, sehingga diharapkan 

salah satu ciri kompetensi keluaran pendidikan di Indonesia adalah keteguhan dalam 

iman, bertakwa serta memiliki akhlak mulia.Khususnya pendidikan agama islam, 

dengan tujuan membentuk pribadi yang baik. Firman Allah Swt dalam surat Al-

Mujadilah ayat 11 yang berbunyi : 

                                

                                 

    

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

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi 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-Mujadalah : 11) 
7 

Pada dasarnya melalui proses pendidikan akan membentuk kepribadian 

seseorang
8
. Untuk membentuk kepribadian seseorang memerlukan sebuah tuntunan 

atau acuan untuk mencapai hal itu, maka dari itu perlu bimbingan mengenai 

pendidikan agama, karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

                                                           
6
 Undang-undang SISDIKNAS RI No. 20 Thn 2003 

7
 Al-Quran Terjemah.(Bandung:Cordoba,2013), h. 543 QS. : Al-Mujadalah : 11 

8
 Nanang Hanifah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : Refika 

Aditama, 2002), h. 6 
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proses pembentukan kepribadian seseorang. Dan untuk merealisasikan fungsi dan 

tujuan pendidikan harus ada proses yang kita kenal dengan istilah belajar. 

Belajar adalah perubahan perilaku, berkat interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan perilaku mengacu Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor seseorang 

dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukan perubahan perilakunya. 

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental 

dalam setiap jenjang pendidikan.
9
 Dengan demikian maka dapat disimpulkan belajar 

adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku 

baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut Aspek-Aspek Kognitif, 

Apektif dan Pisikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Dan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar adalah hasil belajar. 

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

dapat ditunjukan angka indeks yang dicapai peserta didik setelah melakukan proses 

dan kegiatan-kegiatan pembelajaran, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, Afektif, dan 

Pisikomotorik.
10

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, hasil adalah  hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu sebagai hasil dari 

                                                           
9
 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan : Perangkat Sistem Pengajaran Modul, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 167 
10

 Diyamti dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta :Rineka Cipta, 2013), h. 193 
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aktivitas dalam belajar dan diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka.
11

Muhibbin 

Syah menyatakan bahwa, belajar merupakan proses kognitif yang mendapat 

dukungan dari fungsi ranah pisikomotor.  

Hasil belajar sangat besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar, 

oleh karena itu dalam proses pembelajaran guru harus benar-benar berusaha 

meningkatkan hasil belajar pada diri siswa, guru harus dapat merangsang dan 

memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas 

dan kreativitas siswa sehingga Akan terjadi proses belajar mengajar yang digunakan 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat menentukan hasil belajar yang 

dilakukan oleh siswa.
12

 

Guru adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan 

secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan siswa baik itu dari 

Aspek jasmani maupun rohaninya agar ia mampu hidup mandiri dan dapat memenuhi 

tugasnya sebagai makhluk tuhan sebagai individu dan juga sebgagai makhluk 

sosial.
13

 

Salah satu pentingnya guru untuk terus berusaha mengembangkan diri karena 

pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Selain itu sistem pengajaran, materi 

pengajaran dan penyampaiannya kepada siswa harus selalu dikembangkan. Upaya 

                                                           
11

 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru, (Surabaya : Usaha 

Nasional, 1994), h. 22 
12

 R Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

h. 42-43 
13

 Rahmayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta :Kalam Mulia, 2012), h. 50 
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pengembangan sistem pengajaran, pembenahan isi, serta teknologi organisasi materi 

pengajaran dan pencarian pendekatan strategi, metode, teknik pengajaran selalu perlu 

dikaji atau dikembangkan demi keefektifitas dan efesiensi kerja kependidikan.
14

 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, guru harus mampu memilih dan 

menerapkan metode yang tepat dengan menggunakan metode yang tepat maka dapat 

menarik hasil belajar siswa sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. 

Proses pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan 

aktif baik dari pihak guru maupun siswa, karena keterlibatan antara keduanya akan 

membawa dampak yang positif  untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang ingin 

dicapai. Dan metode yang dapat diterapkan atau digunakan oleh seorang guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah metode Quick On The Draw. 

Quick On The Draw pertama kali dikenalkan oleh Paul Ginnis. Yang 

menginginkan agar siswa bekerja sama secara kooperatif pada kelompok-kelompok 

kecil dengan tujuan untuk menjadi kelompok pertama yang menyelesaikan satu set 

pertanyaan. Dalam metode ini siswa dirancang untuk melakukan aktivitas berpikir, 

kemandirian, saling ketergantungan, kerja kelompok, membaca, bergerak, berbicara, 

melihat. Langakah-langkah Quick On The Draw : 

1. Siapkan satu set pertanyaan, misalnya sepuluh, mengenai topik yang sedang 

dibahas. Buat cukup salinan agar tiap kelompok punya sendiri. Tiap pertanyaan 

harus di kartu terpisah. Tiap set pertanyaan sebaiknya di kartu dengan warna 

                                                           
14

, Mahmud Sosiologi Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h, 110-111 
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yang berbeda. Letakkan set tersebut di atas meja guru, angka menghadap atas, 

nomor 1 di atas; 

2. Bagi kelas ke dalam kelompok bertiga. Beri warna untuk tiap kelompok 

sehingga mereka dapat mengenali set pertanyaan mereka di meja guru; 

3. Beri tiap kelompok materi sumber yang terdiri dari jawaban untuk semua 

pertanyaan- satu kopi tiap siswa; 

4. Pada kata “mulai”, satu dari setiap kelompok “lari” ke meja guru, mengambil 

pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali membawanya ke 

kelompok; 

5. Dengan menggunakan materi sumber, kelompok tersebut mencari dan menulis 

jawaban di lembar kertas terpisah; 

6. Jawaban dibawa ke gurunya oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban. Jika 

jawaban Akurat dan lengkap, pertanyaan kedua dri tumpukan warna mereka 

diambil dan seterusnya. Jika Ada jawaban yng tidak Akurat dan tidak 

lengkap,guru menyuruh pelari kembali ke kelompok dan mencoba lagi. Penulis 

dan pelari harus bergantian; 

7. Saat satu siswa sedang “berlari” anggota lainnya membaca dan memahami 

sumber bacaan, sehingga mereka dan dapat menjawab pertanyaan nantinya 

dengan lebih efisien; 

8.  Kelompok pertama yang menjawab semua pertanyaan dinyatakan sebagai 

pemenang; 

9. Guru kemudian membahas semu pertanyaan. 



10 
 

 
 

Keungulan Quick On The Draw adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong siswa kerja kelompok yang efisien dan semakin cepat 

kemajuannya; 

2. Memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam keterampilan 

membaca yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar mandiri, 

membaca pertanyaan dengan hati-hati dan menjawab pertanyaan dengan tepat; 

3. Membatu siswa untuk membiasakan diri mendasarkan belajar pada sumber; 

4. Sesuai bagi siswa dengan karakter kinestetik yang tidak dapat duduk diam 

selama lebih dari dua menit.
15

 

Mata pelajaran fiqih merupakan salah satu pelajaran yang disajikan oleh pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ndidik di madrasah dan sangat penting untuk  dipelajari oleh siswa,  mereka mampu 

menguasai nilai-nilai syariat islam dengan menghayati dan mengamati serta 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan diperoleh manfaat  dan 

hikmah dalam mempelajarinya. 

Berdasarkan  penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mata pelajaran fiqih 

merupakan pelajaran yang penting untuk meletakkan dasar-dasar tata cara beribadah 

kepada Allah SWT. namun dalam penerapannya peserta didik belum mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah MTs YAPSI memiliki 

mata pelajaran fiqih, seperti pada sekolah lainnya. Pelajaran fiqih memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam mendidik dan membina peserta didik untuk 

                                                           
15

 Paul Ginnis, Op.cit. h.163-165 
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mampu melaksanakan amaliah-amaliah yang berhubungan dengan segala Aspek 

agama. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran fiqih  yaitu  dengan  Bapak Dadi Supriyadi S. Pd. I, dengan jumlah siswa 

keseluruhan kelas VIII A, dan B  yaitu 62 siswa. Di Sekolah tersebut bahwasanya 

dalam proses belajar mengajar beliau menggunkan metode ceramah, diskusi dan 

belum menggunakan metode Quick On The Draw. Menggunakan media 

pembelajaran seperti papan tulis, spidol dan gambar-gambar yang terkait 

pembelajaran fiqih. Siswa dalam belajar terkadang bertanya dan aktif adapula pasif. 

Hal ini mengakibatkan kemampuan terhadap pemahaman siswa masih rendah. 

Berikut ini adalah tabel hasil Ujian Tengah Semester Ganjil siswa kelas VIII MTs 

YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung Barat :
16

 

Tabel 1 

Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas VIII MTs Yapsi Sumber Jaya 

Kab. Lampung Barat 

 

No Kelas 
Nilai UTS (x) 

Jumlah KKM 
x< 71 x>71 

 

VIII A 18 17 35 71 

VIII B 7 20 27 71 

Jumlah 38 24 62 71 

                                                           
16

Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Fiqih Di MTs Yapsi Sumber 

Jaya Kab. Lampung  Barat 
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Sumber : Dokumentasi Data Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas VIII 

MTs Yapsi Sumber Jaya Kab. Lampung Barat
17

 

Sebagaimana standar Kelulusan di MTs YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung 

Barat  menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai pengukur hasil 

belajar, adapun penetapan KKM bagi mata pelajaran fiqih dengan nilai 71. 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 35 siswa kelas VIIIA sebagai 

kelas eksperimen yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal hanya berjumlah 17 

siswa. Sedangkan dari 27 kelas VIIIB sebagai kelas kontrol yang memenuhi 

ketuntasan minimal berjumlah 20. Jadi, dari data tersebut hasil belajar di MTs YAPSI 

Sumber Jaya Kab. Lampung Barat belum memenuhi kriteria ketuntasaan minimum 

(KKM).  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Metode Quick On The Draw Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Fiqih di MTs YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung Barat”. 

D. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa masalah yang dapat di 

identifikasi diantaranya, yaitu : 

1. Guru belum menggunakan metode yang bervariasi dan masih menggunakan 

metode diskusi pada materi pembelajaran fiqih. 

