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Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Maka dari itu kegiatan pembelajaran memerlukan inovasi 

pembelajaran agar peserta didik lebih semangat dan mempunyai motivasi dalam 

belajar lebih giat lagi. Akan tetapi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar masih sangat minim 

dikarenakan masih menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, 

tanya jawab dan lainnya, hal tersebut membuat siswa mudah bosan. Yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah penerapan snowball throwing 

dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam pada peserta didik kelas 

VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar pendidikan agama islam pada peserta didik kelas VII 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar dengan penerapan snowball throwing. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

tes hasil belajar peserta didik berupa pree test dan post test dan dokumentasi. 

Penelitian ini berlangsung pada tanggal 24 Mei 2021 sampai 29 Mei 2021 di 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peningkatan hasil pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada pree test siklus I peserta didik 

memiliki ketuntasan belajar sebesar 10,71%, pada post test siklus I ketuntasan 

belajar siswa sebesar  64,28% dan pada post test siklus II ketuntasan belajar siswa 

mencapai 82.14%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama islam dengan penerapan metode snowball 

throwing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran di kelas juga ikut mengalami peningkatan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang dan terencana 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yaitu: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.1Sebagaimana yang dijelaskan pada hadist berikut: 

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُُنَْْيٍ َعْن ُموَسى ْبِن  َبَة َحدَّ ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشي ْ ُعبَ ْيَدَة َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َحدَّ

ا ََثِبٍت َعْن َأِب ُهرَيْ رََة َقاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل اللَُّهمَّ انْ َفْعِِن بَِ 

َفُعِِن َوزِْدِن ِعْلًما َواْْلَْمُد َّللَِِّ َعَلى ُكلِ  َحال     َعلَّْمَتِِن َوَعلِ ْمِِن َما يَ ن ْ

 

________ 
 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Beserta Penjelasannya (Bandung: Nuansa Aulia, 2003), hlm. 7. 
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Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, 

telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Musa bin 

Ubaidah dari Muhammad bin Tsabit dari Abu Hurairah ia berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a: "Ya Allah, berilah aku 

manfa'at dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku 

sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku, 

segala puji bagi Allah atas setiap kondisi." (H.R Ibnu Majah). 

 

Tujuan pendidikan pada umumnya menyediakan lingkungan yang memun 

gkinkan peserta didik dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus didukung dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat. Pada saat ini, banyak konsep pembelajaran 

tengah dikembangkan, yang tentunya diharapkan dapat membawa manusia ke 

arah yang lebih baik.  

Salah satu kegiatan atau cara yang harus dilakukan adalah melakukan 

pemilihan dan penentuan metode yang akan dipilih untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Boleh jadi dari sekian keadaan salah satu penyebabnya adalah faktor 

metode. Karena penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran 

akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.2 

Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya 

________ 
 
2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997),  hlm. 87. 
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pengajaran. Oleh karena itu, metode mengajar memiliki andil yang sangat besar 

dalam kegiatan belajar mengajar.3 

Pembelajaran yang efektif yaitu bagaimana cara agar metode yang 

diberikan bermanfaat bagi peserta didik. Bahkan metode dianggap sebagai sebuah 

seni dalam mentsranfer ilmu pengetahuan kepada siswa dan lebih signifikan 

dibanding dengan materi itu sendiri. Sebuah adagium mengatakan bahwa “At-

Thariqat Ahaam min al Maddah” (metode jauh lebih penting daripada materi).4 

Penerapan metode yang baik sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. 

Seperti firman Allah:    

ِة ﴿ َم ْْلِْك ِل َربِ َك ِِب ْي ِب ٰلى َس ْدُع ِا لَِّتْ ُا ُْم ِِب ْْل اِد ِة َوَج َن ِة اْْلََس َظ ْوِع َم ْل َي  َوا ِه
ه ِل ْي ِب ْن َس ُم ِبَْن َضلَّ َع َل ْع َو َا نَّ َربََّك ُه ُنُۗ ِا َس ْح وَ  ٖ  َا مُ  َوُه َل ْع نَ  َا ْي ِد َت ْه ُم ْل  ﴾ِِب

           ]۱۲۵:النحل[
Artinya: 

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah5 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) 

 

Menurut tafsir Munir, penafsiran ayat di atas adalah ajaklah kepada jalan 

Tuhanmu ya Muhammad (kepada agama Allah) dengan hikmah dengan ucapan 

________ 
3 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),  

hlm. 43. 

