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ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
MELALUI STRATEGI QUICK ON THE DRAW
( Pada Siswa Di SMK PGRI 4 Bandar Lampung)

Oleh:
FEBRIYANTI

Rumusan Pada Penelitian ini adalah Apakah strategi Quick on The Draw
dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa kelas X di SMK PGRI 4 Bandar 
Lampung ?

Berdasarkan rumusan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil
belajar Pendidikan Agama Islam pada materi, Semangat Menuntut Ilmu, dan 
Larangan Pergaulan Bebas menggunakan strategi Quick on The Draw, pada siswa
kelas X di SMK PGRI 4 Bandar Lampung.

Penelitin ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek PTK ini 
adalah siswa SMK PGRI 4 Bandar Lampung  yang berjumlah 33 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi data dan 
Analisis data, sedangkan alat Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, 
Observasi, Tes dan Dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi Quick on The Draw
dalam proses pembelajaran mata pelajaran PAI kelas X dapat menigkatkan hasil
beajar PAI siswa kelas X di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Hal tersebut ditunjukkan 
pada saat proses belajar mengajar dengan menggunakan strategi Quick on The Draw
siswa menjadi lebih aktif. Meningkatnya hasil belajar siswa juga di tandai dengan
adanya peningkatan jumlah siswa yang hasil belajarnya mencapai ketuntasan belajar.
Jumlah siswa pada tahap prasiklus adalah 15,2 % atau hanya 5 siswa yang berhasil
mencapai KKM. Setelah diadakan tindakan pada siklus I jumlah siswa yang berhasil
mencapai KKM ada 21 siswa atau 63,6 % dan Pada siklus II Jumlah siswa yang 
berhasil menjapai KKM mengalami peningkatan menjadi 31 siswa atau 93,3 %.  Hal 
ini dapat dilihat dari aktivitas siswa yang mengalami peningkatan pada setiap siklus
yang tadinya sebelum prasiklus Jumlah siswa yang behasil mencapai KKM adalah 5
atau hanya 15,2 % menjadi 31 atau 93,3 % setelah siklus.

Kata Kunci : Hasil Belajar PAI, Strategi Quick on The Draw
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MOTTO

                  

                  

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. An-Nahl : 125)1

                                                          
1 Departemen Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,(Bogor: Wisma Haji, 

2007),hal.281
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan tentang skripsi ini, peneliti 

terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai judul yang peneliti angkat yaitu : 

“Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam melalui strategi Quick on The 

Draw pada siswa SMK PGRI 4 Bandar Lampung’, sehingga dengan pengertian ini 

dapat memperjelas dalam menentukan pokok persoalan yang akan menjadi bahan 

kajian selanjutnya. Adapun pengertian kata-kata dari judul tersebut. 

1. Peningkatan Hasil Belajar

Peningkatan adalah upaya untuk menambah tingkat, derajat, kualitas 

ataupun kuantitas. Jadi peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih untuk menambah tingkat, derajat, kualitas, ataupun kuantitas 

dari sesuatu yang sedang dijalani.

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 1

Uraiain diatas menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran, baik hasil yang 

ditunjukkan dengan perubahan perilaku siswa ataupun hasil yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi 

pelajaran pada satu pokok bahasan.
                                                          

1 Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta : PT. Bumi 
Aksara, 2006) h. 36
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Jadi peningkatan hasil belajar yang dimaksud adalah suatu upaya yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk menambah tingkat, derajat, 

kualitas siswa yang ditunjukkan dengan nilai tes yang lebih baik. 

Adapun maksud dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan strategi Quick on The Draw. Strategi Quick on The 

Draw kental dengan kegiatan perlombaan, dimana siswa akan memperoleh 

kesempatan bekerjasama. Yang merupakan aktivitas riset untuk kerja tim dan 

kecepatan yang mendorong kerja kelompok berupa pacuan antar kelompok yang 

bertujuan mencari kelompok pertama yang dapat menyelesaikan satu set 

pertanyaan. Semakin efisien kerja kelompok maka semakin cepat kemajuan 

kelompoknya. Melalui strategi Quick on The Draw diharapkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran dapat meningkat, turut aktif dan mengatasi kejenuhan 

belajar. 

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dalam skripsi ini peneliti memilih judul skripsi ini dengan 

mengumukakan alasan sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam telah 

dilakukan beberapa strategi pembelajaran, agar hasil belajar siswa 

meningkat. Namun pada kenyataanya, sebagian siswa hasil belajarnya masih 

rendah. 
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2. Peneliti ingin mengetahui apakah strategi Quick on The Draw berdampak 

positif pada hasil belajar atau tidak. 

C. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu 

berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi, dan keterlampilan. Penerima 

proses adalah peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kearah 

pendewasaan dan penguasaan pengetahuan, sebab hanya melalui proses pendidikan 

yang baik maka manusia akan mampu meraih dan menguasi ilmu pengetahuan untuk 

bekal hidupnya. Melalui proses pendidikan seorang dapat mengetahui apa nyang 

tidak diketahui. Selain itu pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan 

berlangsung sepanjang kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT , yaitu :

         

            

       

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.(QS. Al-
mujadalah :11)
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Kandungan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT akan meninggikan 

derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan yaitu orang yang memiliki 

kemampuan (kompetensi), sedangkan siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dari 

seorang pendidik. Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat pendidik sangat 

dominan sehingga usaha-usaha pendidik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

benar-benar sangat diperlukan

Pendidikan merupakan sebagai suatu sistem, apabila dikaitkan dengan hasil

belajar anak sebagai hasil pengajaran tidak hanya dipengaruhi oleh peserta didik saja 

tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri anak  (intelegensi, 

motivasi, sikap, minat, dan kebiasaan belajar. Maupun dari luar diri anak (pengaruh 

proses belajar di sekolah seperti kurikulum, fasilitas belajar). Adanya pengaruh dari 

dalam diri peserta didik merupakan hal yang logis jika dilihat bahwa perbuatan 

belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang disadarinya. Jadi sejauh mana 

usaha peserta didik untuk mengkondisikan dirinya bagi perbuatan belajar, sejauh itu 

pula hasil belajar yang akan dicapai. 

Kemudian, pengaruh dari luar diri peserta didik yaitu faktor lingkungan. Salah 

satu nya ialah lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

disekolah ialah kualitas pengajar yang dikelola guru. Hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.2 Artinya 

dapat dipahami bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, 

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

2005),h. 22 



5

pengetahuan dan sikap yang diperioleh seseorang setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran.

Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan pengajaran. Oleh sebab itu 

hasil belajar disekolah dipengaruhi oleh kapasitas dan kualiatas pembelajaran yang 

berkaitan erat dengan kerangka pembelajaran, model pembelajaran, minat peserta 

didik, dan lain-lain. Dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat, diharapkan 

tercapainya tujuan pendidikan, yaitu perubahan yang diharapkan pada subyek didik 

setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan 

pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya  dimana individu itu 

hidup.3 Salah satunya kualitas pembelajaran yang meliputi aktivitas dan hasil belajar 

peserta didik.

Dengan tercapainya peningkatan aktivitas dan hasil belajar, berarti 

penyelenggaraan pendidikan telah ikut berpartisipasi menyukseskan tercapainya 

target kurikulum.diharapkan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang 

berlaku dan pemilihan model pembelajaran yang tepat, dapat mengapresiasi dan 

mengakomodasi perbedaan individual peserta didik, serta meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik sebagaimana diketahui, kurikulum adalah seluruh 

pengelaman belajar yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan dan 

bimbingan sekolah.

Saat ini kurikulum yang digunakan menuntut siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Posisi siswa yang sebelumnya menjadi objek pembelajaran kini beralih 
                                                          

3 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta,2009)h. 31
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menjadi subjek pembelajaran. Perubahan posisi ini menyebabkan terjadinya 

perubahan pola pembelajaran dari pembelajaran positif menjadi aktif. Dengan 

demikian, ada tuntutan untuk menciptakan suasana siswa aktif di dalam kelas. Agar 

hasil belajar siswa dapat meningkat. Apalagi dalam pembelajaran pendidikan agama 

islam yang pada umumnya banyak yang berbentuk materi, kemudian dihafal untuk 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

SMK PGRI 4 Bandar Lampung merupakam sekolah menengah kejuruan 

jenjang pendidikan menengah kejuruan dalam sistem pendidikan di indonesia. Dari 

jenjang inilah siswa di bekali kemampuan dan keterampilan guna melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan di jenjang dasar sangat menentukan

keberhasilan di jenjang selanjutnya. SMK PGRI 4 Bandar Lampung ini mempunyai 

dua jurusan yaitu: Akuntansi dan Pemasaran. Dimana setiap tingkatan kelas X – XII 

memiliki jurusan Akuntansi memiliki 2 kelas dan pemasaran 1 kelas. Jadi dalam 

jumlah kelas keseluruhan adalah 9 kelas di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Oleh 

karena itu, siswa diharapkan dapat menguasai semua materi pelajaran dengan baik 

terlebih lagi pada mata pelajaran agama islam bukan hanya sekedar materi pelajaran 

dan hafalan yang harus dihafal, tetapi bagaimana cara belajar pendidikan agama islam 

yang diminati siswa sehingga mampu mencapai keberhasilan belajar yang di 

harapkan.4

                                                          
4 Yasin Yusuf, dan Umi  Auliya, Sirkuit pintar mlejitkan kemampuan matematika dan bahasa 

inggris dengan metode ular tangga, (Jakarta: Tansmedia Pustaka, 2011),hal. 3 
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Hal ini sesuai dengan pengertian kompetensi bahwa kompetensi itu adalah 

suatu pengetahuan keterampilan dan kemapuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh 

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku 

kognitif, efektif, dan psikomotoriknya.5

Pendidikan Agama Islam rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari 

ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama islam. Tujuan pendidikan 

Agama Islam adalah terbentuknya peserta didik yang beriman, dan bertaqwa kepada 

Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok agama 

islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki pengetahuan 

yang luas.  Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini keseluruhannya terliput 

dalam lingkup : Al-Qur’an dan Hadits, SKI, Akhlak, dan Fiqh/Ibadah. Sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. 

Kelemahan proses belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah kurangnya antusias siswa untuk belajar. Karena dari data observasi pra 

penelitian siswa lebih cenderung menerima saja yang disampaikan oleh guru, diam 

dan enggan dalam mengemukakan pertanyaan maupun pendapat dikarenakan 

kurangnya kepercayaan diri, dan beberapa siswa masih ada yang kurang bertoleransi 

dan menerima keberagaman atau bisa dikatakan masih memiliki sifat mementingkan 

                                                          
5Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep,Karakteristik, dan Implementasi), 

(Badung: PT Remaja Persada, 2004),hal.38
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diri sendiri dan mengalami kejenuhan belajar yang penyebabnya adalah keletihan 

karna dari wawancara terhadap guru PAI di SMK PGRI 4 pada tanggal 22 januari

2018 mengatatakan “di sekolah menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas X, Namun 

terdapat kendala dalam pelaksaan kurikulum 2013. Salah satunya adalah kurangnya 

antusias siswa, tidak ada semangat dalam belajar, banyak siswa yang senang 

menduplikasi tugas sehingga hasil belajar mereka rata-rata sama dibawah KKM, dan 

kegiatan belajar mengajar menjadi pasif,  Dalam kegiatan belajar mengajar saya 

menggunakan strategi pembelajaran konvensional dimana strategi ini ditandai dengan 

ceramah sebagai alat komunikasi yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian 

tugas dan latihan. metode ceramah, metode kisah, dan Tanya jawab, dan metode 

pemberian tugas. Selain itu saya menerapkan aktivitas belajar kelompok, dengan 

membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil lalu memberi materi dan 

menyuruh siswa untuk mepresentasikan hasil kerja mereka. Namun kegiatan belajar 

mengajar masih belum akktif” 6. 

Berdasarkan hasil dokumentasi pada saat pra survey diperoleh data jumlah 

siswa kelas AK I di SMK PGRI 4 Bandar Lampung :

Tabel 1
Jumlah Siswa Kelas X AK I SMK PGRI 4 Bandar Lampung

TP. 2017/2018

No Kelas
Jumlah Siswa

Jumlah
L P

1 X AK I 6 27 33

                                                          
6 Erna Yati, Wawancara Dengan Guru PAI, SMK PGRI 4 Bandar Lampung, 22 januari 2018
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Kurangnya hasil belajar siswa pada saat diadakan ulangan harian, banyak 

siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM, sehingga guru harus mengulang lagi 

materi yang telah diajarkan dan diadakan remedial untuk memberi kesempatan pada 

siswa memperbaiki nilai. Efeknya adalah alokasi waktu untuk berikutnya menjadi 

berkurang, sehingga waktu yang dimiliki oleh guru untuk menyampaikan materi 

berikutnya berkurang dikarenakan waktu yang telah tersisa untuk mengulang materi 

yang sebelumnya. Resikonya kemudian peserta didik akan merasa kesulitan dalam 

menghadapi ujian smester dan ujian kenaikan kelas. 

Pada saat dilakukan observasi pada bulan januari 2018 dan diperoleh 

keterangan bahwa hasil belajar siswa kelas X Akuntansi I pada mata pelajaran PAI 

(materi mengelola wakaf )di SMK PGRI 4 Bandarlampung masih tergolong rendah. 

dapat dilihat dari satu masalah yang sangat penting yaitu rendahnya hasil belajar 

siswa. 

TABEL 2
HASIL PRE TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X

SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG
TP. 2017/ 2018

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 75 Tuntas
2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 70 Belum tuntas
3 ALDI SETYO NUGROHO 72 60 Belum tuntas
4 CINDY NAURA SALSABILA 72 68 Belum tuntas
5 DEDI PAMUNGKAS 72 64 Belum tuntas
6 DEWA PAMUNGKAS 72 64 Belum tuntas
7 DIAH PERMATA SARI 72 70 Belum tuntas
8 DIKEN SURYANA 72 70 Belum tuntas
9 DINI AGUSTINA 72 68 Belum tuntas

10 ELA SEPMI 72 64 Belum tuntas
11 FAJREIN CANTIKA 72 60 Belum Tuntas
12 HABIB NURHUDA 72 75 Tuntas
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13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 70 Belum tuntas
14 MARA YUNIKA 72 68 Belum Tuntas
15 MARIA SOFIYANA 72 69 Belum tuntas
16 MARYANI 72 72 Tuntas
17 MILA CAROLLIN 72 66 Belum tuntas
18 NABILLA RAMADHANI 72 64 Belum tuntas
19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 70 Belum tuntas
20 NAYU MILENIA 72 60 Belum tuntas
21 NOVITASARI 72 64 Belum tuntas
22 NURUL AZIZAH 72 70 Belum tuntas
23 PUTRI WULANDARI 72 78 Tuntas
24 RENA LESTARI 72 64 Belum tuntas
25 RESTI DWI SILFA 72 68 Belum tuntas
26 RIKA AMELIA 72 60 Belum tuntas
27 SELVI INDRIYANI 72 70 Belum Tuntas
28 SERLI SEPTIANI 72 60 Belum tuntas
29 SITI NUR LIANI 72 60 Belum tuntas
30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 78 Tuntas
31 VERA IVANA 72 64 Belum tuntas
32 WULAN ANGGRAINI 72 70 Belum Tuntas
33 YUNITA SEFIANA 72 64 Belum tuntas

Jumlah 2217
Rata-Rata 67.2
Ketuntasan Klasikal 15,2%
KKM 72
Siswa yang Tuntas 5
Siswa yang Belum Tuntas 28

Sumber: hasil pre test kelas X Akuntansi I

Berdasarkan hasil pre test tersebut, dapat dilihat dari satu masalah yang sangat 

penting yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI pada saat guru 

melakukan pre test, dari 33 siswa kelas X hanya 5 orang siswa (15,2%) yang 

memperoleh nilai diatas 72, sedangkan 28 siswa lain (84,8%) mendapatkan nilai di 

bawah KKM. Maka dari itu peneliti mencoba suatu tindakan alternatif untuk 

mengatasi masalah yang ada berupa penerapan strategi pembelajaran Quick on The 

Draw yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi kesempatan siswa 

untuk mengembangkan potensinya secara mendalam. 
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Salah satu penentu dalam proses pembelajaran adalah strategi. Strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian 

strategi pembelajaran merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. 7 Dalam masalah ini dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk akttif dan ikut berpartisipasi dalam KBM. 

Salah satu cara yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik adalah 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembalajaran 

yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang 

anggotanya terdiri dari 6 sampai dengan 7 orang, dengan srtuktur kelompok yang 

bersifat heterogen.

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi peserta didik dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam 

sistem belajar yang kooperatif, peserta didik belajar kerja sama dengan anggota 

lainnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif, siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu belajar untuk dirinya sendiri 

dan membantu sesama anggota untuk belajar.8

                                                          
7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar proses Pendidikan, (Jakarta: 

kencana , 2013), h. 126
8Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 173
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Penerapan model pembelajaran kooperatif sangat cocok bila digabungkan 

dengan strategi quick on the draw. Strategi quick on the draw kental dengan kegiatan 

perlombaan, dimana siswa akan memperoleh kesempatan untuk bekerjasama. Ginnis 

menyatakan bahwa strategi quick on the draw merupakan sebuah aktivitas riset untuk 

kerja tim dan kecepatan yang dapat mendorong kerja kelompok. Aktivitas ini berupa 

kerjasama antar kelompok yang bertujuan untuk mencari kelompok pertama yang 

dapat menyelesaikan satu set pertanyaan. Semakin efisien kerja kelompok, maka 

semakin cepat kemajuan kelompoknya.9

Menurut Ginnis quick on the draw memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Aktivitas ini mendorong kerja kelompok, semakin efisien kerja kelompok, 

semakin cepat kemajuannya. Kelompok dapat belajar bahwa pembagiann 

tugas lebih produktif daripada menduplikasi tugas.

2. Memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam keterampilan 

membaca, yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar mandiri 

dan kecakapan ujian yang lain, membaca pertanyaan dengan hati-hati, 

menjawab pertanyaan dengan tepat, membedakan materi yang penting dan 

yang tidak.

3. Kegiatan ini membantu peserta didik untuk membiasakan diri mendasarkan 

belajar pada sumber, bukan guru.