2. Hasil belajar siswa masih ada yang rendah dalam mata pelajaraan fiqih 

                                                           
17

 Dokumentasi Data Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Siswa Kelas VIII  MTs Yapsi 

Sumber Jaya Kab. Lampung Barat 
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3. Guru belum menggunakan metode Quick On The Draw dalam proses 

pembelajaran fiqih. 

E. Batasan Masalah 

Agar penulis ini dapat memenuhi sasaran dan tidak menyimpang dari pokok 

persoalan atau permasalahan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi masalah 

penelitian ini sebagai berikut : Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode Quick On The Draw, dan Penelitian dilakukan di MTs Yapsi Sumber Jaya 

Kab. Lampung Barat. 

 

F. Rumusan Masalah  

Menurut Sugiyono masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antar teori dengan praktek, antara 

aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.
18

 Dengan demikian 

penulis simpulkan bahwa masalah adalah suatu pertanyaan yang diajukan dan akan 

diberikan jawaban melalui penelitian. Selanjutnya berdasarkan latar belakang 

masalah maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu : 

 “Adakah pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil belajar  siswa 

mata pelajaran fiqih di MTs Yapsi Sumber Jaya Kab. Lampung Barat ?” 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuanti, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 32 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode Quick 

On The Draw terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs Yapsi 

Sumber Jaya kab. Lampung Barat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan peneliti 

memberikan informasi serta pengalaman bagi peneliti tentang 

permasalahan pembelajaran dikelas yang sesungguhnya, selain itu hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bila sudah menjadi 

seorang guru. 

b. Bagi Sekolah 

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

sekaligus sumbangan pemikiran dalam usaha mengefektifkan pembelajaran 

fiqih dalam metode Quick On The Draw sehingga salah satu metode 

pembelajaran di MTs YAPSI Sumber Jaya Kab. Lampung Barat. 
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c. Bagi Siswa 

1) Menumbuhkan semangat belajar siswa ; 

2) Terbentuk suasana belajar yang Aktif dan menyenangkan ; 

3) Mengembangkan dan menggunakanketerampilan berpikir kritis dan 

bekerjasama dalam kelompok ; 

4) Terjalin hubungan baik antara siswa . 

d. Bagi Guru 

1) Dapat mengembangkan metode mengajar dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2) Dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan mengembangkan metode pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran fiqih agar lebih bermakna, efektif, dan 

efisien. 

F. Penelitian Relevan 

1. Skripsi oleh Ultriandi dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Quick On 

The Draw Terhadap Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs 02 

Muhammadiyah Pekanbaru . Hasil penelitian ini adalah  dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Quick On The Draw baik karena 

mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. 



16 
 

 
 

Biasanya siswa juga lebih mudah menerima bahasa yang disampaikanoleh 

temannya sendiri dan lebih bebas dalam mengungkapkan pendapatnya.
19

 

2. Skripsi oleh Lingar Banyu Biru dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa melalui penerapan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dari pratindakan ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini dapat terlihat 

dengan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas yang pada saat pratindakan 

sebesar 68,41 terjadi peningkatan pada siklus 1 menjadi 74,38. Pada siklus 2 

terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari 74,38 atau 70,28% menjadi 

78,05 atau 78,38% dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 37 siswa.
20

 

3. Skripsi oleh Nurlaila Sabatini dengan judul Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Quick On The Draw Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 5 Palembang Tahun 2016. Dapat 

disimpulkan bahwa mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Quick 

On The Draw memberikan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar 

                                                           
19

  Ultriandi, Pengaruh Penerapan Strategi Quick On The Draw Terhadap Aktivitas Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII Mts 02 Muhammadiyah Pekanbaru (Skripsi), UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau Pekanbaru, 2013 
20

  Lingar Banyu Biru, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2013/2014 (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, 2014 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) materi iman kepada Rasul 

Allah SWT. di SMA Negeri 5 Palembang.
21

 

4. Skripsi oleh Fajar Havid Amrulloh dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran Quick On The Draw Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 02 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian 

ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan strategi pembelajaran 

quick on the draw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

thitung = 4,015, sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5% adalah 2,000. Maka 

hipotesis (Ha) diterima. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam penerapan 

strategi pembelajaran quick on the draw terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012.
22

  

5. Skripsi oleh Herman dengan judul pengaruh pembelajaran koopratif tipe quick 

on the draw terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII di MTSN Rukoh Banda 

Aceh tahun ajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini adalah prestasi siswa pada 

kelas eksperimen lebih meningkat dari pada kelas kontrol pada kelas VIII-2 

(Kelas kontrol) siswa mencapai ketuntasan sebesar 48,37% dan kelas VIII-3 

(kelas eksperimen) siswa mencapai ketuntasan sebesar 80,63%. perhitungan 
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  Nurlaila Sabatini, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Quick On The Draw 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 5 Palembang 

Tahun 2016 (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, 2016 
22

 Fajar Havid Amrulloh, Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Quick On The Draw 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 02 Bandung Tahun Ajaran 

2011/2012 (Skripsi), STAIN Tulungagung, 2012 
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korelasi (r)  untuk mencari antar variabel X dan Y diperoleh hasil sebesar 0,96 

hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara variabel X (nilai 

hasil siswa belajar kooperatif tipe quick on the draw) dan variabel Y (nilai 

prestasi belajar konvensional).
23
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 Herman, pengaruh pembelajaran koopratif tipe quick on the draw terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VIII di MTSN Rukoh Banda Aceh tahun ajaran 2014/2015 (Skripsi), UNSYIAH 

Darussalam Banda Aceh, 2015 



19 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Quick On The Draw 

1. Pengertian Metode Quick On The Draw 

Metode Quick On The Draw adalah suatu pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas dan kerja sama siswa daam mencari, 

menjawab dan melaporkan informasi dari berbagai sumber dalam sebuah 

suasana permainan yang mengarah pada pacuan kelompok melalui aktivitas 

kerja tim dan kecepatannya.
24

 

Menurut Paul Ginnis metode Quick On The Draw merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif, yang menginginkan agar peserta didik bekerja sama 

secara kooperatif pada kelompok-kelompok kecil dengan tujuan untuk menjadi 

kelompok pertama yang menyelesaikan satu set pertanyaan.
25

 

Metode ini memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam 

keterampilan membaca, yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah 

belajar mandiri dan kecakapan dalam membaca pertanyaan dengan hati-hati, 

menjawab pertanyaan dengan tepat, membedakan materi yang penting dan yang 

tidak. Kegiatan ini membantu siswa untuk membiasakan diri mendasarkan 

belajar pada sumber-sumber lain bukannya pada guru saja. Siswa dituntut 
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mempunyai tanggung jawab terhadap diri dan kelompoknya. Dalam proses 

belajar siswa dituntut mempunyai tujuan yang sama, dalam pembelajaran siswa 

diberi tugas individu dan kelompok. 

2. Tujuan dan Manfaat Metode Quick On The Draw Dalam Pembelajaran 

Tujuan dari metode ini juga senada dengan tujuan metode pendidikan Islam 

secara umum yakni, agar proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih 

berdaya guna dan berhasil guna dan menimbulkan kesadaran anak didik untuk 

mengamalkan ketentuan ajaran Islam. 

Sedangkan manfaat dari metode ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pengalaman mengenai tentang macam – macam 

keterampilan membaca, yang di dorong kecepatan aktivitas lainya ; 

b. Mendorong anak didik untuk melakukan kerja kelompok, dan semakin 

cepat kerja kelompok semakin cepat pula kemajuannya ; 

c. Membantu siswa untuk membiasakan diri mendasarkan belajar pada 

sumber, bukan guru ; 

d. Sesuai bagi siswa dengan karakter kinestetik yang tidak dapat duduk 

diam dalam waktu yang relative lama.
26

 

Kemudian H.M. Suyudi, dalam bukunya Pendidikan dalam Perspektif Islam 

mengatakan bahwa metode ini juga bermanfaat agar : 

a. Anak didik dapat mengetahui hubungan berbagai elemen yang berbeda-

beda dan hubungan antar makhluk yang bercorak ragam ; 

b.  Anak didik mampu mencari sumber yang menjadi tempat pengembalian 

berbagai ilmu serta berbagai topik yang berbeda-beda ; 

c.  Anak didik mampu membedakan antara hakikat yang tetap dan yang 

berubah-ubah, dan mampu mengeneralisasikan unsur yang beragam ; 

d. Menumbuhkan kecenderungan membaca dan meneliti ; 

e. Memberi wawasan anak didik, sikap solidaritas dari keberagaman baik 

secara individu kelompok maupun golongan ; 

f. Malatih anak didik agar mampu berfikir kritis ; 
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g. Menjadikan anak didik mampu mengambil pelajaran dari peristiwa yang 

menimpa kelompok tertentu untuk mencari terobosan yang lain.
27

 

Dari tujuan dan manfaat metode Quick On The Draw yang dipaparkan di 

atas diharapkan dapat menimbulkan kekuatan melaksanakan ajaran-ajaran 

agama Islam dengan ikhlas dan dari kesadarannya sendiri. 

 

3. Langkah-Langkah Metode Quick On The Draw 

Adapun langkah-langkah penerapan metode Quick On The Draw adalah 

sebagai berikut : 

a. Siapkan satu set pertanyaan, misalnya sepuluh, mengenai topik yang 

sedang dibahas. Buat cukup salinan agar tiap kelompok punya sendiri. 