4Devy Rofiatul Adzwiyah, Model Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan 

Metode Edutaiment  di MAN 2 Kota Batu, (Skripsi  Pendidikan Agama Islam,  Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017),  hlm. 1. 

 
5 Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak 

dengan bathil. 
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kebikjasanaan. Ini merupakan dalil yang bersih yang benar dari penyerupaan-

penyerupaan yang keliru. Adapun yang disebut dengan nasehat yang baik adalah 

nasehat-nasehat dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan perkataan yang 

bercahaya. Telah berkata imam Baidhowi yang dimaksud dengan: “Hikmah 

adalah seruan atau ajakan yang has kepada umat yang sedang belajar yang 

dituntut kepada kebenaran.”6 

Pemilihan metode dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam serta 

menjadikannya sebagai pedoman hidup.7 Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, 

namun pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan mengarahkan peserta 

didik agar memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak mulia. Oleh sebab itu, dalam 

pembelajaran seorang guru hendaknya tidak hanya membangun aspek kognitif, 

namun aspek afektif dan psikomotor peserta didik juga harus dikembangkan. 

Maka dari itu, menurut peneliti, kegiatan pembelajaran memerlukan 

inovasi pembelajaran agar peserta didik lebih semangat dan mempunyai motivasi 

dalam belajar lebih giat lagi. Sehingga pergi sekolah sudah menjadi rutinitas 

utama bahkan kewajiban bagi setiap siswa. Jika siswa senang dalam mengikuti 

________ 
 
6 Agus Somantri, Implementasi Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 125 sebagai Metode 

Pendidikan Agama Islam,  Jurnal Pendidikan Pascasarjana Magister PAI, Vol. 2, No. 1,  hlm. 55. 

 
7 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  hlm. 86. 
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kelas, Maka pelajaran yang diajarkan juga cepat dimengerti dan dipahami. 

Sebenarnya membuat kelas lebih nyaman dan berinovasi itu tanggung jawab 

pendidik. Karena kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu merupakan suatu 

kenikmatan bagi peserta didik.  

Berdasarkan observasi awal bahwa di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih sangat minim dikarenakan masih 

menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

lainnya, hal tersebut membuat siswa mudah bosan. Penerapan metode yang 

berbeda sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan dengan harapan agar 

peserta didik dapat belajar bersama, seperti aktif bekerjasama, berdiskusi dengan 

teman-temannya, dan aktif melakukan tanya jawab dengan kelompok lain.  

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dapat menerapkan metode snowball throwing, yaitu metode 

pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan pesera didik dalam kelompok 

dan keterampilan membuat-menjawab pertanyaan yang di padukan melalui 

permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju. Snowball throwing 

akan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar dan 

membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar. Peserta didik akan mudah 

memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih banyak dan lebih baik dengan 

adanya saling memberi informasi pengetahuan.  

Berkaitan dengan hal itu, peneliti tertarik untuk mengkaji judul tersebut 

yaitu “Penerapan Metode Snowball Throwing dalam Meningkatkan Hasil 
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Belajar Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik Kelas VII SMPN 3 

Lhoong Aceh Besar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam pada peserta didik kelas VII 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan yang ingin 

diperoleh  dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

pendidikan agama islam pada peserta didik kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh 

Besar dengan penerapan snowball throwing. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Akademik 

1) Memberikan sumbangan pemikiran tentang metode snowball 

throwing dalam pembelajaran PAI. 

2) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

b. Praktis 

1) Memberikan masukan kepada SMPN 3 Lhoong Aceh Besar.  