                                                          
9Rezi Ariawans, “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Visual Thinking Disertai Aktivitas

Quick On The Draw Terhadap Kemampuan Komunikasi MatematisSiswa”, Suska Journal of 
Mathematics Education, Vol.2 No. 1, (Tahun 2016), h. 24.
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4. Sesuai bagi peserta didikdengan karakteristik yang tidak dapat duduk diam 

selama lebih dari dua menit.10

Di dalam Al-quran disebutkan bahwa manusia diciptakan berkelompok-

kelompok, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

              

            

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat,49 :13).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya solidaritas kelompok, 

nilai dan norma yang sama dan kewajiban moral untuk melaksanakan harapan-

harapan yang sama pula. Kelompok yang baik adalah kelompok yang para 

anggotanya saling dukung-mendukung dan bantu-membantu dalam mensukseskan 

program.

Penerapan aktivitas quick on the draw di dalam proses pembelajaran dapat 

memberikan nuansa baru bagi peserta didik yang merasa jenuh dengan proses 

pembelajaran yang pada umumnya dilakukan. Sehingga dengan penerapan aktivitas 

quick on the draw ini diharapkan dapat meningkatkan semangat sekaligus hasil 

belajar yang baik.11 Dalam pembelajaran kooperatif ini, peserta didik diberikan 

                                                          
10Paul Ginnis,Trik Dan Taktik Mengajar(Strategi Meningkatkan Dan Pencapaian Pengajaran 

Di Kelas), (Indonesia: Macanaan Jaya Cemerlang, 2016), h.163
11Paul Ginnis, Op.Cit. h. 164.
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pengalaman dalam menjalin kerja sama. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

lebih, belajar untuk menjadi ilmu dari temannya yang lemah, dan siswa yang lemah 

tidak hanya mendapatkan ilmu yang didapat dari guru, tetapi juga mendapatkan 

tambahan ilmu dari temannya.

Dengan menerapkan strategi quick on the draw dalam tatanan pembelajaran 

kooperatif, dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk 

bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya serta meningkatkan kekompakan antar 

peserta didik dalam melakukan kerja tim  dan bekerja berpacu dengan waktu untuk 

menjadi kelompok pemenang, kelompok yang menyelesaikan satu set pertanyaan 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.12

Berdasarkan uraian tersebut, dengan menerapkan aktivitas quick on the draw 

dalam tatanan pembelajaran kooperatif, banyak hal baik yang akan diperoleh peserta 

didik. semua keuntungan tersebut pada dasarnya akan memberikan tujuan yaitu 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Maka dari itu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini akan 

diterapkan suatu strategi pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami 

pokok bahasan dan mampu mengaktifkan siswa dalam belajar berkelompok yang 

melatih kepercyaan diri dan belajar untuk menghargai pendapat teman sejawat. 

Kerena pada dasarnya SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) harus dilatih kepercayaan 

dirinya dalam mengungkapkan pendapat dan menghargai sesama teman. Dalam 

proses pembelajaran tidak monoton dari guru dan siswa tidak mengalami kejenuhan 

belajar. Yakni dengan menggunakan strategi quick on the draw untuk meningkatkan 

hasil belajar.
                                                          

12Ibid, h. 165.
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D. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang teridenifikasikan pada saat survei adalah 

sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan belajar, banyak siswa yang tidak aktif.

2. Susana pembelajaran tidak menenangkan, siswa tampak tegang, diam,  seperti 

tidak bersemangat. 

3. Ketika proses pembelajaran berlangsung, beberapa siswa ada yang terlihat 

menguap, ini suatu tanda bahwa siswa mengalami keletihan belajar akibat 

beberapa siswa ada yang bekerja dirumah sebelum berangkat ke sekolah 

karena mereka tinggal di rumah saudara yang mebiayai sekolah mereka.

4. Ketika mengikuti proses pembelajaran minat siswa rendah atau terlihat 

pembelajaran tidak menarik perhatiannya. 

5. Pada saat diadakan ulangan harian banyak peserta didik yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM sehingga hasil belajar siswa yang didapatkan rendah.

6. Pada saat guru menyampaikan materi, beberapa siswa cenderung menerima 

saja, diam dan enggan untuk bertanya maupun berpendapat.

7. Pada saat guru melontarkan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang 

diterangkan, siswa tidak tepat menjawab dikarenakan melamun saat kegiatan 

belajar megajar.

8. Saat guru memberikan waktu untuk bertanya maupun berpendapat. Beberapa 

siswa ada yang kurang percaya diri sehingga lebih banyak diam dalam 

kegaiatan KBM, dan beberapa siswa yang belum bisa mengahargai perbedaan 

pendapat dalam kelas sehingga terjadi perang dingin antar teman sejawat.

9. Strategi dan metode yang digunakan masih bersifat konvensional
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Terdapat beberapa masalah yang tertera dalam identifikasi masalah di atas, 

akan tetapi dalam hal ini, yang dikembangkan menjadi rumusan masalah hanya 

satusaja yaitu nomer 5 meliputi hasil belajar.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh peneliti untuk memfokuskan penelitian. 

Dari kesembilan masalah yang sudah di identifikasikan menurut peneliti terlalu 

banyak. Siswa yang tidak aktif, perasaan siswa yang tegang pada saat kegiatan belajar 

mengajar, mengantuk, kurangnya minat belajar, adanya keletihan belajar, melamun, 

dan penggunaan strategi, metode yang menoton sehingga suasana belajar menjadi 

perhatian peneliti. Masalah yang di tindak lanjuti dengan PTK hanya satu yaitu hasil

belajar siswa. masalah tersebut yang akhirnya dipilih oleh peneliti untuk menjadi 

pusat penelitianya. Dari masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan batasan 

masalah, dengan mengatakan yang menjadi masalah hanya satu saja,yaitu hasil

belajar siswa yang tidak baik. 

F. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu 

peneliti untuk mengumpulkan data dilapangan.13 Adapunlatar belakang dan 

identifikasi masalah yang telah di uraikan, adapun rumusan masalah penelitian 

adalah: “Apakah Strategi Quick on The Draw dapat meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran PAI siswa kelas X di SMK PGRI 4 Bandar lampung tahun pelajaran 

2017/2018 ?

                                                          
13Sugioyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2010),h. 288
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G. Hipotesis Tindakan

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.14Adapun dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis 

tindakan yaitu “ Melalui Strategi Quick on The Draw Dapat Meningkatkan hasil 

Belajar PAI siswa Kelas X di SMK PGRI 4 Bandarlampung”.

Penelitian ini direncanakan terbagi kedalam dua siklus, setiap siklusnya 

dilaksanakan denga prosedur perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Melalui dua siklus tersebut dapat diamati 

peningkatan hasi belajar siswa.

H. Tujuan Penelitian

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

peneliti dalam penelitian adalah untuk mengetahui apakah dengan Strategi Quick on 

The Draw dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas X di

SMK PGRI 4 Bandar lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

I. Manfaat Penelitian

1. Bagi Guru

a. Mendapatkan tambahan wawasan bahwa masih banyak strategi yang dapat 

di gunakan untuk membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya.
                                                          

14 Ibid , h. 96
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b. Dapat menjadikan strategi Quick on The Draw, sebagai referensi strategi

yang dapat di gunakan sebuah aktivitas riset untuk kerja tim dan kecepatan 

yang dapat mendorong kerja kelompok

c. Mempunyai pengalaman melaksanakan penelitin tindakan sehingga tidak 

ragu lagi melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK).

2. Bagi Peserta didik

a. Mengalami pembelajaran dengan strategi yang membantu siswa untuk 

membiasakan diri mendasarkan belajar pada sumber bukan guru. Siswa dituntut 

bertanggung jawab terhadap diri dan kelompoknya. Dalam proses belajar siswa 

dituntut mempunyai tujuan yang sama. 

b. Memperoleh hasil belajar yang tinggi.

3. Bagi sekolah

a. Bangga mempunyai siswa yang berprestasi.

b. Sebagai penegasan kepada peserta didik bahwa pelaksanaan pembelajaran 

tidak selamanya monoton, tetapi juga bisa diterima melalui pembelajaran 

yang menyenangkan yakni melalui berbagai strategi pembelajaran yang 

salah satunya yaitu strategi Quick on The Draw.

c. dengan meningkatakan kompetensi belajar, peserta didik menjadi sadar akan 

pentingnya belajar materi yang diajarakan untuk kehidupan mendatang.

4. Bagi Penulis

a. Secara khusus dapat mengetahui hasil belajar yang maksimal dalam 

Penggunaan strategi Quick on The Draw dalam upaya meningkatkan Hasil 

belajar Peserta didik kelas X di SMK PGRI 4 BandarLampung.



19

b. Dapat Mengetahui apakah penerapan strategi Quick on The Draw dapat 

efektif di gunakan pada lembaga pendidikan

5. Lembaga

Sebagai acuan strategi pembelajaran pendidikan terlebih pada materi yang di 

ajarakan. 

a. Mengetahui bahwa pendekatan Quick on The Draw merupakan strategi 

pembelajaran yang tepat.

b. Menjadi sebuah kesadaran bersama, bahwa pendidikan harus benar-benar di 

perhatikan untuk membangun bangsa serta generasi muda terlebih generasi 

islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan “perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar”.1 Sedangkan pendapat lain menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya’.2

Hal ini sependapat dengan Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang 

kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan untuk 

memperoleh target yang diaharapkan guru.3 Hasil belajar sejauh ini peneliti telah 

mengkaji dari beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

a. Skiner yang dikutif oleh Muhibbin Syah Hasil belajar adalah sebuah 

kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu; “ Hasil” dan “Belajar”. Antara 

                                                          
1 Anni Muyani, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Jakarta Rineka Cipta, 2009), h. 250.
2 Nana Sudjana, Penilaian Hasil proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h.22.
3 Uswatun Hasanah, “Peningkatan Hasil Belajar  Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan 

Metode PQRST (Priview, Question, Read, Summarize, Test) Peserta Didik Kelas V Di MI Ismaria Al-
Qur’aniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. AL-Tadkiyyah: 
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1 (2017) h.3
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kata “Hasil” dan “Belajar” mempunyai arti yang berbeda. hasil adalah 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara 

individu maupun kelompok. Hasil tidak akan pernah dihasilkan selama 

seseorang tidak pernah melakukan suatu kegiatan. Pencapaian hasil 

tidaklah mudah, akan tetapi kita harus menghadapi berbagai rintangan 

dan hambatan hanya dengan keuletan dan optimis dirilah yang dapat 

membantu untuk mencapainya. Dan belajar ialah suatu proses adaptasi 

atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 4

b. Dimyati dan Mudjiono, belajar merupakan proses internal yang kompleks 

Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang 

meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. proses belajar yang 

mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar 

tertentu dalam penelitian ini pelajaran Pendidikan Agama Islam.5

c. Menurut Purwanto hasil/hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek 

perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang 

dikembangkan oleh Bloom yaitu mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.6

                                                          
4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 90
5 Dimyati dan Mudjiono,  Belajar dan pembelajaran,  ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),  h. 

18
6 Purwanto,  Evaluasi Hasil Belajar,  (Yoyakarta: pustaka pelajar, 2009),  h. 45
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan kegaiatan belajar mengajar dengan 

membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. 

Menurut Gagne, Hasil Belajar berupa:

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan,kemampuan merespon secara 

spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan.

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang, keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengaruhkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidh dalam memecahkan masalah.7

Belajar adalah cara memperoleh pengetahuan, proses pembelajaran 

memerlukan kemampuan tersendiri bagi seorang siswa, baik kemampuan pikiran, 

fisik dan materi, sebab tanpa ketiga syarat tersebut akan sulit bagi seorang siswa 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut pemahaman kognitif, belajar 

                                                          
7 Agus Suprijono, Cooperatif learning (teori & aplikasi Paikem). (Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar,2013), h. 5-6
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adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam 

diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya 

untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

tingkah laku, keterlampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan 

berbekas.8Karena pengorbanan yang luar biasa tersebut maka pantas saja Allah 

SWT meninggikan derajat bagi penuntut ilmu sebagaimana firman Allah SWT 

berikut ini:

          

         

     

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.(QS Al Mujadillah:11)9

2. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar diartikan sebagai tanda-tanda yang diperlihatkan 

peserta didik sehingga memperlihatkan kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila telah memiliki indikator sebagai berikut :

                                                          
8Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula dan 

Penerapannya dalam Pembelajaran, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2017) H. 119. 
9 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : al hadi media 

kreasi,2012),h. 543
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a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

fungsi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Perilaku yang digariskan dalam indikator pembelajaran telah dicapai oleh 

siswa, baik secara individual maupun kelompok.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran tersebut, Djamarah 

memberikan tolak ukur, yaitu :

a. Istimewa/maximal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa.

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

pelajaran diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

c. Baik/minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s/d 

75% saja dikuasai oleh siswa.

d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa10

Adapun menurut Sudjana, hasil yang dicapai siswa melalui proses 

belajar mengajar yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri 

sebagai berikut:

a. Kepuasaan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsic pada diri siswa. Motivasi intrinsic adalah semangat juang untuk 

belajar yang tumbuh dan dalam diri siswa itu sendiri, siswa tidak akan 

mengeluh dengan prestasi yang rendah, dan siswa akan berjuang lebih 

                                                          
10Syaiful Bahri Djamarah,  Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2007),  h. 107
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keras lagi utuk memperbaikinya, sebaliknya, hasil belajar yang baik 

akan mendorong siswa untuk meningkatkan apa yang telah dicapainya.

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. Artinya siswa tahu 

kemampuan dirinya dan percaya siapa punya potensi yang tak kalah dari 

orang lain apabila siswa berusaha sebagaimana harusnya. Siswa juga 

yakin tidak ada sesuatu yang tidak dapat dicapai bila siswa berusaha 

sesuai dengan kesanggupannya.

c. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi diri siswa, seperti makan 

tahan lama dilihatnya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk 

mempelajari aspek lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh 

informasi dan pengetahuan lainnya, kemauan dan kemampuan untuk 

belajar sendiri serta dapat mengembangkan kreativitas.

d. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni 

mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif atau 

sikap yang apresiasif, serta ranah psikomotorik, ketrampilan atau 

perilaku. Ranah kognitif terutama adalah hasil yang diperolehnya 

sedangkan ranah afektif dan psikomotorik diperolehnya sebagai efek 

samping yang tidak dilaksanakan dalam pembelajaran.

e. Keterampilan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

dirinya terutama dalam menerima hasil yang dicapainya maupun 

menilai dan mengendalikan proses dari usaha belajarnya.11

                                                          
11 Nana Sudjana. Op.cit. h.  56-57
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3. Macam-macam Hasil Belajar

Dari sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya dalam tiga ranah yakni 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Ketiga ranah tersebut 

menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah 

yang paling banyak dinilai oleh guru karena  berkaitan  dengan  kemampuan  

para  siswa  dalam  menguasai  isi bahan pengajaran.12

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belaknnnjar intelektual yang 

terdiri dari pengetahuan atau ingatan, pemahaman dan evaluasi.

1) Tipe Hasil Belajar Pengetahuan

Pengetahuan mencakup berbagai hal, baik khusus maupun umum, 

hal-hal yang bersifat aktual, disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal 

yang perlu diingat kembali seperti metode, proses, struktur, batasan, 

peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus dll. Ciri utama taraf ini adalah 

ingatan. Untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan dengan baik, 

siswa perlu mengingat dan menghafal. Tipe hasil belajar ini berada pada 

taraf yang paling rendah jika dibandingkan dengan tipe hasil belajar 

lainnya. Meskipun demikian, tipe hasil belajar ini merupakan prasyarat 

untuk menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar lain yang lebih tinggi.
                                                          

12 Ibid. h. 22
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2) Tipe Hasil Belajar Pemahaman

Pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari pengetahuan  yang 

sekedar bersifat hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap 

makna dari suatu konsep, diperlukan adanya hubungan antara konsep dan 

makna yang ada di dalamnya. Misalnya menjelaskan dengan susunan 

kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya.

3) Tipe Hasil Belajar Evaluasi

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai 

sesuatu berdasarkan criteria yang dipakainya. tipe hasil belajar ini 

dikategorikan paling tinggi dan terkandung semua tipe hasil belajar. Tipe 

hasil belajar evaluasi menekankan pertimbangan suatu nilai, mengenai baik 

buruknya, benar  salahnya, kuat lemahnya, dan sebagainya.13

b. Ranah Afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

sesorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Sekalipun bahan pelajaran 

berisi ranah kognitif, ranah afektif harus menjadi bagian integral dari bahan 

tersebut, dan harus tampak dalam proses belajar dan hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa.

                                                          
13 Ibid, h. 23-28
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c. Ranah Psikomotor

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni:

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar)

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar

3) Kemampuan pada perceptual, termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motoris, dll

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan

ketepatan

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

ekspresif dan interpretatif.14

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Proses belajar tentunya tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat 

memperngaruhi sejauh mana keberhasilan belajar tadi. Oleh karena itu akan 

peneliti kemukakan beberapa faktor  yang mempengaruhi hasil belajar yang dapat 

digolongkan sebagai berikut yaitu: (a) faktor individu ialah factor yang ada pada 

diri sendiri. (b) factor sosial ialah factor yang ada diluar individu yang 

bersangkutan.15

                                                          
14 Ibid, h. 30-31
15 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1984), h.1
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a. Yang tergolong faktor internal adalah:

1) Faktor jasmani baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 

Yang termasuk faktor ini misalnya pengelihatan, pendengaran, struktur 

tubuh, dan sebagainya.

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan yang diperoleh terdiri 

atas:

a) Faktor intelektif yang meliputi:

(1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.

(2) Faktro kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.

b) faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyesuaian diri.

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis.

b. Yang tergolong faktor eksternal, ialah:

1) Faktor sosial yang terdiri atas, Lingkungan kelurga, Lingkungan 

sekolah dan Lingkungan masyarakat.

2) faktor budaya seprti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan  

kesenian

3) faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan 

iklim.

4) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
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Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam mencapai hasil belajar.16  

5. Teori Transfer Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan dalam situasi-situasi 

diluar sekolah. Tentang transfer Hasil Belajar, setidak-tidaknya kita akan 

menemukan 3 teori, yaitu sebagai berikut:17

a. Teori disiplin formal

Teori ini menyatakan bahwa ingatan, sikap, pertimbangan, imajinasi dan 

sebagainya dapat diperkuat melalui latihan-latihan akademis.

b. Teori unsur-unsur yang identik

Transfer terjadi apabila diantara dua situasi atau dua kegiatan terdapat 

unsur-unsur yang bersamaan. latihan didalam satu situasi mempengaruhi 

perbuatan tingkah laku dalam situasi yang  lainnya. 

c. Teori Generalisasi

Teori ini merupakan revisi terhadap teori unsur-unsur yang identik. Tetapi 

generalisasi menekankan pada kompleksitas dari apa yang dipelajari.

Interalisasi daripada pengertian-pengertian, keterampilan, sikap-sikap dan 

apresiasi dapat mempengaruhi kelakuan seseorang. Teori ini menekankan 

kepada pembentukan pengertian yang dihubungkan dengan pengalaman-

pengalaman lain.

                                                          
16 H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), hal.138 et seq
17 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta :PT Bumi Aksara ,2012). h. 34
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B. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X

1. Pengertian 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribdian, dan keterlampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang amat penting dalam 

kehidupan manusia, menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu 

kehidupan yang bermakna, damai, dan bermasyarakat.18

2. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan 

1) Memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan 

keberagaman peserta didik.

2) Mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamamnya 

dalam kehidupan sehari-hari

3) Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4) Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berprilaku 

jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, 

kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab, serta ,mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama.

                                                          
18 Departeman Agama RI,  Kurikulum 2013Untuk SMK Bagian Mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) h. 19
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b. Fungsi 

1) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta 

akhlak mulia siswa seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih 

dahulu dalam lingkungan keluarga

2) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagian 

hidup di dunia dan di akhirat

3) Pencegahan siswa dari hal-hal negated budaya asing yang akan 

dihadapinya sehari-hari. 

3. Ruang Lingkup

Meliputi keserasian, keselarasam, dan keseimbangan antara:

a. Menyandingkan pendidikan akal dan agama

b. Tujuan jangka panjang dari pendidikan dalam pandangan Islam adalah 

kesempurnaan akhlak

c. Obyek pendidikan Islam adalah peserta didik dengan segala yang tercakup 

dalam kata “manusia” berupa makna kesiapan dalam pandangan Islam.19

C. Strategi Pembelajaran

1. Pengertian Strategi pembelajaran

Strategi adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistemastis 

berdasarkan pendekatan yang ditentukan. 20

                                                          
19 Ibid, h. 20
20 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 31
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Strategi adalah cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan, 

cara yang dilaksanakan untuk mengadakan interaksi belajar mengajar dalam 

rangka mencapai tujuan pengajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai 

cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.21

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai s plan, method, or 

series of activities desidned to achieves a particular educational goal (J. R. 

David, 1976). Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikam 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 22

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan 

metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Strategi 

pembelajaran menentukan pendekatan yang dipilih guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 23

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditentukan suatu strategi pembelajaran 

yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, 

sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode 

pembelajaran.

                                                          
21 Hamzah B. Uno, Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakarta : PT. 

Bumi Aksara, 2012) h. 7
22 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar proses Pendidikan, (Jakarta: 

kencana , 2013), h. 126  
23 Ridwan Abdullah Sani, inovasi Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 89
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2. Jenis-jenis strategi pembelajaran

a. Exposition-discovery learning

Exposition merupakan strategi dimana guru berfungsi sebagai 

penyampai informasi dengan menyajikan bahan pelajaran kepada siswa dan 

menguasainya secara penuh. Sementara discovery merupakan strategi guru 

lebih banyak sebagai fasilitator dan membing siswa, karena bahn pelajaran 

dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas.

b. Staregi belajar individual

Dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan dan 

keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu 

siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya 

didesain untuk belajar mandiri.

c. Strategi belajar kelompok

Dilakukan secara beregu. Sekelompok siswa diajar oleh guru. Bentuk 

belajar kelompok itu bisa dalam pembelajaran kelompok yang besar atau 

pembelajaran kalsikal.24

Dengan berbagai jenis-jenis strategiyang dipaparkan peneliti 

menyimpulakan bahwa strategi Quick On The Draw termasuk kedalam 

strategi belajar kelompok yaitu suatu upaya peningkatan hasil belajar kerja tim 

dengan menggunakan kecepatan dalam penyelesaian masalah. Ditinjau dari 

strategi belajar kelompok, secara garis besar dadalah suatu bimbingan yang 
                                                          

24 Wina Sanjaya, Op. Cit. h. 128-129
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dilaksanakan secara berkelompok terhadap sejumlah individu. Adapun 

pelaksanaanya ialah dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok 

kecil yang akan mendorong siswa untuk lebih lebih aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar, dan membantu siswa menggali potensinya lebih dalam. 

D. Hakikat Startregi Quick On The Draw

1. Pengertian Quick On The Draw

Secara bahasa quick on the draw dalam kamus john. Echol, quick 

diartikan dengan “cepat, lekas” on diartikan “pada, atas, tentang” sedangkan 

draw diartikan sebagai “sangat cepat berpikir”. 25

Secara istilah quick on the draw adalah sebuah strategi yang didalamnya 

melakukan sebuah aktivitas riset dengan insentif bawaan untuk kerja tim dan 

kecepatan. Aktivitas ini mendorong kerja kelompok semakin efisien kerja 

kelompok, semakin cepat kemajuannya. Kelompok dapat belajar bahwa 

pembagian tugas lebih produktif daripada menduplikasi tugas.

Strategi quick on the draw merupakan salah satu kegiatan pembelajaran 

kooperatif, Kegiatan pembelajaran dalam setting kelompok ini lebih 

mengutamakan keberhasilan kelompok mengerjakan tugas yang diberikan, 

Sehingga dalam pelaksanaannya sangatlah memerlukan kerjasama dan aktivitas 

bertukar pendapat yang disertai dengan usaha individu dalam mempertahankan 

pendapatnya dengan memberikan alasan-alasan yang logis. Oleh karena itu, di 

                                                          
25 Jhon M. Echols dan Hasan Shadly, kamus Inggris- Indonesia, (jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Indonesia,1976) 197/461
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dalam kegiatan tersebut diperlukan komunikasi yang baik dari setiap anggota 

kelompok, baik berupa komunikasi lisan dalam menyampaikan ide dan gagasan 

mereka, maupun komunikasi tertulis dalam mengkonversikan ide dan gagasan 

tersebut dalam bentuk tulisan.

Strategi ini memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam 

keterlampilan membaca, yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah 

belajar mandiri dan kecakapan ujian yang ujian yang lain membaca pertanyaan 

dengan hati-hati, menjawab pertanyaan dengan tepat. Kegiatan ini membantu 

siswa untuk membiasakan diri mendasarkan belajar pada sumber bukan guru. 

Siswa dituntut bertanggung jawab terhadap diri dan kelompoknya. Dalam proses 

belajar siswa dituntut mempunyai tujuan yang sama. Dalam pembelajaran siswa 

diberi tugas individu dan kelompok. 

Aktivitas quick on the draw kental dengan kegiatan perlombaan, dimana 

peserta didik memperoleh kesempatan untuk bekerjasama. Ginnis menyatakan 

bahwa aktivitas quick on the draw merupakan sebuah aktivitas riset untuk kerja 

tim dan kecepatan yang dapat mendorong kerja kelompok. Aktivitas ini berupa 

kerjasama antar kelompok yang bertujuan untuk mencari kelompok pertama yang 

dapat menyelesaikan satu set pertanyaan. Semakin efisien kerja kelompok, maka 

semakin cepat kemajuan kelompoknya.

2. Tujuan dan Manfaat Strategi Quick On The Draw dalam pembelajaran

Tujuan dan fungsi strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran 

sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk lebih mengikatkan kualitas anak didik 
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menuju terbinanya insan yang handal dan mampu. Tentunya untuk tujuan ini 

maka strategi pembelajaran termasuk didalamnya mengidentifikasi segala bentuk 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar .

Sedangkan manfaat dari strategi ini 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

Dari tujuan dan manfaat strategi quick on the draw yang dipaparkan 

diatas diharapkan dapat menimbulkan kekuatan melaksanakan ajaran-ajaran 

agama islam dengan ikhlas dari kesadarannya sendiri.

3. Langkah-langkah Quick on The Draw

Ginnis menyatakan bahwa aktivitas quick on the draw dapat dilakukan 

dengan 9 langkah, diantaranya yaitu: 

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

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

kelompok memiliki satu set pertanyaan sendiri dan setiap pertanyaan 

harus dikartu terpisah). Tiap set pertanyaan sebaiknya di kartu dengan 



38

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

angka menghadap ke atas dan angka nomor diletakkan paling atas.

b. Bagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil. Beri warna untuk tiap 

kelompok sehingga mereka dapat mengenali set pertanyaan mereka di 

meja guru.

c. Tiap siswa dalam tiap kelompok diberi materi yang terdiri dari jawaban 

untuk semua jawaban, bisa berupa halaman tertentu dari buku teks yang 

biasanya. Jawaban sebaiknya tidak begitu jelas agar siswa berinisiatif 

untuk mencari jawaban lengkapnya di buku teks.

d. Pada kata “mulai”, satu orang (orang pertama) dari tiap kelompok berjalan 

ke meja guru, mengambil pertanyaan pertama menurut warna mereka dan 

kembali membawanya ke kelompok.

e. Kelompok tersebut berdiskusi mencari jawaban pertanyaan dan kemudian 

jawaban ditulis di lembar kertas terpisah.

f. Setelah selesai, jawaban diberikan kepada guru oleh orang kedua. Guru 

memeriksa jawaban. Jika jawaban akurat dan lengkap, pertanyaan kedua 

dari tumpukan warna mereka dapat diambil. Begitu seterusnya. Jika ada 

jawaban yang tidak akurat atau tidak lengkap, guru menyuruh siswa 

tersebut kembali ke kelompok dan mencoba lagi. Siswa yang menulis, 

mengambil pertanyaan, dan mengembalikan jawaban harus bergantian.

g. Saat satu siswa sedang mengembalikan jawaban, siswa yang lain 

menandai sumbernya dan membiasakan diri dengan isinya, sehingga 

mereka dapat menjawab pertanyaan selanjutnya dengan lebih efisien.
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h. Kelompok yang menang adalah yang pertama menjawab semua 

pertanyaan.

i. Guru bersama siswa menjawab semua pertanyaan dan siswa membuat 

catatan tertulis.

4. Keunggulan Quick on The Draw

Menurut Ginnis quick on the draw memiliki beberapa keunggulan, antara 

lain:

a. Aktivitas ini mendorong kerja kelompok, semakin efisien kerja kelompok, 

semakin cepat kemajuannya. Kelompok dapat belajar bahwa pembagiann 

tugas lebih produktif daripada menduplikasi tugas.

b. Memberikan pengalaman mengenai tentang macam-macam keterampilan 

membaca, yang didorong oleh kecepatan aktivitas, ditambah belajar 

mandiri dan kecakapan ujian yang lain, membaca pertanyaan dengan hati-

hati, menjawab pertanyaan dengan tepat, membedakan materi yang penting 

dan yang tidak.

c. Kegiatan ini membantu siswa untuk membiasakan diri mendasarkan belajar 

pada sumber, bukan guru.

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

selama lebih dari dua menit.26

                                                          
26Paul Ginnis,Trik Dan Taktik Mengajar(Strategi Meningkatkan Dan Pencapaian Pengajaran 

Di Kelas), (Indonesia: Macanaan Jaya Cemerlang, 2016), h. 163 
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5. Kelemahan Quick on The Draw

Kelemahan dari quick on the draw yaitu :

a. Dalam kerja kelompok, siswa akan mengalami keributan apabila 

pengelolaan kelas kurang baik.

b. Guru sulit mengkoordinir aktivitas siswa dalam kelompok.

c. Suasana pembelajaran menjadi ribut dan gaduh.

6. Cara Menggunakan Quick on The Draw

a. Pendahuluan

1) guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

sekaligus mengecek pengetahuan awal siswa

2) guru menyajikan informasi kepada siswa tentang pelaksanaan 

pembelajaran yang akan berlangsung

3) guru meminta siswa menempati kelompoknya masing-masing

b. Inti

1) Guru memberikam LKS pada masing-masing siswa untuk dikerjakan 

dan didiskusikan, kemudian guru membimbing siswa

2) Guru meminta 1 orang dari tiap kelompok untuk mengambil 1 kartu 

pertanyaan dari 1 set pertanyaan yang telah disediakan guru yang 

ditandai dengan aba-aba “mulai”

3) Guru meminta siswa unutk berdiskusi dalam kelompok untuk 

menjawab pertanyaan yang telah diambil oleh orang pertama.
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c. Penutup

1) Guru memeriksa jawaban pertanyaan yang telah dikerjakan siswa 

dalam kelompoknya. Bila jawaban benar, maka guru memerintahkan 

siswa untuk mengambil kartu pertanyaan berikutnya. Bila jawaban 

salah, setelah mendapatkan bimbingan dari guru, siswa tersebut 

diminta kembali ke kelompoknya untuk memperbaiki jawabannya.

2) Guru menyatakan kelompok yang menang, yakni kelompok pertama 

yang dapat mengerjakan seluruh jawaban pertanyaan dalam satu set 

pertanyaan.

3) Guru membimbing siswa membahas semua pertanyaan yang terdapat 

pada set kartu pertanyaan

4) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. Kemudian Guru memberikan penghargaan padakelompok di 

akhir siklus.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan 

pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, 

untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat serta teknologi. 

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada bagian ini dijelaskan 

bagaimana cara mendapatkan data lapangan sebagai gambaran mengenai penggunaan 

strategi Quick on The Draw dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas, 

yaitu proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri 

dalam upaya untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. 1

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) mencoba dengan 

sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-

masalah atau memperbaiki situai yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas 

guna untuk mengukur tingkat keberhasilannya. 2

                                                          
1 Wina Sanjaya,Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009) h. 24 
2 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011) h. 41
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Kunandar berpendapat penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari 

penelitian tindakan, dan penelitian tindakan ini bagian dari penelitian pada umumnya. 

Jadi, sebelum membahas penelitian tindakan perlu di definisikan terlebih dahulu 

tentang penelitian secara umum. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang 

dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi 

ilmiah dan atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran 

Hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala sosial. Penelitain 

juga bisa diartikan kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang bermanfaat untuk 

selanjutnya data tersebut dianalisis untuk dicari kesimpulanya. Penelitian ilmiah pada 

dasarnya adalah usaha mencari kebenaran perolehan makna tentang sesuatu yang 

dikaji. Memahami makna berarti memahami hakikat suatu keberadaan, fakta dan 

kejadian-kejadian sebagai suatu kausalitas.

Dari pengertian penelitian tindakan di atas, dapat disimpulkan tiga prinsip, 

yaitu: (1) adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program atau kegiatan, (2) 

adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui 

penelitian tindakan tersebut, dan (3) adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas 

suatu program atau kegiatan. Mengacu pada prinsip diatas penelitian tindakan kelas 

dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru yang 

sekaligus sebagai peneliti dikelasnya atau bersama-sama denagn orang lain 

(Kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan partisipatif yang bertujun 

untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran 
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dikelasnya melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. PTK adalah penelitian 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 

dikelas. Fokus PTK pada siswa atau PBM yang terjadi dikelas.

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus (Siklus I dan siklus 2) yang 

didalamnya, terdapat tahapan utama kegiatan, yaitu perencanaan tindakan (planning), 

pelaksanaan tindakaan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflecting)

dan seterusnya sampai perbaikan dan peningkatan yang diharapkan tercapai. 

B. Setting Penelitian

Setting atau latar penelitian adalah gambaran lokasi tempat penelitian 

berlangsung, meliputi situasi fisik, suasana serta hal-hal lain yang banyak 

berpengaruh terhadap tindakan yang  dilakukan oleh peneliti ketika penelitian 

tindakan berlangsung.

1. Waktu Penelitan 

Penelitian ini akan di laksnakan pada pertengahan semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. Pelaksanaa penelitian dilakukan dengan menyesuaikan jam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas X Akuntansi I SMK PGRI 4 

Bandarlampung. 

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperbaiki prose pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.
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3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek Penelitian adalah 

siswa kelas X akuntansi I SMK PGRI 4 Bandar Lampung yang terdiri dari 33

siswa dengan komposisi perempuan 27 siswa dan laki-laki 6 siswa.

C. Alat Pengumpul Data

1. Observasi 

Menurut sutrisno hadi Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Teknik 

pengumpulan data dengan  observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut.

a. Obervasi partisipan 

yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehai-hari orang yang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber peneliti.

b. Observasi non partisipan 

Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat  dan hanya 

sebagai pengamat independen.3 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

jenis observasi partisipan. Dimana penulis terlibt langsung dalam kegiatan 

sehari-hari orang yang diamati.

                                                          
3 Sugiono, Metode PenelitianPendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitataif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta,2010),h.203 
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Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah untuk memperoleh data 

tentang situasi, proses pembelajaran dan letak geografis di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung. 

2. Tes 

Test adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian, adapun dari segi istilah, menurut Anastesis dalam karya 

tulisnya berjudul Psichological testing, tes merupakan suatu prosedur yang 

sistematis untuk membandingkan tingkah laku. Good enough, tes adalah suatu 

tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok 

individu, dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka, satu dengan 

yang lain.

Dari definisi-definisi tersebut di atas kiranya dapat dipahami bahwa dalam 

dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara (yang dapat di 

pergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan 

penelitian dibidang pendidikan, yang berbentuk pemebrian tugas atau serangkain 

tugas (baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab), atau perintah-

perintah (yang harus dikerjakan) oleh testee, hingga (atas dasar data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi testee: nilai mana dapat dibandingkan 

dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainya, atau dibandingkan dengan nilai 

standar tertentu.
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Dengan demikian tes merupakan alat pengumpulan data untuk mengetahui 

kemampuan individu atau kelompok individu dalam menyelesaikan sesuatu atau 

memperlihatkan keterampilan tertentu, dalam memperlihatkan hasil belajar, atau 

dalam menggunakan kemampuan psikologi untuk memecahkan suatu persoalan. 