Tiap pertanyaan harus di kartu terpisah. Tiap set pertanyaan harus 

dikartu dengan warna berbeda. Letakkan set tersebut di atas meja guru, 

angka menghadap atas, nomor satu di atas ; 

b. Bagi kelas ke dalam kelompok bertiga, beri warna untuk tiap kelompok 

sehingga mereka dapat mengenali set pertanyaan mereka di meja guru ; 

c. Beri tiap kelompok materi sumber yang terdiri dari jawaban untuk 

semua pertanyaan - satu copy tiap siswa ; 

d. Pada kata “mulai”, satu orang dari tiap kelompok “lari” ke meja guru, 

mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali 

membawanya ke kelompok ; 

e. Dengan menggunakan materi sumber, kelompok tersebut mencari dan 

menulis jawaban di lembar kertas terpisah ; 

f. Jawaban dibawa ke gurunya oleh orang kedua. Guru memeriksa 

jawaban. Jika jawaban akurat dan lengkap, pertanyaan kedua dari 

tumpukan warna mereka diambil dan seterusnya. Jika ada jawaban yang 

tidak akurat atau tidak lengkap, guru menyuruh sang pelari kembali ke 

kelompok dan mencoba lagi ;  

g. Saat satu siswa sedang “berlari” lainnya membaca dan memahami 

sumber bacaan, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan nantinya 

dengan lebih efisien ; 
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h. Kelompok pertama yang menjawab semua pertanyaan dinyatakan 

sebagai pemenang ; 

i. Guru kemudian membahas semua pertanyaan.
28

 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Quick On The Draw  

Setiap metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam 

mengimplementasikannya baik itu metode yang paling bagus dipadang untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Begitu pula metode Quick On The Draw juga 

mempunyi kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas ini mendorong kerja kelompok, semakin efisien kerja 

kelompok, semakin cepat kemajuanya. Kelompok dapat belajar bahwa 

pembagian tugas lebih produktif dari pada menduplikasi tugas ; 

b. Memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam keterampilan 

membaca, yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar 

mandiri, membaca pertanyaan dengan hati-hati, menjawab pertanyaan 

dengan tepat, membedakan materi yang penting dan yang tidak ; 

c. Membantu siswa untuk membiasakan diri untuk belajar pada sumber, 

tidak hanya pada guru ; 

d. Sesuai bagi siswa dengan karakteristik yang tidak dapat duduk diam ; 

e. Melatih siswa untuk tidak menduplikasi tugas dari teman.
29

 

Adapun kekurangan-kekurangan metode Quick On The Draw adalah : 

a. Membutuhkan waktu relatif lama dalam penerapannya ; 

b. Dalam kerja kelompok, siswa akan mengalami keributan jika pengelolaan 

kelas kurang baik ; 

c. Guru sulit untuk memantau aktivitas siswa dalam kelompok ; 

d. Guru harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar 

dalam menerapkan metode Quick On The Draw tidak mengalami 

kesulitan ; 

e. Dibutuhkan ketelitian dalam membuat sumber materi agar jawaban yang 

berada di dalamnya tidak terlalu terlihat oleh siswa ;
30
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f. Tidak semua guru dapat memakai metode ini, guru di tuntut dapat 

membawa suasana murid ke ranah yang lebih dalam, jadi pada guru yang 

kurang mampu menguasai kelas metode ini kurang efektif di lakukan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Quick On The Draw ini dapat membantu siswa untuk 

membiasakan diri belajar pada sumber bukan hanya pada guru saja.
31

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar dilakukan 

untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar.
32

 

Jadi hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya.  

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang 

diakukan oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran.
33

 Hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dan sebagai umpan balik 

dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Tingakah laku sebagai hasil 
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belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

pisikomotorik.
34

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan seseorang yang diperoleh dalam usaha sadar dan 

sebagai hasil dari proses belajar mengajar. 

Menurut Dimyati hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua 

yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

kemampuan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat kemampuan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan guru, hasil belajar merupakan 

saat terselesaikannya bahan pelajaran.
35

  

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah meningkatnya kemampuan mental melalui ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik saat selesainya bahan pelajaran. 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam dasar-dasar  evaluasi pendidikan, hasil 

belajar menurut Taksonomi Bloom di bagi menjadi 3 ranah yaitu : 

a. Ranah kognitif. Berkenaan dengan ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Belajar kognitif ini melibatkan proses 

pengenalan atau penemuan yng mencakup berpikir, menalar, menilai dan 

memberikan imajinasi yang selanjutnya akan membentuk perilaku baru ; 
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b. Ranah afektif. Berkenaan dengan respon siswa yang melibatkan ekpresi, 

perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relative 

sederhana. Belajar afektif mencakup nilai, emosi dorongan minat dan 

sikap ; 

c. Ranah psikomotor. Berkenaan dengan kerja otot sehingga menyebabkan 

gerakan tubuh.
36

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil atau kemampuan yang diperoleh siswa dalam proses belajar 

mengajar baik dari segi ranah kognitif, ranah afektif maupun psikomotorik. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hasil 

belajar berupa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penetapan 

aturan ; 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 
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mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas ; 

c. Keterampilan kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah ; 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani ; 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.
37

 Jadi hasil 

belajar siswa yang akan diteliti berupa perubahan tingkah laku baik 

menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotorik sesuai dengan 

kurikulum yang sedang diterapkan dalam pendidikan saat ini. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil atau kemampuan yang telah diperoleh oleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar berupa pengetahuan yang tidak hanya kecakapan 

tetapi juga penghayatan pada individu dan untuk mengetahui hasil dari belajar 
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tersebut dapat dilakukan melalui penelitian berupa tes, latihan atau ulangan. 

Selain itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Banyak sudah para ahli yang mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Ada yang meninjau dari sudut intern siswa 

dan ada yang meninjau dari sudut ekstern siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu internal dan 

faktor eksternal.
38

 

a. Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa, adapun 

yang termasuk faktor intern siswa adalah : 

Faktor Jasmaniah Atau Fisik ; 

1) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau 

hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

 

 

                                                           
38

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 

h. 54 

 



28 
 

 
 

2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sessuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh/badan.  

Faktor Psikologis ; 

Menurut Syaiful Bahri Djamaroh, faktor psikologi sebagai faktor 

dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan 

intensitas belajar seorang anak. meski faktor luar mendukung tapi 

faktor psikolohis tidak mendukung maka faktor luar itu akan kurang 

signifikan.Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, motivasi, 

kemampuan kognitif adalah faktor-faktor psikologi yang utama 

mempengarui proses dan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya 

faktor-faktor tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut : 

1) Intelegensi  

Kecerdasan atau intelegensi diakui ikut menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. M. Dalyono mengatakan bahwa 

seseorang yang memiliki intelegensi, baik (IQ-nya tinggi) 

umumnya mudah belajar dan hasilnyapun cenderung baik. 

Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berfikir, sehingga 

prestasi belajarnyapun rendah.
39 
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Oleh karena itu kecerdasan mempunyai peranan yang besar 

dalam menentukan berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan dan pengajaran. 

Dan orang yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu 

belajar daripada orang yang kurang cerdas.
40

 

2) Minat 

Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau efektikitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasaranya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri, semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut semakin dekat minat.
41

 

3) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah : “the capacity 

to learn”. Dengan perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk 

belajar. Kemampuan itu baru akan teralisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau terlatih. Orang yang berbakat 

mengertik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan 

lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang/tidak berbakat 

di bidang itu.
42
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4) Motivasi 

Mengingat motivasi merupakan motor penggerak dalam 

perbuatan, maka bila ada anak didik yang kurang memiliki 

motivasi intrinsik, diperlukan dorongan dari luar, yaitu motivasi 

ekstrinsik, agar anak didik termotivasi untuk belajar. Disini 

diperlukan pemanfaatan bentuk-bentuk motivasi secara akurat dan 

bijaksana.
43

 

Menurut Slameto, seringkali anak didik yang tergolong cerdas 

tampak bodoh karena tidak memiliki motivasi untuk mencapai 

prestasi sebaik mungkin. Berbagai faktor membuatnya apatis.
44

 

Faktor Kelelahan ; 

1)  Kelelahan Jasmani  

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/ kurang lancar 

pada bagian-bagian tertentu.
45

 Maka dapat disimpulkan bahwa 

kelelahan jasmani adalah kelelahan yang diakibatkan oleh 

aktivitas badan dan tidak mampu untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan. 
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2) Kelelahan Rohani (Bersifat Psikis). 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala 

dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-

olah otak kehabisan daya untuk bekerja.
46

 Maka dapat 

disimpulkan bahwa kelelahan rohani adalah kelelahan yang 

diakibatkan oleh kerja otak sehingga sulit untuk berpikir, 

mengingat dan berkonsentrasi. 

b. Faktor Ekstern  

1) Faktor keluarga mencakup : cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan ;
47

 

2) Faktor sekolah mencakup : metode mengajar (Quick On The Draw), 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah ; 

3) Faktor masyarakat mencakup : kegiatan siswa dalam masyarakat, masa 

media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.
48
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Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut, 

terutama pada point 2 bagian  tentang metode mengajar maka metode Quick On 

The Draw merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar. Dalam 

kaitannya dengan hasil belajar siswa penting sekali adanya metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

C. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Istilah mata pelajaran, disebut juga dengan bidang studi. Mata pelajaran 

adalah “sederet bidang studi atau mata kuliah dalam kurikulum itu namanya 

pelajaran, tepatnya mata pelajaran yaitu satuan bidang ilmu ataau pokok 

bahasan”.
49

 

Pengertian fiqih adalah ilmu tentang ibadah, maka menjadi kebiasaan umum 

jika seseorang memiliki suatu teori atau konsep atau ilmu tentang sesuatu akan 

mendorong untuk memperaktekkan, guna mengetahui keabsahanya dan 

memperoleh manfaatnya.
50

 

Mata pelajaran fiqih merupakan usaha yang cukup terarah, lebih-lebih yang 

akan dituju kualitas manusia secara fisik dan pisiks yang taat kepada aturan 

beribadah seorang muslim. Mata pelajaran fiqih mempunyai kedudukan tinggi 

dan paling utama karena pendidikan fiqih menajamin memperbaiki ibadah 
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anak-anak dan mengangkat kederajat mereka yang tinggi, serta berbahagia 

dalam hidup dan kehidupannya.
51

 

Mata pelajaran fiqih adalah bimbingan untuk mengetahui ketentuan-

ketentuan syari’at islam. Materi yang sifatnya memberikan bimbingan terhadap 

peserta didik agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 

pelaksanaan syari’at islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam 

kehidupannya. Keluarga dan masyarakat lingkungannya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa fiqih adalah “ ilmu yang menerangkan 

hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dari dalil-dalilnya yang tafsili.
52

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah 

ilmu yang membahas tentang ibadah dan ilmu yang menerangkan hukum-

hukum syara’ yang diperoleh dari dari dalil-dalilnya yang tafsili atau terperinci.  

Adapun mata pelajaran fiqih dapat dipahami sebagai suatu bidang ilmu 

(bidang studi) atau pokok bahasan dalam kurikulum yang materinya bermuatan 

hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dari dalil-dalilnya yang tafsili atau 

terperinci. 