2) Memperkaya metode pembelajaran dan keterampilan pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
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3) Memberikan wawasan bagi guru Pendidikan Agama Islam untuk 

mendapatkan strategi pembelajaran yang tepat. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami istilah-istilah 

dalam judul skripsi ini, maka penulis akan mejelaskan beberapa istilah sebagai 

berikut:  

1. Penerapan  

Penerapan artinya pemasangan, pengenaan, dan mempraktekkan suatu hal 

sesuai dengan aturan yang telah dimiliki seseorang.8 Makna penerapan yang 

dimaksud adalah menerapkan metode snowball throwing dalam penelitian ini, 

yaitu mempraktekkan kegiatan belajar mengajar pada materi hijrah ke madinah 

yang dibahas secara diskusi yang terdiri 2 sampai 3 peserta didik dengan 

memperhatikan pembelajaran ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Metode Snowball Throwing 

Metode Snowball Throwing merupakan pengembangan dari model 

pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. 

Hanya saja pada model ini, kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Dengan 

penerapan model ini, diskusi kelompok dan interaksi antar siswa dari kelompok 

yang berbeda memungkinkan terjadinya sharing pengetahuan dan pengalaman 

________ 
 
8 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 

403. 
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dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi 

yang berlangsung secara lebih interaktif dan menyenangkan.9  

3. Hasil Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenjang pendidikan. Dalam artian 

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada 

proses belajar yang dialami oleh siswa baik ketika berada disekolah maupun 

keluarga.10 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana 

Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik.11 Hasil belajar juga diartikan sebagai 

prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan 

derajat perubahan prilaku siswa. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang 

dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal 

tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar 

yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri 

individu perubahan tingkah laku. 

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

Ruzz Media, 2014), hlm. 174. 
 

10 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 63. 

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

Rosdakarya, 2009), hlm. 3. 
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4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya Al-Qur’an dan Hadits. Melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Dibarengi 

tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar kerukunan umat 

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Pendidikan agama islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.12  

F. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terdahulu ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian 

yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan 

demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan anatara penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. 

1. Jurnal oleh Ade Gustomo dengan judul, “Penerapan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Kompetensi Memperbaiki Unit Kopling dan Komponen-

Komponen Sistem Pengoperasian”. Jurnal ini berisi tentang 

________ 
 
12Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 13. 
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menerapkan desain model pembelajaran Snowball Throwing pada 

standar kompetensi memperbaiki unit kopling dan komponen-

komponen sistem pengoperasian. Perbedaan peneliti Ade Gustomo 

adalah pada hasil penelitian yang diperoleh peningkatan skor rata-rata 

kelas eksperimen sebesar 8,48 atau dapat meningkatkan hasil belajar 

sebesar 64,78%, sedangkan rata-rata peningkatan kelas kontrol sebesar 

4,61 atau dapat meningkatkan hasil belajar sebesar 35,22%, sedangkan 

pada penelitian ini hasil penelitian di peroleh dengan ketuntasan 

belajar sebesar 10,71%, pada post test siklus I ketuntasan belajar siswa 

sebesar  64,28% dan pada post test siklus II ketuntasan belajar siswa 

mencapai 82.14%. persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode snowball throwing.13 

2. Jurnal oleh Gina Himayatul Aliyah, Astuti Darmiyanti, Dewi Siti 

Aisyah dengan judul, “Pengaruh Model Pembelajaran Snowball 

throwing terhadap Motivasi Belajar Siswa Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotabaru”. Jurnal ini berisi tentang bagaimana pengaruh 

model pembelajaran snowball throwing terhapad motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI. Perbedaan peneliti dengan peneliti 

Gina Himayatul Aliyah, Astuti Darmiyanti, Dewi Siti Aisyah adalah 

pada metode penelitian kuantitatif, variable yang digunakan dan hasil 

________ 
 
13Ade Gustomo, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Kompetensi Memperbaiki Unit Kopling dan Komponen-

Komponen Sistem Pengoperasian, Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Vol. 15, No. 2, Desember 

2015. 
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penelitian sedangkan peneliti menggunakanpenelitian Ptk. Persamaan 

peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu pada panggunaan metode 

snowball throwing.14 

3. Jurnal oleh Siti Aisyah dengan judul, “Penerapan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VIII-1 SMPN 1 Taliwang pada Pelajaran PAI Materi Pokok Puasa 

Wajib dan Puasa Sunnah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020. 