Metode ini digunakan sebagai metode tambahan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam proses pembelejaran.4

Peneliti menggunakan tes untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

terimplementasi tindakan. post test digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

yang diakukan melalui ulangan harian. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan 

suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen 

tertulis seperti arsip data base surat-surat, rekaman gambar, benda-benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Misalnya, data tentang 

dinamika sebuah organisasi keagamaan atau organisasi sekolah termasuk prestasi 

yang pernah diperoleh dapat digali lewat arsip, tanda penghargaan rekaman media 

massa, dan dokumen-dokumen lainya.

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian sehingga 

diharapkan semua data yang termasuk dalam observasi dapat dikumpulakn pada 

penelitian ini.

                                                          
4 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008),h.66
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D. Teknik Analisis Data

Analisis data diambil dari nilai yang diperoleh dari ulangan harian dan lembar 

observasi. Selanjutnya, data dari masing-masing siklus dibuat tabel sehingga akan 

terlihat secara keseluruhan. Analisis data untuk tujuan tindakan dilakukan dengan 

membandingkan isi catatan yang dilakukan guru (peneliti) dengan harapan unsur 

kesubjektifitasan dapat dikurangi.

Data yang disajikan berasal dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam 

mengikuti tes setiap siklusnya, dari hasil tersebut maka akan diamati dan ditarik 

kesimpulan tentang keberhasilan guru dalam mengajar menggunakan strategi yang 

diterapkan, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah sudah mencapai 

target pencapaian atau belum. Jika putaran siklus diperoleh hasil yang belum 

memenuhi target, maka akan dibenahi dalam putaran siklus selanjutnya sampai 

diperoleh hasil maksimal.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian teknik analisis deskriptif 

presentase untuk menghitung persentase ketuntasan belajar dengan  menggunakan 

rumus :

P = Hasil Belajar Siswa

Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis untuk 

memastikan bahwa dengan menggunakan strategi Quick on The Draw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Data yang bersifat yang terdiri dari hasil observasi 

dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif.
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Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu  data reduction, data display, conclusion 

drawing/verification. 

Dengan reduksi data peneliti memilihi, menyederhanakan, memfokuskan, dan 

mengubah data, yaitu merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan 

untuk mengubah data, yaitu merangkai data dalam suatu organisasi yang 

memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan susulan. Setelah itu member 

penjelasan makna data dalam suatu konfigurasi yang jelas menunjukkan alur  

kausalnya, sehingga dapat diajukan proposi-proposisi yang terkait dengannya. Ketiga 

langkah analisis ini sangat penting mengingat jenis data yang dikumpulkan adalah 

data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

E. Prosedur Penelitian

Rencana Penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan dalam dua siklus. Siklus 

1 dan siklus ke 2 akan tetapi jika belum didapatkan hasil yang baik maka akan di

lanjutkan dengan siklus yang selanjutnya. untuk memperoleh peningkatan hasil

belajar siswa pada mata pelajar PAI (pendidikan agama islam) Melalui penggunaan 

strategi Quick on The Draw. Pelaksanaa penelitian tindakan kelas dalam bentuk 

siklus berulang yang didalamnya terdapat empat tahapan kegiatan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Siklus penelitian tindakan kelas dapat 

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar. 1. Siklus model PTK Menurut Kemmis dan Taggert ( McTaggart :1982)

Siklus I

1. Perencanaan

Peneliti mengkaji kompetensi dasar dan memahami materi pokok 

kemudian menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP, menyusun instrumen 

penelitian yang berupa lembar pengamatan kegiatan siswa dan guru, Penilaian dan 

perangkat pembelajaran yang telah disusun divaliditas oleh tiga ahli yaitu dosen 

pembimbing, kepala sekolah dan guru. Setelah mengujikan instrumen penelitian, 

peneliti menyiapkan strategi pembelajaran yang akan di gunakan dan nomer urut 

sesuai dengan nomer absen yang nantinya akan di bagikan pada setiap siswa untuk 

memudahkan peneliti mengidentifikasi nama-nama peserta didik melalui nomer 

urut sesuai absen yang telah di bagiakan nantinya. 

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pada siklus pertama ini sesuai dengan langkah-langkah 

penggunaan metode Quick on The Draw yakni, Guru menjelaskan materi yang 

akan di pelajari. Selain menjelaskan guru memberi contoh soal dan lainya 

mengenai penerapan rumus dari materi yang di ajarkan. Pada tahap ini siswa atau 

anak mengalami proses pemahaman dan diharapakan mengerti materi yang telah 

disampaikan guru. 
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Setelah memahami materi, siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang 

beranggotakan 6-7 anak. Kelompok-kelompok ini di tempatkan secara terpisah, 

tetapi masih dalam satu ruang kelas. Selanjutnya, setiap kelompok mendapatkan 

sumber baca atau materi yang ada dalam LKS mereka untuk memahami isi bacaan 

dan dapat menjawab pertanyaan ketika strategi Quick on The Draw dimainkan. 

Dan guru menjelaskan aturan permainan sampai siswa benar-benar paham, 

sehingga metode siap dimulai. Pada saat siswa mengambil pertanyaan nomor 1 

dari meja yang sebelumnya telah disiapkan 1 set pertanyaan dengan berbeda warna 

dari setiap kelompok, guru memeriksa jawaban siswa. Apabila benar siswa boleh 

mengambil soal nomor dua tapi jika salah guru mengembalikan jawaban nomor 

satu dan siswa kembali  kekelompoknya untuk sampai mendapatkan jawaban yang 

benar. Kemudian mengawasi jalanya permainan untuk mengantisipasi terjadinya 

konflik antar anggota kelompok. Setelah waktu bermain selesai, guru melakukan 

evaluasi untuk menguji hasil yang di dapat siswa. 

3. Pengamatan

Pada tahap pengamatan Peneliti mencatat kegiatan guru dan siswa 

menggunakan instrumen yang telah di persiapakan pada saat tahap persiapan 

sebelumnya. Mengamati proses pembelajaran dan menilai hasil tes sehingga 

diketahui hasilnya. Atas dasar hasil tersebut digunakan untuk merencanakan tindak 

lanjut pada siklus berikutnya. 

4. Refleksi : 

Kegiatan refleksi dilakukan peneliti untuk mengevaluasi hal-hal yang di 

lakukan pada pelaksanaan siklus I, tentang hal-hal yang telah berhasil dilakukan 
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ketika penelitian dan hambatan yang dihadapi ketika penelitian berlangsung. 

Penelitian membandingkan hasil tes dan observasi yang sudah dicapai dengan 

indikator keberhasilan yang telah di tetapkan untuk memutuskan pelaksanaan 

siklus selanjutnya. 

F. Indikator Keberhasilan Penelitian

Sebagai keberhasilan yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah 

apabila hasil belajar siswa dalam pembelajaran telah menunjukkan peningkatan pada 

setiap siklusnya. Artinya penelitian ini akan berhenti apabila 75 %  siswa memenuhi 

Ketuntasan belajar yaitu 72 yang telah ditentukan. Hal ini pun selaras dengan 

pendapat mulyasa kualiatas pembelajaran atau pembentukan kompetensi dapat dilihat 

dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas setidak-tidaknya sebagian besar (75%) siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran. Dan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada siswa seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75 %).5Dan apabila pada siklus II belum didapatkan hasil yang baik 

maka akan dilanjutkan denga  siklus yang selanjutnya. Untuk memperoleh hasil 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui strategi Quick on The 

Draw.

                                                          
5 Mulyasa, E. Implementasi Kurikulum, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004) h. 



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Profil SMK PGRI 4 Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat SMK PGRI 4 Bandar Lampung

SMK PGRI 4 Bandar Lampung terletak di JL. Letkol H. Endro Suratmin 

No. 33 kelurahan waydadi, kecamatan Sukarame, Bandar lampung.Sekolah 

Menengah Kejuruan ini mempunyai luas tanah 6400 m2. Adapun jurusan yang ada 

disekolah tersebut adalah bidang Akuntansi dan Pemasaran.  SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung merupakan alih fungsi dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) PGRI 2 

Tanjung Karang yang didirikan pada tahun 1981, dengan pimpinan pertama 

sebagai Kepala Sekolah Adalah Bapak Drs.Hi. Sugiarto.

Pada Tahun 1993, SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Akuntansi) PGRI 

3 Bandar Lampung, tercatat oleh menteri kebudayaan dan pendidikan republik 

indonesia  sebagai persetujuan pendirian sekolah swasta sebagai alih fungsi dari 

spg pgri 2 tanjung karang, dan mulai berlaku sejak juli 1990. Kemudian Pada 

Tahun 2000, SMEA PGRI 3 Bandar Lampung beralih nama menjadi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Bandar Lampung Hingga Sekarang.

Adapun Perkembangan Siswa SMK PGRI 4 Bandar Lampung sejak 

didirikan hingga saat ini sangat meningkat dari tahun ketahun. Pada awal pendirian 

sekolah ini hanya memiliki satu jurusan atau program keahlian yaitu akuntansi, 

dan pada tahun 2006, smk pgri 4 bandar lampung memiliki 2 program keahlian 
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yakni akuntansi dan penjualan. Peningkatan Dan Perkembangan Sekolah tidak 

terlepas dari kebijaksanaan yang diambil oleh kepala sekolah/ pimpinan yang 

menjabat pada saat itu. Adapun dari segi kepemimpinan SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung dari sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami pergantian kepala 

sekolah yaitu :

Tabel 3
Kepemimpinan SMK PGRI 4 Bandar Lampung

No Periode Nama Kepala Sekolah Nama Sekolah
1 I Drs. Hi. Sugiarto SPG PGRI 2
2 II Drs. Hi. Abunawas A. Usin SPG PGRI 2
3 III Drs. Hi. Sartono SPG PGRI 2
4 IV Drs. Hi. Nurs Arief Mulyana SMEA PGRI 3
5 V Drs. Abadi Marzuki SMK PGRI 4
6 VI Dra. Hj. Rahela A. Subing SMK PGRI 4
7 VII Dra. Hj. Suryati SMK PGRI 4
8 VIII Erna Yuwita, S.E. SMK PGRI 4

Sumber: Dokumentasi SMK PGRI 4 Bandar Lampung TP. 2017/2018

2. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : SMK PGRI 4 Bandar Lampung

No. Telp : 0721701220

Nama Kepala Sekolah : ERNA YUWITA, S.E.

Tahun Didirikan : 1981

Jenjang Akreditasi : B

Luas Tanah : 6400 m2
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3. Struktur Organisasi SMK PGRI 4 Bandar Lampung
(Bagan)

B. Pelaksanaan Pembelajaran PAI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung

”Dalam Pelaksanaan Pembelajaran PAI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

menggunakan  media seperti white board, spidol, Buku paket mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan sumber lain yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Adapun yang dilakukan oleh Ibu Ernayati, S.A.g dalam proses belajar 

mengajar beliau menggunakan strategi konvensional seperti ceramah, Tanya jawab, 
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dan pemberian tugas dalam proses pembelajaran di kelas. Nilai ketuntasan belajar 

siswa kelas X Ak 2 SMK PGRI 4 Bandar Lampung sebelum menerapkan startegi 

Quick on The Draw, masih banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan yang telah 

ditetapkan ketuntasan belajar adalah 72, siswa yang mendapat nilai minimal 

ketuntasan hanya 5 orang siswa, sedangkan yang nilainya belum mencapai ketuntasan 

ialah 28 orang siswa. Adapun respon siswa ketika guru Pendidikan Agama Islam 

menggunakan ceramah dalam menjelaskan materi pembelajaran, siswa kurang 

antusias cenderung menerima dan enggan bertanya maupun menanggapi. Selain itu 

kurangnya kepercayaan diri sehinggan membuat siswa senang dalam menduplikasi 

tugas. Beberapa siswa pun masih ada yang kurang bertoleransi dan menerima 

keberagaman atau bisa dikatakan masih memiliki sifat mementingkan diri sendiri

sebagai contoh ketika peneliti ingin membagi kelompok, siswa selalu ingin 

menentukan sendiri dan pada saat setelah dibagi kelompok, antara kelompok satu 

dengn yang lain seperti perang dingin dan masing-masing kelompok ingin menang 

sendiri tanpa memikirkan spotifitas. Dan mengalami kejenuhan belajar yang 

penyebabnya adalah keletihan”. 

Dari hasil pemangamatan tersebut dapat dipahami bahwa ketika proses belajar 

yang akan dilaksanakan pendidik harus memilih metode yang mampu memfasilitasi 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada guru Pendidikan 

Agama Islam yaitu Ibu Ernayati, S.Ag dalam proses kegiatan belajar mengajar Ibu 

Ernayati, S.Ag belum pernah menggunakan strategi Quick on The Draw. oleh sebab 
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itu peneliti menerapkan strategi Quick on The Draw untuk memberikan suasana baru 

yang diharapkan dapat menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Startegi Quick 

on The Draw Pada Siswa Kelas X AK 1 di SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

TP. 2017/2018

1. Penyajian Data

Sebelum sampai pada proses analisis data maka perlu penyajian data. 

Penyajian data yang dimaksudkan untuk memaparkan atau menyajikan data yang 

diperoleh peneliti dari hasil penelitian kemudian dianalisis untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dengan tujuan penulisan skripsi ini. 

Adapun data di bawah ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi 

kepada responden (siswa) yang didukung oleh data pendukung berupa hasil 

wawancara, observasi. Dokumentasi, dan pengukuran hasil belajar. 

2. Paparan Data Sebelum Tindakan  

a. Observasi 

Dalam kegiatan belajar mengajar siswa dituntut untuk aktif, agar psiswa  

mempunyai pemahaman yang lebih tentang materi yang diajarkan serta hasil 

belajar siswa yang diharapkan meningkat, karena penerapan Strategi Quick on 

The Draw menuntut keaktifan dan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar seoptimal mungkin, sehingga siswa mampu mengubah tingkah 
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lakunya secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi 

penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama dua siklus. Siklus 1 

dilaksanakan selama satu kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan selama satu 

kali pertemuan.

Pada saat observasi awal kegiatan belajar kelas X SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung masih menggunakan strategi ceramah dan Tanya jawab. Adapun 

tujuan diadakan observasi awal dan pada akhir pertemuan dilaksanakan tes 

formatif untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar peserta didik. 

Hasil dari pengamatan dapat diketahui bahwa pembelajaran 

konvensional dengan strategi ceramah dan Tanya jawab saja ternyata 

menjadikan siswa kurang berminat dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Peserta didik cenderung pasif, kurang berkonsentrasi, takut bertanya 

apalagi mengungkapkan pendapat. Selain itu siswa kurang bersemangat, kurang 

antusias, kurang disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru, cenderung menerima materi yang disampaikan tanpa ada tanggapan, 

sehingga mengakibatkan kompetensi yang harus dimiliki siswa tidak tercapai. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dibutuhkan metode yang menjadikan 

siswa lebih berperan aktif tanpa rasa takut dan mampu beraktivitas dan 

mengantarkan siswa pada kompetensi yang dicapai serta menjadikan 

pembelajaran menarik.
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Salah satu cara menciptakan pembelajaran student oriented adalah 

dengan menerapkan strategi Quick on The Draw. Dimana strategi Quick on The 

Draw sebagai salah satu dari model pembelajaran kooperatif diharapkan 

mampu menggunggah semangat dan antusias siswa dalam belajar melalui kerja 

kelompok dan berlomba adu kecepatan menjawab 1 set pertanyaan. Mengambil 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban dari meja guru kemudian berlari ke 

kelompoknya masing-masing untuk menjawab. Dimana strategi Quick on The 

Draw merupakan salah satu cara  untuk menghilangkan kebosanan dan 

kelelahan belajar. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti mengadakan pertemuan pada 

tanggal 08 mei 2018 dengan Kepala Sekolah dan Guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 4 Bandar lampung. Dalam pertemuan 

tersebut peneliti menyampaikan tujuan untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah tersebut. Kepala sekolah serta guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan izin peneliti melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Pada 

tanggal 14 mei 2018 peneliti kembali kesekolah untuk mengadakan pertemuan 

dengan Guru Pendidikan Agama Islam. Dalam pertemuan ini peneliti 

berdiskusi dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah 

mengetahui betul pokok permasalahannya, dengan harapan masalah yang ada 

dapat terselesaikan. Peneliti dan Guru Pendidikan Agama Islam merencanakan 

penelitian yang akan dilaksanakan dan disepakati bahwa kelas X AK 1 SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung yang dijadikan sumber data penelitian. Dengan 

pertimbangan bahwa siswa kelas X AK 1 termasuk kelas yangt hasil belajarnya 

rendah. 
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3. Pelaksanaan PTK Siklus I

a. Perencanaan siklus I

Peneliti merencanakan tindakan dan berdiskusi dengan guru mata 

pelajaran setelah mengetahui betul pokok permasalahannya, dengan harapan 

problem yang ada dapat terselesaikan. Pada rencana tindakan siklus I peneliti 

menggunakan strategi Quick on The Draw dengan strategi pembelajaran ini 

peneliti berusaha untuk membantu siswa lebih aktif dalm pelaksanaan 

pembelajaran. Oleh karena itu peneliti mempersiapkan sebagai berikut :

1) Peneliti menentukan materi PAI yaitu larangan pergaulan bebas dan 

semangat menuntut ilmu

2) Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Quick on The Draw yang terdiri dari pendahuluan, 

kegiatan inti dan penutup/ refleksi berdiskusi dengan guru mata pelajaran.

3) Instrumen penelitian yaitu lembar observasi untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. 