2. Tujuan Pelajaran Fiqih 

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu 

kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran 

merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah 
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pendidikan dan pengajaran ke arah yang hendak dituju. Tanpa adanya suatu 

tujuan maka pendidikan dan pembelajaran akan mudah terombang ambing, 

sehingga proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan mencapai hasil yang 

optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-

komponen pengajaran yang lain yaitu materi, metode dan media serta evaluasi 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen 

tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam 

merumuskan tujuan pendidikan dan pengajaran haruslah diperhatikan beberapa 

aspek yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan 

pendidikan nasional menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sesdiknas 

adalah untuk mengembangkan kemampuan dam membentuk watak serta 

peradaban, bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab.
53

 

Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian muslim yaitu suatu 

kepribadian yang seluruh aspeknya di jiwai oleh ajaran Islam. Tujuan 

pendidikan Islam dicapai dengan pengajaran Islam, jadi tujuan pengajaran 
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Islam merupakan bentuk operasional pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT, dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 : 

 َوَما َخَلْقُت اْلِجَّن َواْلِإْنَس ِإَلا ِلَيْعُبُدون

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku”. (QS. Ad-Dzariyat: 56)
54

 

 

Pelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang 

bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan agar siswa 

mampu mengetahui, memahami, serta mengamalkan ajaran Islam dalam aspek 

hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah. Sedangkan tujuan 

mata pelajaran fiqih di Tsanawiyah menurut Departemen Agama mengenai 

kurikulum berbasis kompetensi yaitu : 

a. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hokum; Islam 

secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun aqli ; 

b. Agar siswa dapat mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. 

 

3. Ruang Lingkup Fiqih 

Ruang lingkup pembelajaran fiqih dalam madrasah Tsanawiyah meliputi 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara lain : 

a. Hubungan manusia dengan Allah Swt ; 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia ; 

c. Hubungan manusia dengan alam lingkungan. 
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4. Fungsi Pelajaran Fiqih 

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi: 

a. Mendorong timbulnya kesadaran beribadah siswa kepada Allah Swt ; 

b. Menanamkan kebiasaan melaksanakan syari’at Islam di kalangan siswa 

dan ikhlas ; 

c. Mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk mensyukuri nikmat Allah 

Swt ; 

d. Membentuk kebiasaan disiplin dan rasa tanggung jawab social ; 

e. Membentuk kebiasaan berbuat yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

5. Materi Mata Pelajaran Fiqih 

a. Ketentuan Makanan dan Minuman Yang Halal 

1) Pengertian Makanan Yang Halal  

Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan 

menurut ketentuan syari’at Islam. Segala sesuatu baik berupa 

tumbuhan, buah-buhan ataupun bintang pada dasarnya adalah halal 

dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran artau Al-Hadits yang 

mengharamkannya ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram 

karena mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia. 

Allah Swt berfirman : 
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Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)
55

  

 

Dari ayat di atas maka jelaslah bahwa makananyang dimakan oleh 

seorang muslim hendaknya memenuhi syarat, yaitu : 

a) Halal, artinya diperoleh untuk dimakan dan tidak dilarang oleh 

hukum syara’ 

b) Baik/thayyib, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk 

kesehatan. 

 

2) Jenis Makanan dan Minuman Yang Dihalalkan 

Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu 

: 

a) Halal karena dzatnya. artinya, benda itu memang tidak dilarang 

oleh hukum syara seperi nasi, telor, susu, dan lain-lain. 

b) Halal cara mendapatkannya. artinya sesuatu yang halal itu harus 

diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi 

cara medapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara’ maka 

menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-

lain. 
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c) Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu 

yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara 

atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti 

kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak 

sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. 

Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan, secara 

garis besar binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi 2 

bagian, yaitu : 

a) Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh allah 

san rasul-nya. artinya semua makanan minuman adalah boleh 

dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.  

b) Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan 

c) Binatang ternak, seperti : kerbau, sapi, unta, kambing, domba  

d) Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainyapun boleh 

dimakan walaupun tanpa disembelih. 

e) Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, 

kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya 

f) Binatang yang hidup dilaut/air 

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal 

untuk dimakan baik yang ditangkap maupun yang ditemukan 

dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu mengandung 

racun atau membahayakan kehidupan manusia.  
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3) Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang Halal 

Makanan dan minuman yang halalan thoyyibah atau halal dan baik serta 

bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan 

rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal 

tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Hasil dari makanan 

minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan bererti jumlahnya 

banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan 

sahari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan 

perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang 

haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan 

baginya rahmat sehingga uangnnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu 

singkat 

Seseorang yang sudah terbiasa mengonsmsi makanan dan minuman yang 

halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat, di antaranya adalah 

a) Terjaga kesehatnnya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai 

dengan batas yang ditetapkan Allah Swt 

b) Mendapat ridha Allah Swt karena memilih jenis makanan dan minuman 

yang halal 

c) Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta 

mendapat perlindungan dari Allah swt, 

d) Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu 

tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya, 
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e) Memiliki akhlaqul karimah karena telah menaati perintah Allah Swt 

sekaligus terhindar dari akhlak madzmumah (tercela).  

 

b. Ketentuan Makanan dan Minuman Yang Haram 

 

1) Pengertian Makanan dan Minuman Yang Haram 

Haram artinya dilarang, jadi makanan dan minuman yang haram 

adalah makanan dan minuman yang diharamkan  di dalam Al Qur’an 

dan Al Hadist, bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti 

halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh 

syara’ pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara’ 

pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. 

 

2) Jenis Makanan dan Minuman Yang Diharamkan 

Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum 

selama tidak ada ayat Al Qur”an dan Hadist yang mengharamkannya. 

Bila haram, namun masih dikonsumsi  dan dilakukan, maka niscaya 

tidak barokah, malah membuat penyakit di badan . Haramnya makanan 

secara garis besar dapat dibagi dua macam : 

a) Haram Lidzatihi (makanan yang haram karena dzatnya). 

Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah 

haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya:  

(1) Daging babi 

(2) Darah  
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(3) Khamar (minuman keras) 

(4) Semua Jenis Burung Yang Bercakar, Yang Dengan Cakarnya 

dan Mencengkeram Atau Menyerang Mangsanya dan semua 

bintang buas yang bertaring 

(5) Binatang Yang Diperintahkan Supaya Dibunuh 

(6) Bintang Yang Dilarang Untuk Dibunuh 

(7) Binatang Yang Buruk Atau Menjijikkan  

(8) Semua makanan yang bermudharat terhadap kesehatan manusia 

apalagi kalau sampai membunuh diri- baik dengan segera 

maupun dengan cara perlahan.  

 

b) Haram Lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal). 

Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan 

tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak 

berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada 

beberapa, diantaranya: 

(1)  Bangkai Yaitu semua binatang yang mati tanpa 

penyembelihan yang syar’i dan juga bukan hasil perburuan.  

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas: 

(a) Al-Munhaniqoh, yaitu binatang yang mati karena 

tercekik. 

(b) Al-Mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena 

pukulan keras. 
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(c) Al-Mutaroddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh 

dari tempat yang tinggi. 

(d) An-Nathihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk 

oleh binatang lainnya. 

(e) Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. 

(f) Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti 

disetrum. 

(g) Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak 

membaca basmalah. 

(h) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah 

walaupun dengan membaca basmalah. 

(i) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari 

tubuhnya 

 

Diperkecualikan darinya 2 bangkai, ketiga bangkai ini halal 

dimakan: 

(a)  Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu 

penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal 

bangkainya kecuali kodok. 

(b)  Belalang. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar  
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(2) Binatang Disembelih Untuk Sesaji  

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau 

dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau, yang 

disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada 

dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan 

dibangun, hewan ternak yang disembelih untuk persembahan 

Nyai Roro Kidul dan sebagainya adalah haram dimakan 

dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang 

membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih 

dibacakan basmalah.  

 

(3) Binatang Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah  

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah 

adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Allah Swt 

berfirman:  

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang 

yang tidak disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang 

semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-

An’am: 121)
56
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(4) Jallalah 

Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah 

feses (kotoran manusia atau hewan lain atau najis), baik berupa 

onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti: 

garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses), 

dan selainnya 

(5) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara 

dhalim : seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil 

judi, undian harapan, taruhan, menang togel dan sebagainya. 

(6) Semua Makanan Halal Yang Tercampur Najis. 

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng 

atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak.
57

 

 

6. Akibat Dari Memakan Makanan Dan Minuman Yang Haram 

a. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan  

b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa (terutama minuman keras 

yang mengandung alkohol), seperti: 

1) Kecerdasan menurun 

2) Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif 

3) Senang menyendiri dan melamun 

4) Semangat kerja berkurangn 
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c. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan 

d. Makanan dan minuman yang haram memubadirkan harta 

e. Menimbulkan permusuhan dan kebencian 

f. Menghalangi terkabulnya doa, karena telah melanggar aturan Allah swt 

g. Menghalangi mengingat Allah 

7. Usaha – Usaha Untuk Menghindari Makanan Dan Minuman Yang 

Haram. 

Agar dapat menghindari makanan dan minuuman yang diharamkan, 

hendaklah diperhatikan hal-hal berikut : 

a. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan 

minunam yang diharamkan  

b. Hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang 

diharamkan 

c. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut 

tanyakanlah kepada ulama terdekat 

d. Bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau 

dalam kemasan 

e. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan dan minum sesuatu yang 

haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita  

f. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman ynag 

haram. 
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8. Adab Makan Dan Minum 

Selain kondisi makanan, tatacara makan dan minum pun tidak luput dari 

perhatian syariat Islam.  

a. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat 

menjalankan ibadah dengan baik. 

2) Tidak makan dan minum secara berlebihan atau melampaui batas yang 

diperlukan tubuh maupun melampauai batas yang dihalalkan.  

3) Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari. 

4) Makan di tempat yang nyaman dan pantas.  

b. Ketika sudah menghadapi hidangan perhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Kalau makan bersama, ambillah makanan yang dekat dan menggunakan 

tangan kanan. 

2) Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring. 

3) Membaca doa sebelum makan : 

Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau 

berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. 
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4) Gunakan tangan kanan untuk makan/menyuap.  

5) Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok 

dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. 

6) Tidak membenturkan sendok/garpu dengan gigi atau piring makan 

sehingga menimbulkan bunyi. 

7) Jangan makan sambil berbicara. 

8) Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum.  

9) Masukkan makanan kedalam mulut sedikit demi sedikit, jangan 

makan dengan suapan yang terlalu besar. 

10) Jangan mencela makanan yang tidak disukai. 

11) Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. 

12) Jangan terburu-buru saat makan. 

13) Rasakan nikmatnya makanan yang dimakan untuk timbul rasa syukur 

kepada Allah SWT. 

14) Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. 

15) Jangan menyisakan makanan di piring makan.  

16) Mengambil minuman dengan tangan kanan. 

17) Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas. 

18) Jangan minum langsung dari teko, botol dan sejenisnya, tetapi tuang 

terlebih dahulu ke dalam gelas. 

19) Jangan sekali minum langsung habis. 

20) Mencuci tangan setelah selesai. 
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21) Membaca doa selesai makan : 

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Zat yang memberi makan dan 

minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-

orang muslim.” 

 

22) Merapikan peralatan dan tempat makan. 

c. Dengan makan dan minum sesuai dengan adab yang baik, menunjukkan 

bahwa kita : 

1) Manusia yang beradab  

2) Merefleksikan rasa syukur atas rizki Allah Swt  

3) Menghormati makanan dan minuman bahwa mereka adalah makhluk 

Allah yang disediakan untuk manusia 

 

G. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan atau mengarahkan penyelidikan 

selanjutnya.
58

 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
59

 

Berdasarkan pendapat para Ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

adalah suatu kesimpulan yang bersifat sementara dari masalah penelitian yang akan 
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diteliti. Hal ini berarti bahwa dia akan ditolak jika salah dan diterima jika fakta-fakta 

membenarkan. Berkaitan dengan ini penulis memapergunakan hipotesis kerja sebagai 

kesimpulan sementara, yaitu dengan rumusan sebagai berikut : 

1. (Ha) Yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan 

Y (independent dan dependent variable). Jadi hipotesis kerja (ha) dalam 

penelitian ini adalah : 

“Ada pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran fiqih di MTS Yapsi Sumber Jaya kab. Lampung Barat” 

2. (Ho) Yaitu hipotesis yang menekankan tidak adanya hubungan antara variabel 

X dan Y (independent dan dependent variable). Jadi hipotesis nihil (ho) dalam 

penelitian ini adalah :  

“Tidak Ada pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran fiqih di MTS Yapsi Sumber Jaya kab. Lampung Barat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian 

adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya.
60

 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
61

 

 Jadi metode penelitian ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara ilmiah dan sistematis guna untuk mendapatkan suatu pemecahan 

terhadap masalah yang diajukan.  

 

B. Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian “pengaruh metode Quick On 

The Draw terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTS Yapsi Sumber 

Jaya Kab. Lampung Barat“ adalah penelitian Experiment. 

 Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab-

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 
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dengan mengeliminisasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

menggangu.
62

 

 Desain penelitian yang digunakan Quasi eksperimental design yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk desain nonequivalent control group 

design. Nonequivalent control group design, desain ini hampir sama dengan pretest-

posttest control group design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Dengan arti lain cara 

pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Dengan desain berikut : 

Tabel 2 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelompok Tes Awal 

(pretest) 

Perlakuan Tes Akhir 

(Posttest) 

Eksperimen Q1 X1 Q2 

Kontrol Q3 X2 Q4 

 

Keterangan: 

Q1 dan Q3 : Hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan 

X : Pembelajaran dengan metode Quick On The Draw 

Q2 : Hasil belajar siswa yang menggunakan metode Quick On The 

Draw 

Q4 : Hasil belajar siswa yang telah diberi perlakuan pembelajaran 

konvensional   
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di MTS Yapsi Sumber Jaya Lampung Barat pada Siswa 

kelas VIII dengan mata pelajaran Fiqih. 

D. Variabel Penelitian 

Kata “variabel” berasal dari bahasa inggris variable dengan arti “ubahan”, 

“faktor tak tetap”, atau “gejala yang dapat diubah-ubah”. 
63

 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian diatas dan bertolakpada judul penelitian yang telah 

dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini berlaku dua variable yang menjadi 

objek penelitian, yaitu : 

1. Variable Bebas ( Independent/X) 

Yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel yang 

dimaksud adalah metode Quick On The Draw.  

2. Variable Terikat ( Dependent/Y) 

Yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variable bebas. Dalam hal ini variabel yang dimaksud adalah terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran fiqih. 
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E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
64

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Yapsi Sumber Jaya 

Lampung Barat dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

Tabel 3 

Populasi penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII A 35 

2 VIII B 27 

Jumlah 62 

 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini, dari populasi diambil dua kelas, yaitu 

kelas VIII B sebagai kelas eksperimen sebanyak 27 siswa dan kelas VIII A 

sebagai kelas kontrol sebanyak 35 siswa. 
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian.
65

 Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampel atau sampel yang dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Berdasarkan teknik pengambilan sampel 

diperoleh sebanyak dua kelas, yaitu kelas VIII A dengan jumlah 35 siswa 

sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa Metode Quick On 

The Draw, sedangkan kelas VIII B dengan jumlah 27 siswa sebagai kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

F. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai 

sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Sutrisno hadi menyatakan 

bahwa : 

Suatu kuesioner disebut kuesioner langsung jika daftar pertanyaan dikirim 

langsung kepada orang yang dimintai pendapat, keyakinannya, atau diminta 

menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika pertanyaannya 

                                                           
65
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dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan tentang keadaan orang 

lain, sisebut kusioner tidak langsung.
66

 

Adapun bentuk pertanyaan yang dipakai adalah bentuk Tes yaitu bentuk 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar siswa dengan cara 

memberikan soal (pretest) dan soal (post test).  

2. Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.Jenis interview yang 

diterapakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu 

pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan 

responden dapat memberikan jawabannya secaara bebas atau tidak dibatasi 

ruang lingkup jawabannya. 

Interview ditujukan kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran fiqih 

untuk menyatakan tentang kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fiqih, 

aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih serta pengaruhnya terhadap 

hasil belajar siswa. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan 

dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dokumentasi ini 

akan menjadi sangat kuat kedudukannya.
67

 Dokumentasi ini berupa foto-foto 
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ketika berlangsungnya penelitian dengan menerapkan metode Quick On The 

Draw. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitidalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Data yang digunakan 

dalam penganalisisan diperoleh melalui instrumen yang diberikan kepada subyek 

penelitian dalam bentuk test.  

Tabel 4 

Kisi-Kisi Istrumen 

No Indikator Nomor Butir Item 

1. Merenungi pentingnya mengkomsumsi makanan 

yang halalan thayyiban  
 

2. Menunujukkan sikap selektif dan hati-hati dalam 

mengkomsumsi makanan yang halalan thayyiban 
20 

3. Menunjukkan pengertian makanan dan minuman 

halal dan haram 
1,7 

4. Menjelaskan dalil-dalil tentang makanan dan 

minuman halal dan haram 
2, 24, 28 

5. Mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan 

minuman halal dan haram 
4, 5, 6, 14, 16,  18, 21, 

22, 29 

6. Menyimpulkan cara memperoleh makanan dan 

minuman halal dan haram 
 17 

7. Menyimpulkan manfaat dan bahaya makanan 

dan minuman halal dan haram 
19,  23 

8. Menjelaskan jenis binatang yang halal dan haram 

dikomsumsi  
11, 12, 13, 26,27 

9. Menyimpulkan ciri-ciri binatang yang halal dan 

haram dikomsumsi 
8, 9, 10, 15, 16, 

10. Mensimulasikan mengomsumsi makanan dan 

minuman halal dan haram 
3, 25, 30 
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1. Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat 

mengukur sesuatu yang hendak diukur.
68

 Rumus yang digunakan untuk 

menghitung validitas item (butir soal) adalah rumus product moment rxy yang 

rumus lengkapnya adalah sebagai berikut : 

rxy 
     (  ) (  )

√      (  )   √      (  )  
 

Keterangan: 

 rxy : Angka indeks korelasi “r” product moment 

 N : Number of cases (banyaknya peserta tes) 

 ∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X : Jumlah skor X 

∑Y : Jumlah skor Y 

Tabel 5 

Kriteria Validitas 

Validitas Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Sedang 

0,20-  0,40 Rendah 
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Harga rhitung yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika rhitung>rtabel maka item soal yang diujikan memiliki kriteria 

valid.
69

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 

Reabilitas tes berkenaan dengaprtanyaan, apakah suatu tes teliti dan dapat 

dipercayai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
70

 Jadi reliabilitas 

merujuk pada konsistensi instrument yang tidak akan berubah dari waktu ke 

waktu. Rumus yang dapat digunakan 

 

Keterangan : 

ri : Reliabilitas Instrumen 

k  : banyaknya butir soal 

st
2 

 : varians total 

pi  : Proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 

qi  : 1- pi 
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Tabel 6 

Kriteria Reliabilitas 

Reliabilitas Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Sedang 

0,20 – 0,40 Rendah 

 

Harga rhitung yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Jika rhitung>rtabel maka item soal yang diujikan memiliki kriteria 

realiabel. 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran atau taraf kesukaran suatu butir soal menunjukkan 

apakah butir soal tersebut tergolong mudah, sedang atau sukar. Besarnya indeks 

kesukaran 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf 

kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal 

itu terlalu sulit, sebaliknya indeks 1,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu 

mudah.
71

 Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal digunakan rumus 

sebagai berikut : 
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Keterangan: 

P : angka indeks kesukaran item 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar 

Js : jumlah seluruh siswa 

Tabel 7 

Kriteria Tingkat Kesukaran
72

 

Besar Indeks Kesukaran Item Interpretasi 

0,00-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah.
73

 Menghitung daya pembeda setiap butir soal yaitu sebagai berikut : 

   
  

  
  

  

  
 = PA - PB 

Keterangan : 

DP : daya pembeda suatu butir soal 

JA : banyaknya siswa kelopmpok atas 

JB : banyaknya siswa kelompok bawah 

                                                           
72

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.225 
73

Suharsimi, Op Cit,h.226 



61 
 

 
 

BA : banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab dengan benar 

BB : banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

PA : proporsi siswa kelompok atas yang menjawab dengan benar 

PB  : proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

Daya pembeda yang diperoleh di interprestasikan dengan menggunakan 

daya pembeda sebagai berikut : 

Tabel 8 

Klafisikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Klasifikasi 

0,00-0,20 Jelek 

0,21-0,40 Cukup 

0,41-0,70 Baik 

0,71-1,00 Baik Sekali 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes”t”. Tes 

“t“ merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean sampel (dua buah variabel 

yang dikomparatifkan). Sebelum melakukan analisis data dengan tes”t” ada dua 

syarat yang harus dilakukan, yaitu: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis uji normalitas menggunakan metode 

Chi Kuadra.
74

 