Jurnal ini berisi tentang Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-

1 SMPN 1 Taliwang pada Pelajaran PAI Materi Pokok Puasa Wajib 

dan Puasa Sunnah. Perbedaan peneliti dengan peneliti Siti Aisyah 

adalah materi pelajaran puasa wajib sedangkan peneliti tentang hijrah 

rasul ke Madinah. Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya 

yaitu menggunakan metode snowball throwing.15 

4. Jurnal oleh Lili Said Jamili dengan judul, “Peningkatan Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Metode Snowball 

Throwing”. Jurnal ini berisi tentang peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Azan dan Ikamah Pada 

siswa kelas V di SD Negeri Tahun 2019/2020 dengan menggunakan 

Metode Snowball Throwing. Perbedaan peneliti ini pada materi pokok 

________ 
 
14 Gina Himayatul Aliyah, Astuti Darmiyanti dan Dewi Siti Aisyah, Pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball throwing terhadap Motivasi Belajar Siswa Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 1 Kotabaru, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 9 No. 2, 2020. 

 
15 Siti Aisyah, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII-1 SMPN 1 Taliwang pada Pelajaran PAI Materi Pokok Puasa 

Wajib dan Puasa Sunnah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020, Jurnal Studi Pendidikan 

Islam Vol. VIII No. 2 Edisi September 2019-Februari 2020. 
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pembelajaran yaitu materi azan dan ikamah sedangkan peneliti 

menggunakan materi hijrah rasul ke Madinah, persamaan peneliti 

dengan peneliti sebelumnya adalah menggunakan metode snowball 

throwing.16 

5. Jurnal oleh Nurhamida Siregar dan Nur Fauziah Siregar dengan judul, 

“Pengaruh Metode Snowball Throwing Terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa SMAN 4 Padangsidimpuan”. Jurnal 

ini berisi tentang pengaruh metode snowball Trowing terhadap prestasi 

belajar pendidikan agama Islam siswa SMA. Penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling, Perbedaan peneliti 

dengan peneliti Nurhamida Siregar dan Nur Fauziah Siregar  adalah 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 padangsidimpuan di kelas XI MIA 

4 (kelas eksperimen) dan XIMIA 5 (kelas kontrol), sedangkan peneliti 

melakukan penelitian di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar di kelas VII. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurhamida Siregar dan Nur 

Fauziah Siregar menggunakan metode snowball throwing.17 

6. Skripsi oleh Renni Handayani Sembiring dengan judul, “Efektivitas 

Metode Pembelajaran Snowball Throwing terhadap Kemampuan 

Menganalisis Nilai-Nilai Religius Novel Munajat Cinta II” Karya 

________ 
 
16 Lili Said Jamili, Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan Metode Snowball Throwing, Jurnal Education FKIP UNMA Vol. 5, No. 2, Dec 2019. 
 
17 Nurhamida Siregar dan Nur Fauziah Siregar, Pengaruh Metode Snowball Throwing 

Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMAN 4 Padangsidimpuan, Jurnal 

Darul ‘Ilmi Vol. 08 No. 02 Desember 2020. 
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Taufiqurrahman Al-Azizy oleh Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 

Swasta Proyek Univa Medan Tahun Pembelajaran 2010/2011”. Skripsi 

tersebut menjelaskan tentang Kemampuan Menganalisis Nilai-Nilai 

Religius Novel Munajat Cinta II. Perbedaan peneliti Renni Handayani 

Sembiring adalah pada efektivitas pembelajaran  menggunakan metode 

snowball throwing dan dilakukan pada siswa MAN, lokasi penelitian, 

dan mata pelajaran sedangkan peneliti  mendeskipsikan bagaimana 

penerapan metode snowball throwing dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan pada siswa SMPN.  