4) Menyusun soal tes formatif, tes formatif dilaksanakan setelah 

pelaksanaan siklus I yang bertujuan mengetahui apakah ada peningkatan 

hasil belajar kognitif siswa dengan menerapkan strategi Quick on The 

Draw. 

b. Pelaksanaa Tindakan siklus I

Pada siklus I diadakan pada tanggal 19 mei2018 dengan materi 

semangat menuntut ilmu. Pembelajaran berlangsung selama 3 x 45 menit untuk 

satu kali pertemuan. Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagaimana yang 

telah direncanakan dalam rencana tindakan yaitu sebagai berikut :
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Tabel 4
Catatan Lapangan Siklus 1

Waktu
Proses

Belajar Mengajar
Catatan Lapangan

15 
menit

Pendahuluan

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang siswa 
dengan penuh khidmat serta membaca Al-Qur’an 
secara bersama-sama
Guru menanyakan kabar siswa dan memeriksa 
kehadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di awali 
dengan tanya jawab

Kegiatan Inti

90 
menit

Mengamati 

Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
tentang semangat menuntut kemudian guru 
meminta siswa untuk memberikan tanggapan dari 
gambar tersebut

Menanya 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan mengenai larangan 
pergaulan bebas

Eksplorasi

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
dengan menggunakan strategi Quick on The Draw
kepada siswa. Setelah itu guru menjelaskan materi 
dengan poster comment, ceramah, dan Tanya 
jawab. Setelah menyampaikan materi guru 
membagikan kertas kecil kepada masing-masing 
siswa untuk menentukan kelompok perlombaan. 
Guru membagi menjadi 5 kelompok

Asosiasi 
Siswa menyimpulakan tentang semangat menuntut 
ilmu beserat dalil yang terkait. Menujukkan cara 
menghindari diri dari pergaulan bebas

Komunikasi 

Setelah melakukan diskusi masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 
tentang 1 set pertanyaan materi semangat menuntut 
ilmu. Sementara siswa lainnya menanggapi, 
melengkapi, mengkonfirmasi, maupun menyanggah

30 
menit Penutup

Guru memberikan kesimpulan materi pelajaran dan 
memberikan motivasi kepada siswa. Guru 
melakuakan evaluasi, kemudian guru dan siswa 
bersama-sama menutup pelajaran dengan hamdalah 
dan salam.
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c. Pengamatan Tindakan Siklus I

Selama pelaksanaan pembelajaran, peneliti bertindak sebagai guru 

seklaigus sebagai obsever yang mencatat lembar observasi. Peningkatan hasil 

belajar dilihat dari reward pemberian hadiah kepada siswa agar siswa 

termotivasi dalam belajar, keaktifan tanya jawab dalam setiap pertemuan, kerja 

sama dalam kelompok, tekun belajar disaat pembelajaran berlangsung. 

Pada pengamatan pada siklus I, kegiatan pembelajaran di kelas cukup 

baik, cukup antusias, dan merespon positif dibandingkan pada saat pra siklus.

Sebagian besar siswa tertarik, memperhatikan dengan baik, suasana kelas pun 

tenang seperti memberi kesempatan peneliti untuk menjelaskan tujuan materi 

tersebut. Pada  saat kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa tampak 

antusias, aktif dan berpartisipasi dengan baik, kemudian guru membuat 

kelompok diskusi dan pada saat menjawab pertanyaan, siswa cenderung 

mencari jawaban yang luas dan cukup baik. Meskipun masih ada beberapa 

siswa yang masih menggantungkan tanggung jawabnya kepada siswa yang lain 

seperti mengikuti jawaban yang sama, menjadi pendengar saja dan 

kebingungan dengan pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti. 

Adapun  hasil observasi (pengamatan) siswa dalam pembelajaran yang 

dilakukan  oleh peneliti sebagai berikut :

1) Beberapa siswa masih ada yang terlihat kebingungan dan belum terbiasa 

dengan pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti

2) Beberapa masih ada siswa yang pasif, seperti malu untuk bertanya dan 

ragu-ragu menyampaikan jawaban atau pendapatnya.
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3) Suasana kelas yang belum maksimal kondusifnya , dikarenakan peneliti 

kurang memberi penguatan pada sebelum diadakan nya strategi Quick n 

The Draw

4) Siswa masih menggantungkan pada siswa yang lain, sehingga 

pembelajaran masih didominasi oleh siswa yang aktif saja. 

Pada akhir pembelajaran peneliti memberikan  soal evaluasi berjumlah 

15 soal pilihan ganda. Adapun hasil tes evaluasi siswa pada siklus I dapat 

dilihat pada tebl dibawah ini :

TABEL 5
HASIL POST TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X

SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG
SIKLUS I

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 67 Belum Tuntas

2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 73 Tuntas

3 ALDI SETYO NUGROHO 72 80 Tuntas

4 CINDY NAURA SALSABILA 72 73 Tuntas

5 DEDI PAMUNGKAS 72 60 Belum Tuntas

6 DEWA PAMUNGKAS 72 87 Tuntas

7 DIAH PERMATA SARI 72 87 Tuntas

8 DIKEN SURYANA 72 87 Tuntas

9 DINI AGUSTINA 72 60 Belum Tuntas

10 ELA SEPMI 72 87 Tuntas

11 FAJREIN CANTIKA 72 60 Belum Tuntas

12 HABIB NURHUDA 72 73 Tuntas

13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 73 Tuntas

14 MARA YUNIKA 72 67 Belum Tuntas

15 MARIA SOFIYANA 72 67 Belum Tuntas

16 MARYANI 72 93 Tuntas

17 MILA CAROLLIN 72 73 Tuntas

18 NABILLA RAMADHANI 72 87 Tuntas
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19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 80 Tuntas

20 NAYU MILENIA 72 73 Tuntas

21 NOVITASARI 72 73 Tuntas

22 NURUL AZIZAH 72 67 Belum tuntas

23 PUTRI WULANDARI 72 67 Belum Tuntas

24 RENA LESTARI 72 60 Belum Tuntas

25 RESTI DWI SILFA 72 73 Tuntas

26 RIKA AMELIA 72 87 Tuntas

27 SELVI INDRIYANI 72 67 Belum Tuntas

28 SERLI SEPTIANI 72 80 Tuntas

29 SITI NUR LIANI 72 0 Belum tuntas

30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 67 Belum Tuntas

31 VERA IVANA 72 73 Tuntas

32 WULAN ANGGRAINI 72 87 Tuntas

33 YUNITA SEFIANA 72 93 Tuntas

Jumlah 2401

Rata-Rata 72,7

Ketuntasan Klasikal 63,6 %

KKM 72

Siswa yang Tuntas 21

Siswa yang Belum Tuntas 12
Sumber: hasil pos test siklus I kelas X Akuntansi I

Berdasarkan hasil post test pada siklus I yang menggunakan strategi 

Quick on The Draw menunjukkan adanya sebuah peningkatan dengan tahap 

prasiklus yang masih menggunakan startegi konvensional. Dengan 

perbandingan persentase ketuntasan klasikalnya pada tahap pra siklus sebesar 

15,2 %, dan pada siklus I menunjukkan peningkatan dengan hasil persentase 

ketuntasan klasikalnya sebesar 54,6 %. Dan ini menunjukkan meningkatnya 

hasil belajar siswa sesudah menggunakan strategi Quick on The Draw. 



65

d. Refleksi siklus I

Peneraparan strategi Quick on The Draw pada siklus I untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X AK I SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

Pada awal pelaksanaan strategi Quick on The Draw siswa tampak bingung 

dengan maksud peneliti, hal ini ditunjukkan pada waktu siswa mengambil 

warna kartu set pertanyaan dan jawaban dan pada saat mengembalikan kartu 

jawaban yang seharusnya secara bergantian kedepan meja guru. Seperti pada 

langkah-langkah strategi Quick on The Draw jika orang pertama yang 

mengambil satu set kartu pertanyaan dan jawaban nomor 1, maka pada saat 

kelompok ingin mengambil satu set pertanyaan dan jawaban nomor 2 yang 

berhak mengambilnya adalah orang kedua dan membawa kartu jawaban nomor 

1 untuk diperiksa guru apakah jawabannya benar atau salah begitupun 

seterusnya.  Siswa yang berprestasi lebih dominan sementara yang lain 

cenderung diam dan mengikuti hasil diskusi timnya serta kurang aktif dalam 

mengemukakan pendapat, sedangkan yang lainnya hanya sebagai pendengar. 

Dengan penerapan strategi Quick on The Draw diharapkan pembelajaran tidak 

terpusat pada guru dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwapada siklus I ini penerapan strategi Quick on The Draw 

yang dapat diperoleh belum maksimal. Maka peneliti mempunyai beberapa hal 

tindakan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya siklus II untuk 

memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar terkait dengan pelaksanaan 
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pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menmggunakan strategi 

Quick on The Draw ini yang membawa dampak pada hasil belajar siswa. 

Adapun tindakan nya sebagai berikut :

1) Berusaha lebih baik dalam memotivasi siswa untuk aktif dalam 

mengerjakan tugas bersama dengan kelompoknya dalam diskusi

2) Peneliti berusaha untuk memberi pengarahan agar siswa aktif dan mau 

bertanya atau menanggapi

3) Memaksimalkan pembelajaran melalui strategi Quick on The Draw ini 

dengan  waktu untuk praktik langsung dan bertanya terkait dengan topic 

materi pelajaran.

4) Lebih meningkatkan pengelolaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas

5) Peneliti  mengawasi dengan lebih ketat lagi agar siswa dalam 

mengerjakan tes akhir tidak bekerjasama lagi. 

6) Lebih memperjelas langkah-langkah strategi Quick on The Draw agar 

siswa lebih memahami dan dapat lebih berkonsebtrasi dengan penjelasan 

yang telah diberikan.

4. Pelaksanaan PTK Siklus II

a. Perencanaan siklus II

Dalam perencanaan tindakan siklus II, peneliti tetap menerapkan strategi 

Quick on The Draw pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pada siklus 

kedua ini akan lebih meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk memperbaiki 

dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai pada siklus I, maka 
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sebagai mana halnya dengan pelaksanaan siklus I, pada siklus II ini dimulai 

dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Quick on The Draw yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti 

dan penutup/ refleksi

2) memperthankan antusias siswa saat belajar menggunakan strategi Quick 

on The Draw

3) Instrumen penelitian yaitu lembar observasi untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. 

4) Menyusun soal tes formatif

b. Pelaksanaa Tindakan siklus II

Pada siklus I diadakan pada tanggal 26 mei 2018 dengan materi 

Larangan Pergaulan Bebas. Pembelajaran berlangsung selama 3 x 45 menit 

untuk satu kali pertemuan. Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagaimana 

yang telah direncanakan dalam rencana tindakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6
Catatan Lapangan Siklus II

Waktu
Proses

Belajar Mengajar
Catatan Lapangan

15 
menit

Pendahuluan

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang siswa 
dengan penuh khidmat serta membaca Al-Qur’an 
secara bersama-sama
Guru menanyakan kabar siswa dan memeriksa 
kehadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di awali 
dengan tanya jawab
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Kegiatan Inti

90 
menit

Mengamati 

Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
tentang larangan pergaulan bebas kemudian guru 
meminta siswa untuk memberikan tanggapan dari 
gambar tersebut

Menanya 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan pertanyaan mengenai larangan 
pergaulan bebas

Eksplorasi

Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
dengan menggunakan strategi Quick on The Draw
kepada siswa. Setelah itu guru menjelaskan materi 
dengan poster comment dan Tanya jawab. Setelah 
menyampaikan materi guru membagikan kertas 
kecil kepada masing-masing siswa untuk 
menentukan kelompok perlombaan. Guru membagi 
menjadi 5 kelompok

Asosiasi 
Siswa menyimpulakan tentang larangan pergaulan 
bebas beserta dalil yang terkait. Menujukkan cara 
menghindari diri dari pergaulan bebas

Komunikasi 

Setelah melakukan diskusi masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 
tentang 1 set pertanyaan materi larangan pergaulan 
bebas. Sementara siswa lainnya menanggapi, 
melengkapi, mengkonfirmasi, maupun 
menyanggah

30 
menit Penutup

Guru memberikan kesimpulan materi pelajaran dan 
memberikan motivasi kepada siswa. Guru 
melakuakan evaluasi, kemudian guru dan siswa 
bersama-sama menutup pelajaran dengan hamdalah 
dan salam.

c. Pengamatan Tindakan Siklus II

Pada siklus II, kegiatan belajar mengajar membahas materi mengenai 

larangan pergaulan bebas. Pada kegiatan pendahuluam, terlebih dahulu peneliti 

melakukan apersepsi dengan cara menghubungkan pengetahuan siswa dikaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan dan peneliti menanyakan pertanyaan 

terkait materi tersebut, siswa dengan baik menjawab sejumlah pertanyaan yang 
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dilontarkan serta peneliti memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Kegiatan inti, peneliti membagi 5 kelompok untuk melaksanakan 

perlombaan adu kecepatan menjawab 1 set kartu pertanyaan mengenai larangan 

pergaulan bebas. Guru menyediakan 5 set pertanyaan untuk 5 kelompok dengan 

berbeda warna kartu, selanjutnya setiap anggota kelompok berkewajiban untuk 

mengambil kartu pertanyaan dan mengembalikan kartu jawaban ke meja guru 

untuk diperiksan apakah jawaban sudah benar atau belum. Dan kelompok yang 

menyelesaikan 1 set pertanyaan lebih dulu adalah pemenangnya. Seiring 

dengan setiap kelompok mengulang jawabannya guru memberikan klarifikasi 

dan memberikan poin-poin penting terkait dengan materi pelajaran. 

Kegiatan penutup setelah dirasa cukup dsn dipahami oleh siswa, peneliti 

memberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang sudah dijelaskan dari 

awal hingga penjelasan akhir, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

sekilas materi pelajaran yang telah dibahas sebagai reinforcement (penguatan), 

dan guru melakukan penilaian berupa soal pilihan ganda kemudian memberikan 

reward (hadiah) kepada salah satu kelompok atas prestasi yang diraih, guru 

mengakhiri pelahjaran dengan mengucapkan lafadz hamdalah dan salam. 

Dari hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan bahwa siswa 

mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat baik, siswa sangat antusias 

dan merespon positif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari



70

1) Pada saat kegiatan pendahuluan peneliti melakukan Tanya jawab dan 

siswa sudah banyak yang berani untuk menjawab dan menanggapi atas 

pendapat siswa lain. 

2) Memasuki kegiatan inti, kinerja siswa lebih banyak dan lebih aktif 

daripada siklus I. Siswa pun tidak takut untuk bertanya tentang materi 

yang belum sisea pahami.

3) Suasana kelas menjadi kondusif dan terarah sesuai dengan peneliti 

harapkan dan rencakan sebelumnya daripada siklus I

4) Kemajuan siswa yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar 

mereka. 

Pada akhir pembelajaran peneliti memberikan  soal evaluasi berjumlah 

15 soal pilihan ganda. Adapun hasil tes evaluasi siswa pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 7
HASIL POST TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X

SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG
SIKLUS II

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 73 Tuntas
2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 80 Tuntas
3 ALDI SETYO NUGROHO 72 93 Tuntas
4 CINDY NAURA SALSABILA 72 87 Tuntas
5 DEDI PAMUNGKAS 72 73 Tuntas
6 DEWA PAMUNGKAS 72 93 Tuntas
7 DIAH PERMATA SARI 72 93 Tuntas
8 DIKEN SURYANA 72 93 Tuntas
9 DINI AGUSTINA 72 67 Belum Tuntas

10 ELA SEPMI 72 93 Tuntas
11 FAJREIN CANTIKA 72 73 Tuntas
12 HABIB NURHUDA 72 80 Tuntas
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13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 93 Tuntas
14 MARA YUNIKA 72 80 Tuntas
15 MARIA SOFIYANA 72 73 Tuntas
16 MARYANI 72 93 Tuntas
17 MILA CAROLLIN 72 93 Tuntas
18 NABILLA RAMADHANI 72 87 Tuntas
19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 67 Belum Tuntas
20 NAYU MILENIA 72 73 Tuntas
21 NOVITASARI 72 93 Tuntas
22 NURUL AZIZAH 72 80 Tuntas
23 PUTRI WULANDARI 72 80 Tuntas
24 RENA LESTARI 72 80 Tuntas
25 RESTI DWI SILFA 72 73 Tuntas
26 RIKA AMELIA 72 93 Tuntas
27 SELVI INDRIYANI 72 93 Tuntas
28 SERLI SEPTIANI 72 93 Tuntas
29 SITI NUR LIANI 72 73 Tuntas
30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 80 Tuntas
31 VERA IVANA 72 73 Tuntas
32 WULAN ANGGRAINI 72 87 Tuntas
33 YUNITA SEFIANA 72 93 Tuntas

Jumlah 2748
Rata-Rata 83,3

Ketuntasan Klasikal 93.3%
KKM 72

Siswa yang Tuntas 31
Siswa yang Belum Tuntas 2

Sumber: hasil pos test siklus I kelas X Akuntansi I

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terdapat peningkatan hasil 

belajar pada siklus I tidak tuntas 21 dan siswa belum tuntas sebanyak 12 siswa. 

Di siklus II menjadi 31 siswa yang tuntas dan 2 siswa yang belum tuntas. 

Dengan ketuntasan belajar 93,3%. 

d. Refleksi siklus II

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini tetap sama dengan siklus I 

yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa sudah sangat tampak 

cocok dengan strategi Quick on The Draw yang diterapkan peneliti. Siswa 
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sudah mengerti dan paham dengan strategi pembelajaran yang telah diterapkan 

peneliti, dan siswa dapat memahami materi pelajaran, berikut hasilnya :

1) Sudah ada perbaikan karena sudah ada siswa yang berani memberikan 

argument dengan bahadanya sendiri

2) Sudah banyak siswa yang berani bertanya kepada peneliti atau 

mengemukakan pendapat dari hasil pemahaman materi dan berkomentar 

aras pendapat siswa lain 

3) Siswa merasa senang dengan adanya pembelajaran ini karena 

pembelajaran tidak monoton, tidak tegang, dan bertambah akrab dengan 

teman sekelompoknya. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitoan menunjukkan 

bahwa pada siklus II pembelajaran sudah menjadi lebih baik dari siklus 

sebelumnya. Target meningkatnya hasil belajar siswa ditandai dengan rata-rata 

hasil belajar siswa diatas 70 dengan ketuntasan belajar 93,3 % sudah tercapai 

pada siklus II. Sehingga peneliti dan guru memutuskan tidak diadakannya 

siklus berikutnya. 