Adapun langkah-langkah uji normalitas data penelitian sebagai berikut : 

a) Hipotesis 

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

b) Uji Statistik 

 

Keterangan: 

X
2
 = Normalitas data (chi kudrat) 

Fo = Frekuensi hasil pengamatan 

Fe = Frekuensi yang diharapkan 

Untuk mencari FO (frekuensi pengamatan) dan Fe (frekuensi yang 

diharapkan), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menuntukan rentang kelas interval 

2) Menentukan panjang kelas interval  
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3) Menghitung frekuensi pengamatan atau frekuensi yang diharapkan 

c) Kriteria Uji 

Tolak Ho jika X
2

hitung  >  X
2
 (1-α) (K-1) 

Terima HO  jika X
2

hitung  <  X
2
 (1-α) (K-1) 

α = taraf nyata (5% = 0,05) 

2. Uji Homogenitas 

Pada awal penelitian, peneliti harus mengetahui apakah sampel yang akan 

diteliti bersifat homogeny atau tidak. Hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

H0 :  
 
 

    
 
 

 tidak terdapat perbedaan varian 1 dan varian 2 (data 

bersifat homogen) 

Ha :  
 
 

    
 
 

 terdapat perbedaan varian 1 dan varian 2 (data tidak 

homogen) 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan rumus berikut: 

Fhitung = 
                

                
 

Jika Fhitung > Ftabel  maka H0 ditolak berarti data bersifat tidak homogen, tapi 

jika Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima yang berarti data homogen.
75
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3. Uji Hipotesis 

Setelah uji persyaratan dilakukan, selanjutnya diadakan pengujian hipotesis 

untuk data yang berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan statistik uji t independent dengan rumus: 

SD1
2
 = ⌊

    
 

  
 (  )

 
⌋  SD2

2
 = ⌊

   
 

  
  (  )

 
⌋ 

t – test = 
      

√(
   

 

    
)  (

   
 

    
)

 

Keterangan : 

SD1
2
   : nilai varians data 1 (kelas eksperimen) 

SD2
2
  : nilai varians data 2 (kelas kontrol) 

N  : banyaknya subyek 

    : nilai rata – rata data 1 (kelas eksperimen) 

      : nilai rata – rata data 2 (kelas kontrol) 

   
 
   : jumlah nilai siswa data 1 di pangkat 2 

    
    : jumlah nilai  siswa data 2 pangkat 2 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 ditolak jika thitung > ttabel, dalam hal lain H1 diterima. 

H0 diterima jika thitung < ttabel, dengan    0,05 (5%). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

1. Sejarah Berdirinya MTs Yapsi Sumber Jaya 

Pada tanggal 06 Juni 1975 awal mula berdiri dinamakan MTs Mujahidin, 

yang sebagian besar hasil dari sumbangan seluruh keluarga Transmigrasi asal 

Banten dan didirikan oleh Kyai H. Syekh. Iskandar. dari yayasan beliau ingin 

menciptakan suatu lembaga pendidikan yang berciri khas agama dengan tujuan 

untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, pada tahun 1985 

MTs Mujahidin dirubah nama menjadi MTs Yayasan Pendidikan dan Santuan 

Islam (YAPSI) karena kerusakan Ormas. MTs YAPSI juga bernaung di bawah 

Kementerian Agama.  

2. Visi dan Misi MTs Yapsi Sumber Jaya 

a. Visi 

Tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman 

berorientasi ilmu iman dan takwa serta pengetahuan dan teknologi. 

b. Misi 

Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dengan managemen yang baik, 

sesuai tujuan Pendidikan Nasional : 

1. Mencerdaskan siswa/i dan berakhlakul karimah 

2. Mewujudkan madrasah sebagai pusat transformasi imtaq dan iptek 
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3. Meningkatkan proses belajar mengajar dan bimbingan belajar gar siswa 

dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kemampuannya 

4. Mengembangkan strategi kompetitip yang positif di lingkungan 

madrasah baik antara siswa maupun tenaga edukatif secara demokratis 

5.  mengembangkan kreatifitas minat baca dan pengembangan diri peserta 

didik 

6. Mengoptimalkan pembelajaran dan penggunaan sarana dan prasarana 

pendidikan 

3. Letak Geografis  

Secara Geografis lokasi MTs YAPSI Sumber Jaya, Lampung Barat yang 

terletak Jln. Raya Liwa No. 92 Sumber Jaya Lampung Barat. dari beberapa 

aspek meliputi : 

Potensi Wilayah   : Lainnya 

Nama Madrasah   : MTs YAPSI Sumber Jaya 

Alamat     : Jln. Raya Liwa No. 92 Sumber Jaya 

Nomor Statistik Madrasah  : 121218040003 

Status     : Swasta 

Tahun Didirikan  : 1975 

Status Tanah    : Wakaf 



67 
 

Tabel 9 

Data Sarana dan Prasarana 

MTs Yapsi Sumber Jaya Lampung Barat 

Ruang Belajar 8 ruang 

Ruang Kep Sek & Guru 1 ruang kep sek, 1 ruang guru 

Ruang Tata Usaha 1 ruang 

Ruang Perpustakaan  1 ruang 

Ruang UKS 1 ruang 

Ruang BP/BK 1 ruang 

Mushola 1 ruang 

Ruang Keterampilan - 

Ruang Aula - 

Koperasi Tata Usaha - 

Perumahan 1 ruang 

Gudang 1 ruang 

Ruang Laboratorium - 

Ruang OSIS - 

WC/Jamban 3 ruang 

Listrik 1 ruang 

 

4. Data Guru 

Tabel 10 

Data Guru MTs YAPSI Sumber Jaya 

No 
Nama/ NIP 

Guru 

J. 

Kel 

Jenis 

Guru 

Tugas 

Tempat Tgl. 

Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 

Bidang 

Studi/Mapel 

Dikerjakan 

Guru Kelas 

1. 
Abdul Rosid, 

S.Pd 
L 

Kepala 

Sekolah 

Sidokayo, 05-

12-1980 
S1 UT 1998 Matematika 

2. 
Dadi Suryadi, 

S.Pd.I 
L 

Guru/

Waka 

Ur. Sar 

Pras 

Sumber Jaya, 

05-06-1964 

S1 STAIM 

2009 

Fiqih dan 

Quran Hadis 

3. 
Hj.Nurbayani, 

S.Ag 
P Guru 

Bk. Kemuning, 

12-11-1963 

S1 IAIN 

1995 

Bahasa Arab/ 

Guru Kelas 

4. Ida Laila, S.Pd.I P Guru 
Tribudisyukur, 

26-04-1979 

S1 STAIM 

2009 

Akidah 

Akhlak dan 

BPI/ Guru 
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Kelas 

5. Siti Sofiyah, S.Ag P 
Guru/ 

Ka TU 

Sumber Jaya, 

19-08-1977 

S1 IAIN 

2001 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

6. 
Aprina Yeni, S. 

Pd. I 
P Guru 

Sulit Air, 10-

04-1978 

S1 STAIM 

2009 

Bahasa 

Inggris/ Guru 

Kelas 

7. 

Mimin 

Mindawati, S.Pd 

NIP. 

19800601200501

2008 

 

P 

Guru/ 

Wk. 

Kurikul

um 

Sumber Jaya, 

01-06-1980 

S1 UMM 

2003 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sains 

8. 
Sri Masrofah, 

S.Pd.I 
P Guru 

Sumber Jaya, 

14-02-1979 

S1 STAIN 

2004 
PKN 

9. 

Raihani, S.Pd 

NIP.19720614200

5012006 

P 

Guru/ 

Wk. 

Kesisw

aan 

Kota Bumi, 

14-06-1972 

S1 UMM 

1998 
IPA dan BPI 

10. 
Muntamah Ariah, 

A.Md 
P Guru 

Simpang Sari, 

20-10-1980 

DIII 

UNILA 

2005 

Matematika/ 

Guru Kelas 

11. 
Rustam Efendi, 

A.Md 
L 

Guru/ 

BK 

Sinarjaya, 18-

12-1985 

DIII 

UNILA 

2007 

Bahasa 

Lampung/ 

Guru Kelas 

12. Ririn Novita P 

Guru/ 

Bendah

ara 

Bk. Kemuning, 

13-11-1988 
SMU 2006 Seni Budaya 

13. Nuraini, S.Pd.I P 
Guru/ 

BK 

Sumber Jaya, 

04-06-1985 

SI IAIN 

2010 

Bahasa 

Indonesia 

14. 
Anton Sutrisno, 

S.Pd 
L 

Guru/ 

BK 

Bk. Kemuning, 

17-10-1990 

SI STO 

2013 

PENJAS/ 

Guru Kelas 

15. Nurani, A.Ma P Guru 
Lemong, 04-

01-1982 
DII 2003 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam/ Guru 

Kelas 

16. 
Warsih Sri 

Widiyanti, S.Pd 
P Guru 

Puramekar, 06-

11-1991 

S1 STKIP 

2013 

Bahasa 

Indonesia 

17. 
Ali Tasko 

Saefulloh, S.H 
L Guru 

Sinar Luas, 21-

09-1988 

UM Metro 

2014 

Kewarganega

raan 
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5. Data Jumlah Siswa Sekarang 

Jumlah siswa sekarang 245 yang ada di MTs YAPSI Sumberjaya. Berikut ini 

merupakan data seluruh Siswa/Siswi saat di MTs YAPSI Sumberjaya Lampung 

Barat ini. Yaiyu : 

Tabel 11 

Data Jumlah Siswa MTs YAPSI Sumberjaya Lampung Barat 

Jlh Kelas VII VIII IX 
Jumlah Ket 

Kelas Rombel Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

VIIa 1 25 12     37  

VIIb 1 24 15     39  

VIIc 1 22 15     37  

VIIIa 1   18 17   35  

VIIIb 1   18 7   27  

Ixa 1     14 21 35  

Ixb 1     12 23 35  

 7 71 42 36 24 26 44 245  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil analisa data uji coba instrument yang telah dilakukan. 