Persamaan antara peneliti adalah sama-sama meneliti tentang 

penggunaan snowball throwing.18 

7. Skripsi oleh Muhammad Saddam Hayeemasae dengan judul, 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Siswa MTsN Batu”. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi 

tersebut menjelaskan tentang permasalahan seorang pendidik dalam 

melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga peserta didik dapat lebih 

memahami dalam mengikuti pembelajaran SKI. Perbedaan peneliti 

Muhammad Saddam Hayeemasae adalah pada penerapan strategi 
________ 
              
                 18Renni Handayani Sembiring, Efektivitas Metode Pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap Kemampuan Menganalisis Nilai-Nilai Religius Novel Munajat Cinta II Karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy oleh Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Swasta Proyek Univa Medan 

Tahun Pembelajaran 2010/2011”, (Skripsi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri), 2015. 
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pembelajara aktif, lokasi penelitian, metode penelitian sedangkan 

peneliti menggunakan metode snowball throwing. Persamaan antara 

peneliti adalah sama-sama dalam meningkatkan hasil belajar PAI.19 

8. Skripsi oleh Lina Mufidah dengan judul, “Pengaruh Metode 

Edutaiment Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Meteri 

Teknik-Teknik Dasar Memasak Di SMK Negeri 2 Godean”. Jurusan 

Pendidikan Teknik Tata Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta. Skripsi tersebut bertujuan untuk pendapat siswa 

tentang menggunakan metode edutaiment pada materi tekni-teknik 

dasar memasak kompetensi dasar prinsip pengolahan materi 

continental di SMK 2 Negeri 2 Godean. Perbedaan peneliti Lina 

Mufidah adalah peneliti ini menggunakan metode eksperimen quasi 

dengan desain pembelajaran penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti 

menggunakan metode snowball throwing dalam pembelajaran PAI. 

Persamaan antara peneliti adalah meneliti tentang meningkatkan hasil 

belajar.20 

G. Sistematika Pembahasan 

________ 
 
19Muhammadsaddam Hayeemasae,“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Siswa MTsN Batu”, ( Skripsi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang), 2018. 

 
20 Lina Mufidah, “Pengaruh Metode Edutaiment Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa pada Materi Teknik-Teknik Dasar Memasak di SMK Negeri 2 Godean”, (Skripsi Pendidikan 

Teknik Tata Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta),  2013. 
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Untuk memudahkan memahami permasalahan atau pembahasan. Maka 

penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu yang 

relevan dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori yang berisikan tentang pengertian metode snowball 

throwing, langkah-langkah metode snowball throwing, kelebihan dan kekurangan 

metode snowball throwing, pengertian hasil belajar, tingkat keberhasilan belajar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengertian pendidikan agama 

islam, tujuan pendidikan agama islam, ruang lingkup pendidikan agama islam. 

Bab III Metodelogi penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, subjek penelitian, 

instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, aktivitas guru dan belajar siswa dan hasil belajar siswa. 

Bab V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Snowball Throwing 

1. Tinjauan Singkat Metode Snowball Throwing 

Metode snowball throwing merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual (CTL). Metode snowball 

throwing termasuk ke dalam salah satu tipe metode pembelajaran diskusi dan 

merupakan bagian dari metode pembelajaran kooperatif. Metode snowball 

throwing merupakan pembelajaran adopsi pertama kali dari game fisik dimana 

segumpalan salju dilempar dengan maksud memukul orang lain. Snowball 

Throwing adalah paradigma pembelajaran efektif yang merupakan rekomendasi 

UNESCO, yakni: belajar mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning 

to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri 

sendiri (learning to be).1 

Menurut asal kata Snowball Throwing berarti “bola salju bergulir” dapat 

diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari 

kertas yang digulung bulat berbentuk bola kemudian dilemparkan secara 

bergiliran di antara sesama anggota kelompok.  