D. Analisis Data

Pembahasan ini akan dijelaskan tentang pengelolaan dari hasil data lapangan 

yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang tekah dirumuskan dalam 

rumusan masalah yang ada pada bab I yaitu “Apakah Strategi Quick on The Draw

dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas X di SMK PGRI 4 
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Bandar lampung tahun pelajaran 2017/2018”. Adapun analisis data akan peneliti 

jabarkan sebagai berikut :

1. Analisis Pra Siklus

Pra siklus diadakan pada tanggal 22 januari 2018 didapat berrdasarkan 

hasil wawancara guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung Ibu Ernayati, S. Ag. Beliau mengatakan bahwa dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih menggunakan Strategi 

konvensional seperti ceramah, Tanya jawab dan pemberian tugas, sehinggan siswa 

kurang antusias, kurang aktif dan cenderung menerima saja. Tidak sedikit siswa 

yang yang masih takut mengeluarkan pendapat dan siswa lebih senang 

menduplikasi tugas. Pada pra siklus ini masih banyak terdapat siswa yang 

memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yan ditetapkan di 

sekolah yaitu 72, pada daftar nilai siswa tahun pelajaran 2017/2018 terdapat 28 

siswa yang belum tuntas, dari jumlah keseluruhan 33 siswa. Ini berarti ketuntasan 

belajar hanya ,mencapai 15,2% untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 8
Hasil evaluasi pra siklus

No
Pelaksanaan

Siklus
Ketuntasan

Belajar
Jumlah Siswa yang 

Tuntas
Jumlah Siswa yang 

Belum Tuntas
1 Prasiklus 15,2 % 5 28

Tabel diatas merupakan hasil evaluasi hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan strategi Quick on The Draw.
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2. Anaisis Tindakan pada Siklus I

a. Proses  belajar mengajar

Pada siklus I dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 19 mei 2018, dimana alokasi waktu setiap pertemuan 3 x 45 menit, 

setiap pertemuan dihadiri 33 siswa yang terdiri dari 6 Siswa laki-laki dan 27

Siswi perempuan. pada siklus I yang hadir pada kelas X AK 1 berjumlah 32 

siswa 1 diantaranya tidak hadir. Sebelum pembelajaran di kelas dilakukan, 

peneliti telah menyiapkam perangakat pembelajaran seperti silabus,materi 

tentang semangat menuntut ilmu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau 

refleksi menyiapkan bahan pelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar.

Dalam pelaksanan siklus I, peneliti terjun langsung langsung ke 

lapangan sebagai guru dan obsever dengan menyampaikan materi yang dibahas 

adalah semangat menuntut ilmu dan menerapkan strategi Quick on The Draw 

dalam proses belajar mengajar dengan tujuam untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pada siklus I sudah cukup baik membuat siswa merasa antusias yang 

menyebabkan terlihat suasana kelas belum kondusif dalam kegiatan 

pembelajaran, mereka masih bingung dan masih malu untuk bertanya maupun 

mengeluarkan pendapat. Siswa yang berprestasi lebih dominan turut aktif dan 

yang pasif cenderung menggantungkan tanggung jawabnya dan menjadi 
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pendengar saja. Jadi pelaksaan pembelajaran melalui strategi Quick on The 

Draw ini belum maksimal. 

b. Analisis hasil belajar siswa pada siklus I

Tes yang dilakukan pada siklus I ini mencakup materi semangat 

menuntut ilmu, sebannyak 15 soal pilihan ganda. Secara keseluruhan 

pembelajaran pada tindakan siklus I ini belum begitu baik. Adapun gambaran 

hasil belajar siswa pada tahap pra siklus dan siklus I pada tabel diabawah ini :

TABEL 9
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I Kelas X AK 1

SMK PGRI 4 Bandar Lampung Materi Semangat Menuntut Ilmu

No Jumlah siswa
Pra siklus Siklus I

Belum 
Tuntas

Tuntas
Belum 
Tuntas

Tuntas

1 33 orang 28 5 12 21
Jumlah skor 2217 2401
Nilai rata-rata 67,2 72,7
Ketuntasan belajar 15,2 % 63,6 %

Berdasarkan data dari hasil pre test pada prasiklus terdapat 5 siswa yang 

mencapai ketuntasan belar atau dengan persentase 15,2 % dan yang belum 

mencapai ketuntasan belajar yaitu 28 siswa atau denga persentase 84,8 %. 

Sedangkan pada siklus I mengalami peningkatan, yaitu terdapat siswa yang 

mencapai ketuntasan sebanyak 21 siswa atau dengan persentase 63,6 %. 

Sedangkan siswa yang hasil belajarnya belum tuntas mencapai 12 siswa atau 

dengan persentase 36,4 %. Berdasarkan uraian dan tabel di atas menunjukkan 

peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I setelah menggunakan strategi 
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Quick on The Draw, dibandingkan dengan prasiklus yang masih menggunakan 

strategi konvensional. 

3. Anaisis Tindakan pada Siklus II

a. Proses  belajar mengajar

Pada siklus II melaksanakan satu kali pertemuan yaitu pada hasri sabtu 

tanggal 26 mei 2018, dimana alokasi waktu setiap pertemuan 3 x 45 menit, 

setiap pertemuan dihadiri 33 siswa yang terdiri dari 6 Siswa laki-laki dan 27 

Siswi perempuan. pada siklus I yang hadir pada kelas X AK 1 berjumlah 32 

siswa 1 diantaranya tidak hadir. Sebelum pembelajaran di kelas dilakukan, 

peneliti telah menyiapkam perangakat pembelajaran seperti silabus,materi 

tentang semangat menuntut ilmu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau 

refleksi menyiapkan bahan pelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Peneliti juga menyiapkan lembar observasi dan evaluasi 

untuk memperoleh data pada siklus ini. Materi yang dibahas pada siklus II 

larangan pergaulan bebas. Dengan melihat hasilyang terjadi pada siklus I maka 

peneliti melakukan perencanaan di siklus II, yaitu dengan berkonsultasi dengan 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk mencari permasalahan dan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, sehingga pada siklus II tidak 

diulangi kembali kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya. 

Ketidak berhasilanh siklus I terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu 

peneliti terlalu cepat dalam menjelaskan materi serta kurang memeberikan 
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bimbingan dan motivasi kepada siswa. Kesiapan siswa di kelas belum 

maksimal saat karena masih belum terbiasa dan malu untuk bertanya. Untuk itu 

perlu perbaikan dalam melaksanakan tindakan pembelajaran dikelas. Kemudian 

peneliti melanjutkan pada siklus II dengan materi laranga pergaulan bebas.  

Pada pembelajaran siklus II siswa sudah terlihat aktif dibandingkan pada 

siklus I. pada siklus II suasana kelas lebih kondusif dan siswa sudah berani 

berani untuk menyampaikan pendapat terhadap pembahasan meteri yang 

sedang dipelajari, bertanya tentang materi yang belum dipahami. Siswa mulai 

terbiasa kerjasam dalam menyelesaikan tugas kelompok maupun berdiskusi. 

Siswa lebih terlihat semangata dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan 

oeleh peneliti. Adapun gambaran hasil belajar siswa pada tahap siklus I dan 

tahap siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 10
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus II Kelas X AK 1

SMK PGRI 4 Bandar Lampung Materi Larangan Pergaulan Bebas

No Jumlah Siswa
Pra Siklus Siklus I Siklus II

Belum 
Tuntas

Tuntas
Belum 
Tuntas

Tuntas
Belum 
Tuntas

Tuntas

1 33 orang 28 5 12 21 2 31
Jumlah skor 2217 2401 2748
Nilai rata-rata 67,2 72,7 83,3
Ketuntasan Belajar 15,2 % 63,6 % 93,3 %

Berdasarkam hasil belajar dan hasil observasi pada saat proses belajar 

mengajar berjalan denga menggunakan strategi Quick on The Draw pada siklus 

II ini diperoleh gambaran bahwa secara umum pelaksanaan pembejaran ini 

terlaksana dengan baik, dan memuaskan. Siklus II ketuntasan yang di capai 
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adalah 93,3 % dengan rata-rata nilai 83,3. Banyak siswa yang tuntas adalah 

sebanyak 31 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 2 siswa. Dapat dikatakan 

pada siklus II sudah mencapai indikator pencapaian yang telah ditetapkan oleh 

pihak sekolah. 

Kesimpulan dari proses pembelajaran siklus II adalah hasil evaluasi 

siswa pada meteri larangan pergaulan bebas, yaitu sangat memuaskan daripada 

siklus I. hal ini disebabkan guru dalam menyampaikan materi sudah baik dan 

dalam penggunaan strategi Quick on The Draw sudah bisa menguasai. Siswa 

lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa dilibatkan secara langsung. 

Dengan demikian dalam penggunaan strategi Quick on The Draw ini ada 

peningkatan dari tahap prasiklus, siklus I. siklus II. Oleh karena itu hipotesis 

tindakan dapat tercapai. Hal ini menandakan bahwa indicator keberhasilan 

dalam pembelajaran telah tercapai pula. 

E. Pembahasan Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam setelah 

diterapkan strategi Quick on The Draw Kelas X di SMK PGRI 4 Bandar

Lampung

Keberhasilan pencapaiantujuan pendidikan sangat tergantung dari 

keberhasilan kegiatan pembelajaran sebagai sinergi dari komponen-komponen 

pendidikan baik instrument output maupun input yang berupa kurikulum, pendidik, 

sarana prasarana, system pengelolaan maupun lingkungan dengan siswa sebagai 

subyeknya. Dari komponen tersebut, kualitas sumber daya manusia merupakansalah 
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satu factor yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pembelajaran. Kualitas 

sumberdaya manusia mencakup model atau cara pembelajaran yang digunakan 

sebagai metode pembelajaran.

Pembelajaran cooperative merupakann model pembelajaran yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar untuk mengaktifkan peserta didik. Strategi Quick on 

The Draw merupakan salah satu model Pembelajaran cooperative , pembelajaran ini 

menenkankan untuk masing-masing kelompok cepat menjawab 1 set pertanyaan yang 

telah disediakan guru. Pengelompokkan strategi Quick on The Draw yakni kelompok 

dibagi secara heterogen dan dikelompokkan secara kelompok besar 5-6 kelompok.

Strategi Quick on The Draw kental dengan kegiatan perlombaan, dimana siswa 

akan memperoleh kesempatan bekerjasama. Yang merupakan aktivitas riset untuk kerja tim 

dan kecepatan yang mendorong kerja kelompok berupa pacuan antar kelompok yang 

bertujuan mencari kelompok pertama yang dapat menyelesaikan satu set pertanyaan. 

Semakin efisien kerja kelompok maka semakin cepat kemajuan kelompoknya. 

Strategi Quick on The Draw sangat membantu siswa dalam mengerjakan tugas 

karna sifatnya yang kerjasama tim untuk memecahkan soal pertanyaan, 

menghindarkan untuk siswa yang sering menduplikasi tugas. Ini dibuktikan dengan 

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung serta kemampuan mereka 

dalam berkerjasama, berdiskusi, untuk menemukan jawabannya dalam satu 

kelompok. Pengguanaan pembelajaran cooperative dapat meningkatkan prestasi 

belajar sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat merealisasikan kenutuhan 
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siswa dalam belajar berfikit, memecahkan masalah, mengintegrasikan pengetahuan 

dan keterlampilan.1

Pembahasan keberhasilan belajar dengan menggunakan strategi Quick on The 

Draw dengan mengacu kepada hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan dan 

mendapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah diterapkannya strategi Quick on The 

Draw. hal ini terbukti dari peningkatan hasil belajar siswa dimana siswa yang 

mendapatkan nilai lebih dari 72 sebelum pelaksanaan penelitian sebanyan 5 siswa 

(15,2%), dan setelah diterapkan strategi Quick on The Draw, siswa pada siklus I 

sebanyak 21 sisw a (63.6 %) yang telah mendapatkan nilai diatas 72, dan pada saat 

siklus II sebanyak 31 siswa (93,3 %) yang telah mendapatkan nilai diatas 72, semua 

siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sekolah.

Data-data yang diperoleh hasil penelitian mendapatkan respond an hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam kelas X SMK PGRI 4 Bandar Lampung dari 

sebelum penelitian, saat penelitian siklus I, siklus II peneliti sajikan dalam tabel 

grafik sebagai berikut

Tabel 11
Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui  Strategi Quick on 

The Draw pada Siswa Kelas X SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Aspek yang 
diamati

Pra siklus Siklus I Siklus II

hasil Belajar
PAI

15,2 % 63,6 % 93,3 %

                                                          
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi STandar Proses Pendidikan(Jakarta : 

Kencana, 2007) h. 242
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Berdasarkan gambaran pada tabel diatas, maka dapat peneliti simpulakn bahwa :

1. Pada saat siklus I sampai melaksanakan siklus II hasil  belajar siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar yang signifikan. 

2. Pada akhir penelitian, hasil belajar Pendidikan Agama Islam mencapai 93,3 %.

Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan strategi Quick on The Draw dapat meningkatkan aktifitas daan hasil 

belajar. Dalam penelitian ini membawa dampak yang positif terhadap hasil belajar 

siswa terutama mengurangi kejenuhan dan sebagai variasi pembelajaran. 



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui strategi Quick on The 

Draw pada siswa kelas X di SMK PGRI 4 Bandar Lampung, dapat disimpulkan 

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan strategi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan strategi Quick on The Draw dapat meningkatkan aktifitas dan hasil 

belajar, dan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, prasiklus, siklus I , dan 

siklus II. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Dalam penelitian ini membawa dampak yang positif 

terhadap belajar siswa terutama mengurangi kejenuhan dan sebagai variasi 

pembelajaran. 

2. Sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian di bab 4 dari hasil masing-

masing siklus pada tabel perbandingan antara siklus yang menunjukkan 

peningkatan pada proses pembelajaran. Dapat disimpulka bahwa dari 

peningkatan hasil belajar siswa dimana siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 

72 sebelum pelaksanaan penelitian sebanyak 5 siswa (15,2%), dan setelah 

diterapkan strategi Quick on The Draw, siswa pada siklus I sebanyak 21 sisw a 

(63.6 %) yang telah mendapatkan nilai diatas 72, dan pada saat siklus II 

sebanyak 31 siswa (93,3 %) yang telah mendapatkan nilai diatas 72, semua 

siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sekolah.
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkan strategi Quick on 

The Draw kelas X AK 1 di SMK PGRI 4 Bandar Lampung, akan tetapi tidak 

dipungkiri masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaanya. Maka dari itu peneliti 

merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Siswa 

Dengan penerapan strategi Quick on The Draw dapat memberikan suasana 

belajar yang menarik, menyenangkan, dan dapat mengembangkan hasil belajar 

siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Bagu Guru

Penerapan strategi Quick on The Draw dapat mebantu para guru atau 

penelti mampu memberi variasi dalam pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membuat Susana kelas jadi hidupm atau 

lebih aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk lebih giat dalam 

belajar. 

3. Bagi Lembaga Sekolah

Penerapan strategi Quick on The Draw, diharapkan dapat menjadi acuan 

lembaga atau sekolah dalam upaya mengembangkan proses pembelajaran yang 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 
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C. Penutup 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan kerterbatasan serta 

keyakinan penuh pada pertolongan Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan sepenu hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari ukuran kesempurnaan. Hal ini disebabkan referensi pemahaman, serta 

pengetahuan peneliti. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

terwujudnya skripsi ini lebih baik.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan 

atau setidaknya masukan terhadap pembelajran dengan mengunakan strategi Quick on 

The Draw sebagai salah satu bentuk strategi yang berguna bagi peningkatan hasil 

belajar siswa. 
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Lampiran 1

Daftar Nama Siswa Kelas X AK 1 SMK PGRI 4 Bandar Lampung

NO NAMA SISWA Jenis Kelamin
1 AGUS TRIYANTO L

2 AJENG DESTA RAHMADANI P

3 ALDI SETYO NUGROHO L

4 CINDY NAURA SALSABILA P

5 DEDI PAMUNGKAS L

6 DEWA PAMUNGKAS L

7 DIAH PERMATA SARI P

8 DIKEN SURYANA P

9 DINI AGUSTINA P

10 ELA SEPMI P

11 FAJREIN CANTIKA P

12 HABIB NURHUDA L

13 LEO IRWAN SAPUTRA L

14 MARA YUNIKA P

15 MARIA SOFIYANA P

16 MARYANI P

17 MILA CAROLLIN P

18 NABILLA RAMADHANI P

19 NADIA RISKI SAPUTRI P

20 NAYU MILENIA P

21 NOVITASARI P

22 NURUL AZIZAH P

23 PUTRI WULANDARI P

24 RENA LESTARI P

25 RESTI DWI SILFA P

26 RIKA AMELIA P

27 SELVI INDRIYANI P

28 SERLI SEPTIANI P

29 SITI NUR LIANI P

30 VANESIA MAYANG FAJRIAH P

31 VERA IVANA P

32 WULAN ANGGRAINI P

33 YUNITA SEFIANA P



Lampiran 2

JADWAL KEGIATAN

NO Hari / Tanggal Kegiatan
1 Senin, 22 januari 2018 Pelaksanaan Prasiklsu

2
Sabtu, 14 mei 2018 Pertemuan denga Kepala Sekolah dan 

Guru mata pelajaran PAI
3 Sabtu, 19 mei2018 Pelaksanaan siklus I
4 Sabtu, 26 mei 2018 Pelaksanaan siklus II



Lampiran 3

HASIL PRE TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X
SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG

TP. 2017/ 2018

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 75 Tuntas

2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 70 Belum tuntas

3 ALDI SETYO NUGROHO 72 60 Belum tuntas

4 CINDY NAURA SALSABILA 72 68 Belum tuntas

5 DEDI PAMUNGKAS 72 64 Belum tuntas

6 DEWA PAMUNGKAS 72 64 Belum tuntas

7 DIAH PERMATA SARI 72 70 Belum tuntas

8 DIKEN SURYANA 72 70 Belum tuntas

9 DINI AGUSTINA 72 68 Belum tuntas

10 ELA SEPMI 72 64 Belum tuntas

11 FAJREIN CANTIKA 72 60 Belum Tuntas

12 HABIB NURHUDA 72 75 Tuntas

13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 70 Belum tuntas

14 MARA YUNIKA 72 68 Belum Tuntas

15 MARIA SOFIYANA 72 69 Belum tuntas

16 MARYANI 72 72 Tuntas

17 MILA CAROLLIN 72 66 Belum tuntas

18 NABILLA RAMADHANI 72 64 Belum tuntas

19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 70 Belum tuntas

20 NAYU MILENIA 72 60 Belum tuntas

21 NOVITASARI 72 64 Belum tuntas

22 NURUL AZIZAH 72 70 Belum tuntas

23 PUTRI WULANDARI 72 78 Tuntas

24 RENA LESTARI 72 64 Belum tuntas

25 RESTI DWI SILFA 72 68 Belum tuntas

26 RIKA AMELIA 72 60 Belum tuntas

27 SELVI INDRIYANI 72 70 Belum Tuntas

28 SERLI SEPTIANI 72 60 Belum tuntas

29 SITI NUR LIANI 72 60 Belum tuntas

30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 78 Tuntas

31 VERA IVANA 72 64 Belum tuntas

32 WULAN ANGGRAINI 72 70 Belum Tuntas

33 YUNITA SEFIANA 72 64 Belum tuntas



Lampiran 6

HASIL POST TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X
SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG

SIKLUS I

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 67 Belum Tuntas

2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 73 Tuntas

3 ALDI SETYO NUGROHO 72 80 Tuntas

4 CINDY NAURA SALSABILA 72 73 Tuntas

5 DEDI PAMUNGKAS 72 60 Belum Tuntas

6 DEWA PAMUNGKAS 72 87 Tuntas

7 DIAH PERMATA SARI 72 87 Tuntas

8 DIKEN SURYANA 72 87 Tuntas

9 DINI AGUSTINA 72 60 Belum Tuntas

10 ELA SEPMI 72 87 Tuntas

11 FAJREIN CANTIKA 72 60 Belum Tuntas

12 HABIB NURHUDA 72 73 Tuntas

13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 73 Tuntas

14 MARA YUNIKA 72 67 Belum Tuntas

15 MARIA SOFIYANA 72 67 Belum Tuntas

16 MARYANI 72 93 Tuntas

17 MILA CAROLLIN 72 73 Tuntas

18 NABILLA RAMADHANI 72 87 Tuntas

19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 80 Tuntas

20 NAYU MILENIA 72 73 Tuntas

21 NOVITASARI 72 73 Tuntas

22 NURUL AZIZAH 72 67 Belum tuntas

23 PUTRI WULANDARI 72 67 Belum Tuntas

24 RENA LESTARI 72 60 Belum Tuntas

25 RESTI DWI SILFA 72 73 Tuntas

26 RIKA AMELIA 72 87 Tuntas

27 SELVI INDRIYANI 72 67 Belum Tuntas

28 SERLI SEPTIANI 72 80 Tuntas

29 SITI NUR LIANI 72 0 Belum tuntas

30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 67 Belum Tuntas

31 VERA IVANA 72 73 Tuntas

32 WULAN ANGGRAINI 72 87 Tuntas

33 YUNITA SEFIANA 72 93 Tuntas



Jumlah 2401

Rata-Rata 72,7

Ketuntasan Klasikal 63,6 %

KKM 72

Siswa yang Tuntas 21

Siswa yang Belum Tuntas 12



Lampiran 10

HASIL POST TEST MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X
SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG

SIKLUS II

NO NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN
1 AGUS TRIYANTO 72 73 Tuntas

2 AJENG DESTA RAHMADANI 72 80 Tuntas

3 ALDI SETYO NUGROHO 72 93 Tuntas

4 CINDY NAURA SALSABILA 72 87 Tuntas

5 DEDI PAMUNGKAS 72 73 Tuntas

6 DEWA PAMUNGKAS 72 93 Tuntas

7 DIAH PERMATA SARI 72 93 Tuntas

8 DIKEN SURYANA 72 93 Tuntas

9 DINI AGUSTINA 72 67 Belum Tuntas

10 ELA SEPMI 72 93 Tuntas

11 FAJREIN CANTIKA 72 73 Tuntas

12 HABIB NURHUDA 72 80 Tuntas

13 LEO IRWAN SAPUTRA 72 93 Tuntas

14 MARA YUNIKA 72 80 Tuntas

15 MARIA SOFIYANA 72 73 Tuntas

16 MARYANI 72 93 Tuntas

17 MILA CAROLLIN 72 93 Tuntas

18 NABILLA RAMADHANI 72 87 Tuntas

19 NADIA RISKI SAPUTRI 72 67 Belum Tuntas

20 NAYU MILENIA 72 73 Tuntas

21 NOVITASARI 72 93 Tuntas

22 NURUL AZIZAH 72 80 Tuntas

23 PUTRI WULANDARI 72 80 Tuntas

24 RENA LESTARI 72 80 Tuntas

25 RESTI DWI SILFA 72 73 Tuntas

26 RIKA AMELIA 72 93 Tuntas

27 SELVI INDRIYANI 72 93 Tuntas

28 SERLI SEPTIANI 72 93 Tuntas

29 SITI NUR LIANI 72 73 Tuntas

30 VANESIA MAYANG FAJRIAH 72 80 Tuntas

31 VERA IVANA 72 73 Tuntas

32 WULAN ANGGRAINI 72 87 Tuntas

33 YUNITA SEFIANA 72 93 Tuntas



Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui  Strategi Quick on 
The Draw Setiap Siklus pada Siswa Kelas X SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Aspek yang 
diamati

Pra siklus Siklus I Siklus II

hasil Belajar
PAI

15,2 % 63,6 % 93,3 %





Lampiran 7

HASIL PENGAMATAN TERHADAP SISWA SIKLUS I

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Materi Pokok : Semangat Menuntut Ilmu

Siswa yang Hadir : 32 siswa

Petunjuk : Tulislah hasil pengamatan anda pada tabel dibawah ini 
dengan memberikan tanda cek pada skla penilaian sesuai 
keterangan dibawah ini. (1) Kurang Baik, (2) Cukup Baik, 
(3) Baik, (4) Sangat Baik

No Indikator Aspek pengamatan
Skala penilaian

1 2 3 4
1 Ketertiban siswa 

dalam 
pembelajaran

1. Suasana kelas tenang dan siswa 
mengkondisikan diri dalam KBM

2. Keseriusan siswa dalam mengikuti 
pelajaran

3. Siswa memperhatikan materi yang 
disampaikan oleh peneliti dengan 
baik

4. Siswa melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk peneliti dengan
baik dan teratur

✓

✓

✓

✓

2 Keaktifan dalam 
pembelajaran

1. Siswa turut aktif dan 
berpasrtisipasi pada kelompoknya 
dengan baik

2. Siswa berkomunikasi dan 
menghargai perbedaan pendapat 
dengan baik

3. Siswa lebih termotivasi dan 
percaya diri untuk menjawab 
pertanyaan

4. Siswa dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan baik

✓

✓

✓

✓

Pengamat

Febriyanti
NPM : 1411010076



Lampiran 11

HASIL PENGAMATAN TERHADAP SISWA SIKLUS II

Satuan Pendidikan/ Kelas : SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Materi Pokok : Larangan Pergaulan Bebas

Siswa yang Hadir : 33siswa

Petunjuk : Tulislah hasil pengamatan anda pada tabel dibawah ini 
dengan memberikan tanda cek pada skla penilaian 
sesuai keterangan dibawah ini. (1) Kurang Baik, (2) 
Cukup Baik, (3) Baik, (4) Sangat Baik

No Indikator Aspek pengamatan
Skala penilaian

1 2 3 4
1 Ketertiban siswa 

dalam 
pembelajaran

1. Suasana kelas tenang dan siswa 
mengkondisikan diri dalam KBM

2. Keseriusan siswa dalam mengikuti 
pelajaran

3. Siswa memperhatikan materi yang 
disampaikan oleh peneliti dengan 
baik

4. Siswa melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk peneliti dengan 
baik dan teratur

✓

✓

✓

✓

2 Keaktifan dalam 
pembelajaran

1. Siswa turut aktif dan 
berpasrtisipasi pada kelompoknya 
dengan baik

2. Siswa berkomunikasi dan 
menghargai perbedaan pendapat 
dengan baik

3. Siswa lebih termotivasi dan 
percaya diri untuk menjawab 
pertanyaan

4. Siswa dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan baik

✓

✓

✓

✓

Pengamat



Febriyanti
NPM : 1411010076



Lampiran 12

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No Pertanyaan Jawaban Hasil Wawancara

1

Untuk tercapainya tujuan 
pendidikan, khususnya mata 
pelajaran PAI kurikulum apa 
yang digunakan dan berapakah 
Kriterian Ketuntasan Minimal 
(KKM) di SMK PGRI 4 Bandar 
Lampung ?

Untuk kelas X sudah menggunakan 
kurilkum K13 dan Ketuntasan Minimal 
(KKM) di SMK PGRI 4 Bandar 
Lampung untuk PAI kelas X adalah 72. 

2

Bagaimana guru menyampaikan 
materi kepada siswa di SMK 
PGRI 4 Bandar Lampung ?

Dalam menyampaikan materi 
pembelajaran si SMK PGRI 4 Bandar 
Lampung, disesuaikan dengan materi 
misalnya metode yang digunakan dalam 
pelaksanaan pembelajaran adalah 
ceramah, Tanya jawab, dan pemberian 
tugas.

3
Aoakah sebelumnya sudah ada 
guru yang menerapkan strategi 
Quick on The Draw

Selama ini belum ada guru yang 
menggunakan strategi Quick on The 
Draw ini. 

4

Menurut ibu apakah system 
pembelajarn yang kita lakukan 
bersama sudah sesuai dengan 
yang diharapkan ?

System pembelajaran yang sudah 
diterapkan dengan menggunakan strategi 
Quick on The Draw ini menurut saya 
sudah berjalan dengan baik, hasil belajar 
siswa dapat meningkat. 

5

Menurut pendapat ibu 
bagaimana respon siswa terkait 
dengan strategi Quick on The 
Draw yang diterapkan saat ini ?

Respon siswa sangat positif, mereka 
terlihat antusias, dan bersemangat dalam 
mengikuti pembelajaran 



Lampiran 13

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS X AK 1

SMKM PGRI 4 BANDAR LAMPUNG

No Pertanyaan Jawaban Hasil Wawancara
1 Bagaimana perasaan kalian 

setelah menerima pelajaran 
dengan menggunakan strategi 
Quick on The Draw ?

1. Aldi Setyo. N.
“Seru bu, suasana kelas jadi gak 
tegang tapi bermanfaat bu, saya 
jadi paham bu”

2. Dini agustina
“gak bikin ngantuk bu, terus cara 
belajarnya yang berkelompok buat 
makin percaya diri bu karena 
mengerjakan dengan sama-sama”. 

3. Yunita Sefiana
“saya sangat senang bu 
mendapatkan pengalaman belajar 
seperti ini. Lomba adu tercepat 
menjawab soal. Membuat saya 
harus membaca cepat dan dapat 
menuangkan jawaban saya sendiri”

4. Serli Septiani
“ suasana kelas yang baru, ada 
permainan dan hadiahnya bu. Tapi 
tetep masuk ilmunya bu “

5. Leo Irawan
“ saya jadi semangat belajar PAI 
bu, pelajaran gak terpaku sama 
buku paket dan hapalan aja .tapi 
bisa di lombain dan saya jadi bisa 
jawab dengan pemahaman saya “. 



Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan :SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas : X (sepuluh ) / 2

Materi Pokok : Menuntut Ilmu

Alokasi Waktu :3 x 45 menit (1 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI

KI 1        : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam

KI 2    :   Mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3   : Mamahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan perasaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan.

KI 4      :    Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

rana abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 



di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

mampu menggunkan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

 Menelaah tentang Semangat Menuntut Ilmu beserta dalil yang terkait.

 Mendeskripsikan keutamaan Menuntut Ilmu dan menjelaskan sikap yang baik 

dalam Menuntut Ilmu. 

C. Idikator

 Menjelaskan tentang Semangat Menuntut Ilmu beserta dalil yang terkait

 Mendeskripsikan keutamaan Menuntut Ilmu dan menjelaskan sikap yang baik 

dalam Menuntut Ilmu. 

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui strategi Quick on The Draw siswa mampu :

 Mampu menjelaskan tentang Semangat Menuntut Ilmu beserta dalil yang 

terkait

 Mampu mendeskripsikan keutamaan Menuntut Ilmu dan menjelaskan sikap 

yang baik dalam Menuntut Ilmu.

E. Materi Pembelajaran

1. Dalil mengenai tentang menuntut ilmu terdapat dalam QS. At-Taubah [9] : 

122 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menuntut 

ilmu. Fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat.

2. Keutamaan menuntut ilmu

Pertama, orang berilmu mendapat kedudukan tinggi, karena mereka belajar 

mulai dari membaca, menulis, bahkan menghafal. Ilmu  yang mereka mereka 

pelajari akan diamalkan juga kepada orang lain. 



Kedua, orang yangberilmu dikatakan sebagai pewaris para nabi.

Ketiga, orang berilmu juga akan mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak 

dapat dihitung oleh manusia. Pahala itulah yang kan membantu setiap orang 

berilmu untuk masuk ke surga-Nya. 

3. Sikap baik dalam menuntut ilmu

a. mempelajari suatu ilmu harus diniatkan karena melaksanakan perintah 

Allah bukan yang lain

b. rajin berdo’a memohon kepada Allah SWT agar menjadikan ilmu itu  

bermanfaat. 

c. bersungguh-sungguh dalam belajar. 

d. Mngikat ilmu yang kita dapat dengan tulisan. Mencatat agar bisa sering 

mengulang dan terhindar dari lupa. 

e. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan guru atau siapapun adalah 

suatu hal penting dalam belajar.

f. Mengamalkan ilmu.

F. Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran

1. Model Pembelajaran : Cooperative Learning

2. Metode : Tanya jawab, Diskusi, Poster Comment

3. Strategi Pembelajaran : Quick on The Draw

G. Media, alat, sumber belajar

Al-Qur’an, power point, gambar, laptop.

H. Sumber Belajar

1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X/ Buku Siswa.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X/ Buku Guru.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



I. Langkah-langkah pembelajaran

No Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang siswa dengan 

penuh khidmat. 

b. Siswa membaca Al-Qur’an secara bersama-sama

c. Guru menanyakan kabar siswa

d. Guru memeriksa kehadiran

e. Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif 

mengenai hal yang terkait dengan materi Pergaulan 

Bebas

15 menit

2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Guru meminta siswa mengamati gambar yang 

sesuai topik bahasan tentang menuntut ilmu. 

b. Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi 

meuntut ilmu.

c. Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi kepada siswa melalui 

strategi Quick on The Draw (menerangkan dengan 

poster comment dan Tanya jawab)

 Diskusi dimulai dengan :

1) Guru memberikan sebuah tanda pengenal 

kepada masing-masing siswa berupa nomor urut 

absen untuk memudahkan peneliti 

90 menit



mengidentifikasi nama-nama siswa. 

2) Guru menjelaskan materi yang akan di pelajari. 

Memberi pertanyan-pertanyaan Pada tahap ini 

siswa atau anak mengalami proses pemahaman 

dan diharapakan mengerti materi yang telah 

disampaikan guru. 

3) Selanjutnya Guru membagi anak dalam 

kelompok kecil sebanyak 5 kelompok dan duduk 

terpisah pada masing-masing kelompok. Setelah 

mendapatkan kelompok siswa diberi sumber 

baca atau materi yang ada dalam LKS mereka 

untuk memahami isi bacaan dan dapat 

menjawab pertanyaan ketika strategi Quick on 

The Draw dimainkan. Setiap perwakilan 

kelompok akan mengambil lembar soal dan 

jawaban di meja Guru yang sebelumnya sudah 

disiapkan. 

4) Guru menyiapkan 5 set pertanyaan dan 5 lembar 

jawaban dengan warna yang berbeda-beda untuk 

setiap kelompok dan diletakkan di atas meja 

Guru. 

5) Pada kata  “mulai” satu orang (orang pertama) 

dari tiap kelompok berjalan ke meja guru, 

mengambil pertanyaan pertama menurut warna 

mereka dan kembali membawanya ke kelompok. 

Kelompok tersebut berdiskusi mencari jawaban 

pertanyaan dan kemudian jawaban ditulis di 

lembar kertas terpisah.



6) Setelah selesai, jawaban diberikan kepada guru 

oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban. 

Jika jawaban akurat dan lengkap, pertanyaan 

kedua dari tumpukan warna mereka dapat 

diambil. Begitu seterusnya. Jika ada jawaban 

yang tidak akurat atau tidak lengkap, guru 

menyuruh siswa tersebut kembali ke kelompok 

dan mencoba lagi. Siswa yang menulis, 

mengambil pertanyaan, dan mengembalikan 

jawaban harus bergantian.

7) Guru bersama siswa menjawab semua 

pertanyaan dan siswa membuat catatan tertulis.

8) Kelompok yang menang adalah yang pertama

menjawab semua pertanyaan.

9) Masing-masing kelompok memberi tanggapan 

dan kemudian guru mengklarifikasi.

d. Asosiasi 

 Menyimpulkan tentang Menuntut Ilmu beserta 

dalil yang terkait.

 Menyimpulkan menunjukkan sikap yang baik 

menuntut ilmu. 

e. Komunikasi 

 Siswa menanggapi hasil persentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah) terkait materi 

menuntut ilmu. 

3. Penutup

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.

30 menit



 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran

 guru menyampaikan hikmah materi menuntut 

ilmu.

 guru menyampaikan nasihat yang bisa diberikan 

sesuai topik hari ini

 Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran 

dengan hamdalah dan salam.

J. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh peneliti yang 

dibimbing oleh guru untuk tingkat kompotensi siswa. Hasil penilitian digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar siswa dan 

memperbaiki proses pembelajaran.

Instrument Penilaian (Aspek Pengetahuan)

a. Teknik penilaian : -     Tes Tertulis

b. Bentuk Instrumen : -     Tes Pilihan Ganda (terlampir)

- Tes pilihan esay

c. Instrumen :

Indikator Pencapaian Contoh instrumen

Siswa dapat menjelaskan 

makna QS. At-Taubah : 122. 

Jelaskan makna yang terkandung 

dalam QS. At-Taubah : 122. 

Siswa dapat menjelaskan 

fungsi ilmu
Jelaskan fungsi ilmu !

Siswa dapat menjelaskan 

dampak orang yang tidak 

berilmu

Apa dampak yang kan terjadi 

jika seseorang tidak memiliki 

ilmu pengetahuan ?

Siswa dapat menjelaskan Jelaskan keutamaan orang yang 



keutamaan bagi orang yang 

menuntut ilmu

berilmu menurut Islam?

Siswa dapat menunjukkan 

sikap menuntut ilmu

Jelaskan sikap baik dalam menuntut 

ilmu !

Kunci Jawaban

1. QS. At-Taubah : 122 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam 

untuk menuntut ilmu. 

2. Fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat

3. Dampak jika seseorang tak memiliki ilmu adalah tidak akan tahu mana yang 

benar dan yang sala, tidak meiliki wawasan, tidak memiliki tujuan hidup, 

mudah tertipu, dan masih banyak yang lainnya.