Perhitungan validitas data menggunakan rumus product moment. Penelitian 

hasil belajar fiqih uji coba instrument dengan soal pilihan ganda yang 

berjumlah 30 butir soal yang diperoleh 20 butir soal valid dan 10 soal tidak 

valid. 
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Tabel 12 

Interpretasi Validitas 

Validitas Interpretasi 

0, 80 – 1,00 Di taraf ini tingkat validitas soal berada pada tingkat sangat 

tinggi 

0,60 – 0,80 Di taraf ini tingkat validitas soal berada pada tingkat tinggi 

0,40 – 0,60 Di taraf ini tingkat validitas berada pada tingkat sedang 

0, 20 – 0,40 Pada taraf ini tingkat validitas sangat rendah sehingga diabaikan, 

dianggap tidak ada atau tidak valid 

 

Hasil valitidas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 13 

Hasil Uji Validitas Soal 

No Soal Validitas Keterangan 

1. 0,594 Valid 

2. 0,447 Valid 

3. 0,481 Valid 

4. 0,456 Valid 

5. -0,105 Tidak Valid 

6. 0,161 Tidak Valid 

7. 0,249 Tidak Valid 

8. 0,488 Valid 

9. 0,565 Valid 

10. 0,476 Valid 

11. 0,430 Tidak Valid 

12. 0,292 Tidak Valid 

13. 0,161 Tidak Valid 

14. 0,550 Valid 

15. 0,464 Valid 

16. 0,195 Tidak Valid 

17. 0,508 Valid 

18. 0,326 Tidak Valid 

19. 0,550 Valid 

20 0,488 Valid 

21. 0,488 Valid 

22. 0,550 Valid 

23. 0,567 Valid 

24. 0,481 Valid 

25. 0,550 Valid 
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26. 0,456 Valid 

27. 0,519 Valid 

28. 0,567 Valid 

29. 0,214 Tidak Valid 

30. 0,163 Tidak Valid 

 

b. Uji Reliabitias 

Pada perhitungan uji reliabitas dengan menggunakan rumus KR-20. 

Dengan kriteria hasil perhitungan : taraf signifikan 5%. Jika rhitung > rtabel , 

item soal dinyatakan reliabel. Jika rhitung < rtabel, item soal dinyatakan tidak 

reliabel. Berdasarkan analisa data diketahui nilai instrument hasil belajar 

fiqih menunjukkan koefisien KR-20 sebesar 0,84 dengan rtabel 0,444. Hal ini 

membuktikan bahwa rhitung > rtabel, sesuai dengan kriteria reliabelitas yang 

ada pada bab 3, maka item soal dinyatakan reliabel. 

Tabel 14 

Hasil Uji Reabilitas 

No. Soal Hasil Belajar Reabilitas Kriteria 

1.  
Makanan Dan Minuman Halal 

Dan Haram 
0, 84 Sangat Tinggi 

 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran atau taraf kesukaran suatu butir soal menunjukkan 

apakah butir soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Besarnya 

indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini 

menunjukkan taraf kesukaran soal. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat 
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kesukaran terdapat soal dengan kategori mudah, sedang dan sukar. Hasil 

perhitungan tingkat kesukaran dinyatakan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 15 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

kesukaran 

Kategori 

1. 0,300 Sukar  

2. 0,333 Sedang  

3. 0,333 Sedang 

4. 0,300 Sukar  

5. 0,233 Sukar  

6. 0,400 Sedang 

7. 0,400 Sedang 

8. 0,267 Sukar 

9. 0,400 Sedang 

10. 0,467 Sedang 

11. 0,333 Sedang 

12 0,533 Sedang 

13. 0,400 Sedang 

14. 0,533 Sedang 

15. 0,333 Sedang 

16. 0,467 Sedang 

17. 0,300 Sukar 

18. 0,467 Sedang 

19. 0,533 Sedang 

20. 0,267 Sukar 

21. 0,367 Sukar 

22. 0,533 Sedang 

23. 0,333 Sedang 

24. 0,333 Sedang 

25. 0,533 Sedang 

26. 0,300 Sukar  

27. 0,433 Sedang 

28. 0,333 Sedang 

29. 0,400 Sedang 

30. 0,533 Sedang 
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d. Uji Daya Pembeda 

 Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Hasil perhitungan daya pembeda soal terdapat soal yang diterima 

dan soal yang ditolak. Hasil rekapitulasi daya pembeda disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 16 

Daya Pembeda Soal 

No. 

Soal 

Daya 

Pembeda 

Klasifikasi 

1. 0,616 BAIK 

2. 0,303 CUKUP 

3. 0,303 CUKUP 

4. 0,414 BAIK 

5. 0,030 JELEK 

6. 0,081 JELEK 

7. 0,283 CUKUP 

8. 0,525 BAIK 

9. 0,485 BAIK 

10. 0,263 CUKUP 

11. 0,303 CUKUP 

12 0,242 CUKUP 

13. 0,081 JELEK 

14. 0,242 CUKUP 

15. 0,505 BAIK 

 

No. 

Soal 

Daya 

Pembeda 

Klasifikasi 

16. -0,141 JELEK 

17. 0,212 CUKUP 

18. 0,263 CUKUP 

19. 0,242 CUKUP 

20. 0,525 BAIK 

21. 0,525 BAIK 

22. 0,242 CUKUP 

23. 0,525 BAIK 

24. 0,525 BAIK 

25. 0,242 CUKUP 

26. 0,414 BAIK 

27. 0,374 CUKUP 

28. 0,505 BAIK 

29. 0,283 CUKUP 

30. 0,242 CUKUP 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 11 soal klasifikasi baik dengan 

nilai daya beda 0.41- 0.70, 13 soal klasifikasi cukup dengan nilai daya beda 0.21- 

0.40, kemudian 6 soal klasifikasi jelek dengan nilai daya beda 0.00- 0.20. 
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1. Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan 

adalah uji Chi Kuadrat. Merumuskan hipotesis yaitu : 

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal . 

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

1) Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Tabel 17 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas pada Kelas Eksperimen 

Kelas N  ̅ X
2

hitung X
2

tabel Keputusan 

Kelas 

Eksperimen 
35 77,01 2, 95 11,070 H0 Diterima 

 

Pada tabel 15 menunjukkan uji normalitas yang menggunakan uji Chi 

Kudrat, dari hasil belajar fiqih kelas eksperimen yang menggunakan metode 

Quick On The Draw dengan jumlah 35 siswa memperoleh nilai rata-rata ( ̅) 

adalah 77,01. Berdasarkan perhitungan didapat X
2
hitung = 2,95 dan X

2
tabel 

= 11,070 dengan taraf signifikan α = 0,05, maka X
2
hitung< X

2
tabel 

dinyatakan 2,95 < 11,070 yang berarti hipotesis H0 diterima. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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2) Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Tabel 18 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Kelas N  ̅ X
2

hitung X
2

tabel Keputusan 

Kelas 

Kontrol 
27 72,22 7,67 11,070 H0 Diterima 

 

Pada table 16 menunjukkan uji normalitas hasil belajar fiqih kelas 

kontrol menggunakan metode diskusi dengan jumlah 27 peserta didik 

memperoleh nilai rata-rata ( ̅) adalah 72,22. Berdasarkan perhitungan 

didapat X
2

hitung = 7,67 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan α = 0,05, 

maka X
2

hitung < X
2

tabel (7,67 < 11,070) yang berarti hipotesis H0 diterima. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas dilakukan uji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keaadaan atau populasi. Uji homogenitas 

yang digunakan adalah uji homogenitas dua varian atau dua fisher. Hasil uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas 

Kelas 

X
2
 Varians S 

Fhitung Ftabel Keputusan Pre 

test 

Post 

test 

Pre 

test 

Post 

test 

Kelas 

Eksperimen 
69,34 77,06 109,35 62,88 1,74 1,77 Homogen 

Kelas 

Kontrol 
72,63 72,07 84,86 60,23 1,41 1,93 Homogen 
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Berdasarkan tabel 17 terlihat rekapitulasi hasil belajar mata pelajaran 

fiqih pada kelas eksperimen dengan nilai varian (S)  pre test dan post test 

adalah 109,35 dan 62,88 sedangkan nilai varian pada kelas kontrol (S) pre 

test dan post test adalah 84,86 dan 60,23 dari hasil perhitungan terdapat 

Fhitung  kelas eksperimen adalah 1,74 dan Ftabel  kelas eksperimen adalah 1,77. 

Sedangkan kelas kontrol Fhitung  adalah 1,41 dan Ftabel  adalah 1,93. Data di 

atas menggunakan taraf signifikan α = 0,05 terlihat hasil bahwa Fhitung < 

Ftabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen atau sama. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas hasil belajar 

mata pelajaran fiqih, selanjutnya akan dilakukan analisa data untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui 

ada pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran fiqih MTs YAPSI Sumberjaya Lampung Barat. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

H0 :µ1 = µ2 

H1 : Ɩ  ≥ µ 

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan pada metode Quick On The 

Draw terhadap hasil belajar mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI 

Sumberjaya, Lampung Barat. 
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2. H1 = ada pengaruh yang signifikan pada metode Quick On The Draw 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI 

Sumberjaya, Lampung Barat. 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 20 

Perhitungan Hasil Uji Hipotesis (t-test) 

No. 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

X1 X1 X2 X2 

1 65 4225 60 3600 

2 73 5329 58 3364 

3 71 5041 69 4761 

4 62 3844 65 4225 

5 72 5184 75 5625 

6 70 4900 75 5625 

7 72 5184 70 4900 

8 78 6084 58 3364 

9 70 4900 80 6400 

10 75 5625 68 4624 

11 83 6889 70 4900 

12 77 5929 71 5041 

13 83 6889 60 3600 

14 85 7225 72 5184 

15 89 7921 80 6400 

16 86 7396 84 7056 

17 95 9025 72 5184 

18 65 4225 79 6241 

19 74 5476 71 5041 

20 90 8100 90 8100 

21 68 4624 80 6400 

22 78 6084 77 5929 

23 70 4900 73 5329 

24 74 5476 74 5476 

25 81 6561 68 4624 
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26 84 7056 77 5929 

27 82 6724 70 4900 

28 73 5329     

29 80 6400     

30 72 5184     

31 84 7056     

32 70 4900     

33 84 7056     

34 88 7744     

35 74 5476     

Jumlah 2697 209961 1946 141822 

X 77,06   72,07   

X2 5937,8   5194,67   

 

Dari tabel di atas maka diperoleh perhitungan t-test sebagai berikut : 

a. mencari nilai masing-masing varian : 

SD1
2
 = ⌊

∑   
 

  
 (  )

 
⌋   SD2

2
 = ⌊

∑  
 

  
  (  )

 
⌋ 

 = *
       

  
  (       )+             = *

       

  
  (       )+ 

 = [               ]            = [               ] 

   = 61,09             = 58 

b. memasukkan hasil varian ke rumus t-test : 

t – test = 
      

√(
   

 

    
)  (

   
 

    
)

 

         = 
           

√(
     

    
) (

  

    
)
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          = 
    

√(
     

  
)  (

  

  
)

 

                     = 
    

√(    )  (    )
           = 

    

√    
   = 

    

    
     = 2,51 

Nilai t-test sebesar 2,51 disebut nilai thitung. Untuk menentukan taraf 

signifikan perbedaannya harus digunakan nilai ttabel yang terdapat di dalam tabel 

nilai-nilai t. Untuk memeriksa tabel nilai-nilai t harus ditemukan lebih dulu 

derajat kebebasan (db) pada keseluruhan distribusi yang diteliti. Rumusnya db 

= N - 2. Oleh karena jumlah keseluruhan responden yang diteliti sebesar 62 

siswa, maka db-nya sebesar 62 – 2 = 60. Nilai db = 60.  