Metode Snowball Throwing ini memadukan pendekatan komunikatif, 

integratif, dan keterampilan proses. Dengan penerapan metode ini, diskusi 

kelompok dan interaksi antar siswa dari kelompok yang berbeda memungkinkan 

________ 
 
1 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 05. 
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terjadinya sharing pengetahuan dan pengalaman dalam upaya menyelesaikan 

permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi yang berlangsung secara lebih 

interaktif dan menyenangkan.2  

Kegiatan melempar bola pertanyaan akan membuat kelompok menjadi 

dinamis, karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bartanya, atau 

berbicara. Akan tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung 

kertas dan melemparkannya pada siswa lain. Jadi setiap anggota kelompok akan 

mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan 

dari temannya yang terdapat dalam bola kertas. Dengan demikian peserta didik 

bisa mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam mengusai materi 

pelajaran. Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan menerapkan metode ini yaitu 

dengan metode pembelajaran Snowball Throwing guru dapat melatih kesiapan 

siswa dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah. 

2. Langkah-Langkah Metode Snowball Throwing 

Adapun langkah-langkah metode snowball throwing menurut Suyatno 

dalam bukunya sebagai berikut:3 

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.  

b. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil ketua dari 

setiap kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

________ 
 

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

Ruzz Media, 2014), hlm. 174. 
 
3 Suyatno,  Menjelajah Pembelajaran Aktif,  (Surabaya: Musmedia Buana Pustaka, 2009), 

hlm. 125. 
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c. Masing-masing ketua kelompok kembali kekelompoknya masing- 

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

d. Kemudian setiap siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.  

e. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu 

siswa ke siswa lain selama ±15 menit.  

f. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

secara bergantian.  

g. Evalusi.  

h. Penutup.  

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Snowball Throwing 

a. Kelebihan Metode Snowball Throwing 

Menurut Shoimin kelebihan pembelajaran dengan menggunakan metode 

snowball throwing sebagai berikut:4 

1. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena peserta didik 

seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada peserta didik 

lain. 

________ 
 
4Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif ..., hlm. 176. 
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2. Peserta didik mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal 

dan diberikan kepada peserta didik  lain.  

3. Peserta didik terlihat aktif dalam pembelajaran.  

4. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun 

langsung dalam praktik.  

5. Peserta didik lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang 

materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena peseerta 

didik mendapat penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus 

disiapkan oleh guru serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, 

menulis, dan berbicara mengenai materi yang didiskusikan dengan 

kelompok. 

b. Kekurangan Metode Snowball Throwing 

Menurut shoimin kekurangan metode snowball throwing adalah sebagai 

berikut :5 

1. Sangat bergantung pada kemampuan peserta didik dalam memahami 

materi sehingga apa yang dikuasai peserta didik hanya sedikit. Hal ini 

dapat dilihat dari soal yang dibuat peserta didik biasanya hanya 

seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang 

telah diberikan.  

________ 
 
5Aris Shoimin,  Model Pembelajaran Inovatif ...., hlm. 176-177. 
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2. Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu 

menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi 

sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa 

mendiskusikan materi pelajaran.  

3. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga 

siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tapi 

tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan 

pemberiaan kuis individu dan penghargaan kelompok.  

4. Memerlukan waktu yang panjang.  

5. Siswa yang nakal cenderung untuk berbuat onar. 

6. Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. 