4. Keutamaan menuntut ilmu

Pertama, orang berilmu mendapat kedudukan tinggi, karena mereka belajar 

mulai dari membaca, menulis, bahkan menghafal. Ilmu  yang mereka mereka 

pelajari akan diamalkan juga kepada orang lain. 

Kedua, orang yangberilmu dikatakan sebagai pewaris para nabi.

Ketiga, orang berilmu juga akan mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak 

dapat dihitung oleh manusia. Pahala itulah yang kan membantu setiap orang 

berilmu untuk masuk ke surga-Nya. 

5. Sikap baik dalam menuntut ilmu

a. mempelajari suatu ilmu harus diniatkan karena melaksanakan perintah 

Allah bukan yang lain

b. rajin berdo’a memohon kepada Allah SWT agar menjadikan ilmu itu  

bermanfaat. 

c. bersungguh-sungguh dalam belajar. 



d. Mengikat ilmu yang kita dapat dengan tulisan. Mencatat agar bisa sering 

mengulang dan terhindar dari lupa. 

e. Berusaha memahami ilmu yang disampaikan guru atau siapapun adalah 

suatu hal penting dalam belajar.

f. Mengamalkan ilmu.

SOAL TES AKHIR SIKLUS II
Nama :
Kelompok :
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d atau e pada jawaban 

yang benar !

1. Kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan di sisi Allah adalah 
dalam bidang ….
a. Ilmu agama
b. Ilmu biologi
c. Ilmu sosial 

d. Ilmu akhlak 
e. Ilmu matematika

2. Menuntut ilmu bagi seseorang muslim hukumnya ….
a. Makruh 
b. Wajib 
c. Mubah

d. Haram
e. sunnah

3. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam 
disamakan dengan ….
a. Orang yang beribadah
b. Orang yang berdzikir
c. Orang belajar

d. Orang berjihad di medan 
perang

e. Orang yang berijtihad

4. Barang siapa yang ilmu nya ingin diberkahi Allah maka jauhilah ….
a. Malas
b. Maksiat
c. kikir

d. Sombong 
e. Marah



5. Menuntut ilmu hendaknya dengan niat ….
a. Mencari Ridha Allah
b. Menambah pengetahuan
c. Mengejar kekuasaan

d. Mendapat kemuliaan
e. Mencari kesenangan

6. Orang tidak menuntut ilmu maka akan mendapat ….
a. Pahala
b. Dosa 
c. Kebodohan

d. Kepandaian
e. Kemaksiatan

7. Kunci utama keberhasilan dan kebahgaiaan, baik didunia maupun di akhirat 
adalah ….
a. Harta
b. pangkat
c. Kekuasaan

d. Ilmu
e. Kekayaan

8. Selama seseorang menuntut ilmu, maka ia berada dalam ….
a. Jalan Allah
b. Ridha Allah
c. Murka Allah

d. Sisi Allah
e. Ampunan Allah

9. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan ….
a. Senang
b. Semangat
c. Waspada

d. Gembira 
e. Perlahan

10. Orang yang berilmu menjadi tinggi derajatnya dengan memanfaatkan ilmunya 
untuk ….
a. Kebaikan
b. Kekuatan
c. Kejayaan

d. Kekuasaan
e. Kehebatan

11. Hal utama dalam kehidupan ini adalah iman dan pendampingnya adalah ….
a. Kekuatan 
b. Kesehatan 
c. Kekuasaan 

d. Amal 
e. Ilmu 



12. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seorang mu’min memiliki kewajiban ….
a. Menuntut ilmu
b. Mengajarkan ilmu
c. Mengamalkan ilmu

d. a dan b benar
e. a, b, dan c benar

13. orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju …
a. rumah
b. istana
c. jalan

d. sekolah
e. Surga

14. Para murid akan mendapat ilmu yang bermanfaat apabila ….
a. Merasa takut kepada 

gurunya
b. Menghormati ilmu dan 

memuliakan gurunya

c. Mengikuti semua perilaku 
gurunya

d. Menghargai guru
e. Menaati semua perintah 

gurunya

15. Ilmu itu dapat dipergunakan orang untuk memusnahkan sesama manusia 
karena jiwanya tidak di kontrol ….
a. Kekuatan jiwa
b. Akal sehat
c. Keimanan kepada Allah
d. Iman kepada Rasul
e. Kekuatan raga



Jawaban :
1. a
2. b
3. d
4. b
5. a
6. c
7. d
8. b

9. b
10. a
11. e
12. e
13. e
14. b
15. d

Bandar Lampung, 19 mei 2018

Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti,

Ernayati, S.Ag

Peneliti

Febriyanti

NPM. 1411010076

Mengetahui,

Kepala Sekolah

SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Erna Yuwita, S.E





Lampiran 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas : X (sepuluh ) / 2

Materi Pokok : Larangan Pergaulan Bebas

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (1 kali pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI

KI 1    : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam

KI 2   : Mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia.

KI3 :  Mamahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan perasaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan.

KI 4  : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

rana abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 



sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, 

mampu menggunkan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

 Menelaah tentang larangan Pergaulan Bebas beserta dalil yang terkait.

 Menyajikan cara menghindari diri dari Pergaulan Bebas.

C. Idikator

 Menjelaskan tentang larangan Pergaulan Bebas beserta dalil yang terkait.

 Menjelaskan cara menghindari diri dari pergaulan bebas.

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui strategi Quick on The Draw siswa mampu :

 Mampu menjelaskan larangan Pergaulan Bebas beserta dalil yang terkait.

 Mampu Menjelaskan cara menghindari diri dari pergaulan bebas.

E. Materi Pembelajaran

1. Pergaulan Bebas adalah pergaulan yang tidak ada batasnya , sehingga 

dengan kata “bebas” salah satu bentuk prilaku menyimpang karena melewati 

batas-batas norma. Agama islam mengharamkan pergaulan bebas karena 

dapat menjerusmuskan seseorang khususnya remaja ke dalam perbuatan 

negatif.

2. Dalil mengenai tentang larangan pergaulan bebas terdapat dalam QS. Al-

Isra’[17] : 32 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk 

menjaga dari pergaulan seperti larangan mendekati zina. 

3. Pergaulan Remaja secara Islami

Pertama, sopan santun dalam bertutur kata dan sopan santun dalam 

berpakaian.



Kedua, remaja muslim dilarang berpandangan mata, berpegangan tangan, 

dan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya.

Ketiga, remaja muslim khususnya wanita dilarang membuka auratnya dan 

memperlihatkannya kepada lawan jenis.

Keempat. Remaja muslim dilarang menghabiskan waktunya dalam kegiatan 

yang tidak bermanfaat.

4. prilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas

a. menanamkan norma-norma agama pada diri kita, diantaranya dengan cara 

serung menghadiri majelis-majelis ilmu, mengikuti kegiatan sosial di 

lingkungan tempat tinggal kita dengan kegiatan-kegiatan positif. 

b. memilih teman dan lingkungan bergaul yang baik

c. peran orang tua dalam melakukan pendampingan juga merupakan cara 

menghindari pergaulan bebas di usia remaja.

F. Model, Metode, dan Strategi Pembelajaran

1. Model Pembelajaran : Cooperative Learning

2. Metode : Tanya jawab, Diskusi, Poster Comment

3. Strategi Pembelajaran : Quick on The Draw

G. Media, alat, sumber belajar

Al-Qur’an, power point, gambar, laptop

H. Sumber Belajar

1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X/ Buku Siswa.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X/ Buku Guru.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



I. Langkah-langkah pembelajaran

No Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang siswa dengan 

penuh khidmat. 

b. Siswa membaca Al-Qur’an secara bersama-sama

c. Guru menanyakan kabar siswa

d. Guru memeriksa kehadiran

e. Guru menyampaikan pertanyaan secara komunikatif 

mengenai hal yang terkait dengan materi Pergaulan 

Bebas

15 menit

2. Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Guru meminta siswa mengamati gambar yang 

sesuai topik bahasan tentang larangan pergaulan 

bebas. 

b. Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan mengenai Larangan 

Pergaulan Bebas.

c. Eksplorasi 

 Guru menjelaskan materi kepada siswa melalui 

strategi Quick on The Draw (menerangkan dengan 

poster comment dan Tanya jawab)

 Diskusi dimulai dengan :

1) Guru memberikan sebuah tanda pengenal 

kepada masing-masing siswa berupa nomor urut 

90 menit



absen untuk memudahkan peneliti 

mengidentifikasi nama-nama siswa. 

2) Guru menjelaskan materi yang akan di pelajari. 

Memberi pertanyan-pertanyaan Pada tahap ini 

siswa atau anak mengalami proses pemahaman 

dan diharapakan mengerti materi yang telah 

disampaikan guru. 

3) Selanjutnya Guru membagi anak dalam 

kelompok kecil sebanyak 5 kelompok dan duduk 

terpisah pada masing-masing kelompok. Setelah 

mendapatkan kelompok siswa diberi sumber 

baca atau materi yang ada dalam LKS mereka 

untuk memahami isi bacaan dan dapat 

menjawab pertanyaan ketika strategi Quick on 

The Draw dimainkan. Setiap perwakilan 

kelompok akan mengambil lembar soal dan 

jawaban di meja Guru yang sebelumnya sudah 

disiapkan. 

4) Guru menyiapkan 5 set pertanyaan dan 5 lembar 

jawaban dengan warna yang berbeda-beda untuk 

setiap kelompok dan diletakkan di atas meja 

Guru.

5) Pada kata  “mulai” satu orang (orang pertama) 

dari tiap kelompok berjalan ke meja guru, 

mengambil pertanyaan pertama menurut warna 

mereka dan kembali membawanya ke kelompok. 

Kelompok tersebut berdiskusi mencari jawaban 

pertanyaan dan kemudian jawaban ditulis di 



lembar kertas terpisah.

6) Setelah selesai, jawaban diberikan kepada guru 

oleh orang kedua. Guru memeriksa jawaban. 

Jika jawaban akurat dan lengkap, pertanyaan 

kedua dari tumpukan warna mereka dapat 

diambil. Begitu seterusnya. Jika ada jawaban 

yang tidak akurat atau tidak lengkap, guru 

menyuruh siswa tersebut kembali ke kelompok 

dan mencoba lagi. Siswa yang menulis, 

mengambil pertanyaan, dan mengembalikan 

jawaban harus bergantian.

7) Guru bersama siswa menjawab semua 

pertanyaan dan siswa membuat catatan tertulis.

8) Kelompok yang menang adalah yang pertama 

menjawab semua pertanyaan.

9) Masing-masing kelompok memberi tanggapan 

dan kemudian guru mengklarifikasi.

d. Asosiasi 

 Menyimpulkan tentang larangan Pergaulan 

Bebas beserta dalil yang terkait.

 Menyimpulkan cara menghindari diri dari 

pergaulan bebas

e. Komunikasi 

 Siswa menanggapi hasil persentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, dan menyanggah) terkait materi 

Larangan Pergaulan Bebas. 

3. Penutup

 Guru memberikan motivasi kepada siswa.

30 menit



 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran

 guru menyampaikan hikmah materi Larangan  

Pergaulan Bebas.

 guru menyampaikan nasihat yang bisa diberikan 

sesuai topik hari ini

 Guru bersama-sama siswa menutup pelajaran 

dengan hamdalah dan salam.

J. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh peneliti yang 

dibimbing oleh guru untuk tingkat kompotensi siswa. Hasil penilitian 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar siswa 

dan memperbaiki proses pembelajaran.

Instrument Penilaian (Aspek Pengetahuan)

a. Teknik penilaian : -     Tes Tertulis

b. Bentuk Instrumen : -     Tes Pilihan Ganda 

- Tes pilihan esay

c. Instrumen :

Indikator Pencapaian Contoh instrumen

Siswa dapat menjelaskan 

pengertian Pergaulan Bebas

Jelaskan pengertian Pergaulan Bebas

Siswa dapat menjelaskan dalil 

Larangan Pergaulan Bebas

Sebutkan dalil Pergaulan Bebas

Sertakan isi kandunngan ayat 

tersebut !

Siswa dapat menjelaskan 

pergaulan remaja remaja 

secara islami

Sebagai upaya para pelajar 

muslim untuk berani katakana 

tidak untuk pergaulan bebas di 



zamannya salah satunya adalah 

menjaga aurat. Apakah anda 

setuju dengan pernyataan 

tersebut berikan alasannya ?

Siswa dapat menjelaskan 

maca-macam dan hukuman 

bagi pelaku zina

Jelaskan macam-macam perbuatan 

zina dan hukuman bagi pelaku zina 

maupun penuduh zina ?

Siswa dapat menghindarkan 

diri dari larangan pergaulan 

bebas setelah mengetahui

hikmah larangan Pergaulan 

bebas

Jelaskan hikmah dari larangan 

Pergaulan Bebas

Siswa dapat mengetahui 

dampak negatif dari pergaulan 

bebas

Apakah dampak negatif dari 

pergaulan bebas ?

Kunci Jawaban

1. Pergaulan Bebas adalah pergaulan yang tidak ada batasnya , sehingga dengan 

kata “bebas” salah satu bentuk prilaku menyimpang karena melewati batas-

batas norma. Agama islam mengharamkan pergaulan bebas karena dapat 

menjerusmuskan seseorang khususnya remaja ke dalam perbuatan negatif.

2. Dalil mengenai tentang larangan pergaulan bebas terdapat dalam QS. Al-

Isra’[17] : 32 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk 

menjaga dari pergaulan seperti larangan mendekati zina. 

3. Pertama, sopan santun dalam bertutur kata dan sopan santun dalam 

berpakaian.

Kedua, remaja muslim dilarang berpandangan mata, berpegangan tangan, dan 

berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya.



Ketiga, remaja muslim khususnya wanita dilarang membuka auratnya dan 

memperlihatkannya kepada lawan jenis.

Keempat. Remaja muslim dilarang menghabiskan waktunya dalam kegiatan 

yang tidak bermanfaat.

4. Zina dikategorikan menjadi 2 macam :

a. Muhsan, yaitu pezina sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah 

menikah.

Hukuman terhadap muhsan dirajam (dilempari dengan batu sederhana 

sampai mati)

b. Gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah.

Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun

5. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat.

Dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang 

membahayakan kehidupan. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, 

dan suci lahir batin. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah, dan 

laknat Allah swt.

6. Dampak negatif zina sebagai berikut “

a. Mendapat laknat dari Allah Swt. Dan Rasul-Nya

b. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat

c. Nasab menjadi tidak jelas

d. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya

e. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan.



SOAL TES AKHIR SIKLUS 1
Nama :
Kelompok :
A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, d atau e pada jawaban 

yang benar !

1. Melewati batas-batas norma merupakan perngertian dari ….
a. Pergaulan yang akrab
b. Pergaulan bebas
c. Cara bergaul yang buruk

d. Pergaulan yang buruk
e. Pergaulan yang dilarang

2. Hukum pergaulan bebas menurut Islam ….
a. Wajib 
b. Sunnah 
c. Makruh 

d. Haram 
e. Mubah

3. Berikut merupakan dampak buruk dari pergaulan bebas, kecuali ….
a. Mendapatkan banyak 

pengalaman
b. Penyalahgunaan narkoba

c. Hamil di luar nikah
d. Menimbulkan fitnah
e. Berprilaku buruk

4. Pergaulan bebas dapat dicegah dengan cara ….
a. Mengurung diri di rumah
b. Tidak bersosialisasi dengan 

orang lain
c. Hidup menyendiri

d. Bergaul dengan teman yang 
baik

e. Mengasingkan diri

5. Materi yang terkandung dalam surah Al-Isra’ [17] : 32 adalah ….
a. Larangan berjudi
b. Larangan minuman hamr
c. Larangan pergaulan bebas

d. Larangan menggunakan 
narkoba

e. Larangan mencuri

6. Dalam surah Al-Isra’ [17] : 32 perbuatan zina disebut juga perbuatan ….
a. Keji
b. Buruk 
c. Tercela

d. Hina
e. Rusak



7. Pelaku zina yang belum menikah disebut ….
a. Jarimah
b. Hudud
c. Muhsan

d. Ghairu muhsan
e. Jima’

8. Lama hukuman pengasingan bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah ….
a. Satu tahun
b. Dua tahun
c. Tiga tahun

d. Empat tahun
e. Lima tahun 

9. Pelaku zina yang sudah menikah disebut ….
a. Jarimah
b. Hudud
c. Muhsan

d. Ghairu muhsan
e. Jima’

10. Salah satu dampak negatif dari perbuatan zina yang akan ditimpahkan bagi 
pelakunya pada saat masih di dunia adalah ….
a. Dijauhi dan dikucilkan oleh 

masyarakat
b. Jabatanya naik

c. Memiliki banyak teman
d. Berkomunikasi dengan baik
e. Selalu merasa tenang

11. Hukuman bagi pelaku zina menurut QS. An-nur [24] : 2 adalah didera 
sebanyak ….
a. 3 kali
b. 7 kali
c. 10 kali

d. 99 kali
e. 100 kali

12. Salah satu cara menghindari perbuatan zina adalah ….
a. Menjaga aurat
b. Tidak memilih teman
c. Bermalas-malasan

d. Saling berpandangan 
e. Bermusuhan



13. Batasan aurat seorang perempuan adalah …
a. Bagian tubuh tertentu 

desekitar dada dan 
kemaluan

b. Bagian tubuh yang tertutup 
baju dan bawahan

c. Bagiam tubuh antara pusar 
dan lutut

d. Seluruh bagian tubuh 
kecuali muka dan telapak 
tangan

e. Seluruh bagian tubuh yang 
etis dilihat

14. Batasan aurat seorang laki-laki adalah ….
a. Bagian tubuh antara pusar 

dan lutut
b. Seluruh bagian tubuh 

kecuali muka dan telapak 
tanngan

c. Seluruh bagian tubuh yang 
tidak etis di lihat

d. Bagian tubuh tertentu di 
sekitar kemaluan

e. Bagian tubuh yang tertutup 
baju dan celana

15. Hikmah dari larangan pergaulan bebas adalah ….
a. Terhindar dari fitnah yang dapat membuat malu keluarga
b. Selalu merasa teraniaya
c. Tidak bahagia
d. Berbuat sesuka hati
e. Hidup bebas



Jawaban :

1. b
2. d
3. a
4. d
5. c
6. a
7. d
8. a

9. c
10. a
11. e
12. a
13. d
14. a
15. a
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