Berdasarkan db = 60, pada taraf signifikasi 5% ditemukan ttabel = 2,00. 

Berdasarkan nilai-nilai t ini dapat dituliskan ttabel (5% = 2,00) <  thitung (2,51). Ini 

berarti bahwa thitung berada di atas atau lebih dari ttabel, pada taraf signifikasi 5%. 

Berdasarkan perhitungan uji-t yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh metode quick on the draw terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs Yapsi Sumberjaya Lampung Barat. 
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Tabel 21 

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis (t-test) 

No Uraian Hasil Kriteria Interpretasi Kesimpulan 

1. Pengaruh 

metode Quick 

On The Draw 

terhadap hasil 

belajar siswa 

mata pelajaran 

fiqih di MTs 

YAPSI 

Sumberjaya 

Lampung 

Barat. 

thitung = 

2,51 

Thitung > ttabel 

(= 2,00, taraf 

5%) 

Hipotesis 

diterima 

Ada pengaruh 

metode Quick 

On The Draw 

terhadap hasil 

belajar siswa 

mata pelajaran 

fiqih di MTs 

YAPSI 

Sumberjaya 

Lampung 

Barat. 

 

 

C. Pembahasan 

Dalam penelitian ini peneliti betindak sebagai guru dalam melangsungkan 

pembelajaran dengan mengunakan metode Quick On The Draw di MTs YAPSI 

Sumberjaya Lampung Barat. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas 

yaitu kelas VIIIA dan kelas VIIIB. Pada kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen 

menggunakan metode Quick On The Draw dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol 

menggunakan metode diskusi, tanya jawab. Di awal pertemuan guru mejelaskan 

tentang prosedur metode Quick On The Draw yang akan digunakan, hal ini 

dimaksudkan supaya siswa dapat memahaminya sehingga dalam proses pelaksanaan 

tidak menyimpang pada tujuan yang akan dicapai. 

Masalah dalam penelitian ini adalah guru kelas VIII sudah menggunakan metode 

pembelajaran seperti diskusi namun belum optimal, siswa belum semua terlihat aktif 

dalam proses pembelajaran, pembelajaran masih terpaku pada buku pelajaran 
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rendahnya hasil belajar fiqih, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi fiqih. 

Melalui metode Quick On The Draw, siswa dapat membiasakan diri belajar 

berdasarkan pada sumber-sumber lain bukan hanya pada guru saja, membaca 

pertanyaan dengan hati-hati dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran fiqih MTs YAPSI Sumberjaya Lampung Barat. 

Pada kelas eksperimen di kelas VIIIA berjumlah 35 siswa menggunakan metode 

Quick On The Draw yang efektif dalam pembelajaran fiqih. Metode Quick On The 

Draw guru menyajikan satu set pertanyaan dan siswa dituntut untuk belajar mandiri, 

membaca pertanyaan dengan hati-hati, menjawab pertanyaan dengan tepat dan 

mempunyai tanggung jawab terhadap diri dan kelompoknya Langkah-langkah 

metode Quick On The Draw, pertama guru menyiapkan satu set pertanyaan mengenai 

topik yang sedang dibahas. Buat cukup salinan agar tiap kelompok punya sendiri. 

Tiap pertanyaan harus di kartu terpisah. Tiap set pertanyaan sebaiknya di kartu 

dengan warna yang berbeda. Letakkan set tersebut di atas meja guru, angka 

menghadap atas, nomor 1 di atas, bagi kelas ke dalam kelompok bertiga. Beri warna 

untuk tiap kelompok sehingga mereka dapat mengenali set pertanyaan mereka di 

meja guru, beri tiap kelompok materi sumber yang terdiri dari jawaban untuk semua 

pertanyaan satu copy tiap siswa, pada kata “mulai”, satu dari setiap kelompok “lari” 

ke meja guru, mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan kembali 

membawanya ke kelompok, dengan menggunakan materi sumber, kelompok tersebut 

mencari dan menulis jawaban di lembar kertas terpisah, Jawaban dibawa ke gurunya 
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oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban, jika jawaban Akurat dan lengkap, 

pertanyaan kedua dri tumpukan warna mereka diambil dan seterusnya. Jika Ada 

jawaban yng tidak Akurat dan tidak lengkap,guru menyuruh pelari kembali ke 

kelompok dan mencoba lagi. Penulis dan pelari harus bergantian, saat satu siswa 

sedang “berlari” anggota lainnya membaca dan memahami sumber bacaan, sehingga 

mereka dan dapat menjawab pertanyaan nantinya dengan lebih efisien, kelompok 

pertama yang menjawab semua pertanyaan dinyatakan sebagai pemenang, guru 

kemudian membahas semu pertanyaan.  

Kelebihan metode Quick On The Draw yaitu mendorong siswa kerja kelompok 

yang efisien dan semakin cepat kemajuannya, memberikan pengalaman mengenai 

tentang macam-macam keterampilan membaca yang didorong oleh kecepatan 

aktivitas, ditambah belajar mandiri, membaca pertanyaan dengan hati-hati dan 

menjawab pertanyaan dengan tepat, membatu siswa untuk membiasakan diri 

mendasarkan belajar pada sumber, sesuai bagi siswa dengan karakter kinestetik yang 

tidak dapat duduk diam selama lebih dari dua menit. 

Hasil belajar mata pelajaran fiqih kelas eksperimen yang menggunakan metode 

Quick On The Draw, memperoleh nilai terendah adalah 62, nilai tertinggi adalah 95, 

dan nilai rata-rata 77,01. Hasil belajar fiqih kelas kontrol menggunakan metode 

diskusi memperoleh nilai terendah adalah  58, nilai tertinggi adalah 90, dan  nilai 

rata-rata 72,22. Hasil rekapitulasi kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen menggunakan metode Quick On The 
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Draw mendapatkan nilai tertinggi daripada kelas kontrol yang menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab dan diskusi. 

Uji normalitas yang menggunakan uji Chi Kuadrat, dari hasil belajar mata 

pelajaran fiqih kelas eksperimen yang menggunakan metode Quick On The Draw 

dengan jumlah 35 siswa memperoleh nilai rata-rata ( ̅) adalah 77,01. Berdasarkan 

perhitungan didapat X
2

hitung = 2,95 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan α = 

0,05, maka X
2

hitung < X
2
tabel (2,95 < 11,070) yang berarti hipotesis H0 diterima. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji normalitas hasil belajar mata 

pelajaran fiqih kelas kontrol menggunakan metode diskusi dengan jumlah 27 peserta 

didik memperoleh nilai rata-rata ( ̅) adalah 72,22. Berdasarkan perhitungan didapat 

X
2

hitung = 7,67 dan X
2
tabel 11,070 dengan taraf signifikan α = 0,05, maka X

2
hitung < 

X
2

tabel (7,67 < 11,070) yang berarti hipotesis H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil rekapitulasi hasil belajar mata pelajaran fiqih pada kelas eksperimen 

dengan nilai varian (S)  pre test dan post test adalah 109,35 dan 62,88. Sedangkan 

nilai varian pada kelas kontrol (S) pre test dan post test adalah 84,86 dan 60,23 dari 

hasil perhitungan terdapat Fhitung  kelas eksperimen adalah 1,74 dan Ftabel  kelas 

eksperimen adalah 1,77. Sedangkan kelas kontrol Fhitung  adalah 1,41 dan Ftabel  adalah 

1,93. Data diatas menggunakan taraf signifikan α = 0,05 terlihat hasil bahwa Fhitung < 

Ftabel. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen atau sama. 
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Berdasarkan perhitungan uji-t yang telah dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol maka didapatkan thitung memperoleh  nilai 2,51 ttabel adalah 2,00 

sehingga hasilnya thitung  > ttabel yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat ada pengaruh metode Quick On The Draw terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI Sumberjaya Lampung Barat. Hal 

ini terlihat pada rata-rata nilai hasil belajar mata pelajaran fiqih metode Quick On The 

Draw lebih tinggi dari pada nilai hasil belajar mata pelajaran fiqih metode diskusi. 

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan metode Quick On The Draw  

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih MTs YAPSI Sumberjaya 

Lampung Barat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan metode Quick On The 

Draw lebih tinggi dari pada hasil belajar yang menggunakan metode diskusi, hal ini 

dapat dilihat dari hasil perhitungan uji-t yang telah dilakukan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol maka didapatkan thitung  memperoleh nilai 2,51 dan ttabel adalah 2,00 

sehingga hasilnya thitung > ttabel yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada metode Quick On The Draw 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs YAPSI Sumber Jaya 

Lampung Barat. Dengan kata lain metode quick on the draw lebih tepat digunakan 

dalam pelajaran fiqih khususnya pada materi makanan dan minuman halal dan haram 

dari pada metode diskusi . 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengunakan metode Quick On The Draw, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sekolah 

Dengan adanya metode yang telah terbukti lebih efektif untuk hasil belajar 

fiqih ini, maka diharapkan kepada Kepala Sekolah dapat meningkatkan dan 
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mengembangkan mutu pendidikan khususnya fiqih sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

2. Guru 

Hendaknya seorang guru memilih dan menggunakan metode-metode 

pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar salah satunya dengan 

metode Quick On The Draw. 

3. Siswa 

Dengan metode Quick On The Draw diharapkan siswa dapat meningkatkan 

hasil belajarnya serta belajar mandiri dan kecakapan dalm membaca pertanyaan 

dengan hati-hati, membiasakan siswa belajar pada sumber-sumber lain bukan 

hanya pada guru saja sehingga siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 
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