4. Penerapan Metode Snowball Throwing 

Penerapan merupakan suatu ide,konsep, kebijakan atau inovasi dalam 

suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap.6  

Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran, adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi 

peserta didik, pada umumnya pelaksana pembelajaran mencakup 2 hal, yaitu 

a. Pre Tes (tes awal) 

Pre tes yaitu tes kemampuan awal peserta didik sebelum dilakukan proses 

pembelajaran dengan metode snowball throwing. Pre test diberikan dengan 

________ 
 

6E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik dan Implementasi 

(Bandung: Remaja Rosdakarya , 2003), hlm. 93. 
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maksud untuk mengetahui apakah ada diantara murid yang sudah mengetahui 

mengenai materi yang akan diajarkan dengan cara memberikan pertanyaan.7  

b. Post Test 

Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah peserta 

didik melakukan proses pembelajaran dengan metode snowball throwing. Manfaat 

dari diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelajaran.8 

B.  HASIL BELAJAR 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah suatu proses terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan 

yang tidak tahu menjadi tahu.9 Menurut Benyamin Bloom Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran yang berbentuk adanya perubahan tingkah laku dalam bentuk tiga 

ranah yaitu:10 

 
________ 

 
7Asep Zakaria, Kamin Sumardi, dkk., “Penerapan Metode Pembelajaran Edutaiment Pada 

Pembelajaran Psychrometric Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK”, Journal Of 

Mechanical Engineering Education, Vol. 4, No. 1, Juni, hlm. 30. 

 
8Asep Zakaria, Kamin Sumardi, dkk, “Penerapan Metode Pembelajaran ..., hlm. 30. 

 
9 Omear Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 30. 

 
10 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 

hlm. 22-23. 
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a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Segala upaya yang menyangkup aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. 

Menurut Bloom, ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir yaitu: 

mengingat (remember), memahami (understand), mengaplikasikan (apply), 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan mencipta (create).11 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang dapat 

diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif  

tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif akan Nampak pada murid dalam berbagai 

tingkahlaku seperti: perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasan belajar dan hubungan sosial.12 

c.  Ranah psikomotorik. 

Hasil belajar psikomotor dikemukakan oleh simpson. Hasil belajar ini 

tampak dalam bentuk keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak individu. 

Ranah psikomotorik meliputi keterampilan produktif, teknik, fisik, social, dan 

intelektual.  

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama islam dengan 

metode snowball throwing. 

________ 
 
11 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama Di 

Sekolah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 3. 

 
12 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses…., hlm. 22-23. 
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2. Tingkat Keberhasilan Belajar 

Bukti seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan 

tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut.  

Adapun aspek-aspek tersebut adalah:13 

a. Pengetahuan,  

b. Pengertian  

c. Kebiasaan  

d. Keterampilan 

e. Apresiasi  

f. Emosional  

g. Hubungan sosial  

h. Jasmani  

i. Etis atau budi pekerti  

j. Sikap 

Hasil belajar yang dicapai dalam proses pembelajaran merupakan ukuran 

hasil upaya yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala faktor 

yang terkait. Tingkatan keberhasilan belajar dapat dikatagorikan sebagai berikut 

a. Istimewa/maksimal bila semua bahan pelajaran dikuasai 100%  

b. Baik sekali/ optimal bila sebagian besar materi dikuasai antara 76-99% 

c. Baik/ minimal, bila bahan dikuasai hanya 60-75%  

________ 
 
13 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara: 2007), hlm. 30. 
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d. Kurang, bila bahan yang dikuasai kurang dari 60%. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar tidak saja ditentukan oleh peningkatan kemampuan 

para pendidiknya saja, akan tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain yang 

saling mempengaruhi satu dengan yang lain, jadi sekeras apapun guru berupaya 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, pada 

kenyataannya tidak semua siswa berhasil dalam belajarnya. 

Berikut Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: 

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri para individu seperti 

faktor jasmaniah, faktor kelelahan dan faktor psikologis. 

b. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu seperti faktor 

keluarga, faktor masyarakat dan faktor sekolah.14 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang dialami peserta didik perlu adanya bantuan dan 

bimbingan guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan terhindar dari 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan akhirnya dapat dicapai prestasi 

belajar yang optimal. 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

________ 
 
14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hlm. 54-72. 
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sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan agama Islam adalah 

bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin.15 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses pengembangan potensi manusia 

menuju terbentuknya manusia sejati yang berkepribadian Islam (kepribadian yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam).16 

Materi pendidikan agama Islam mencakup bahan-bahan pendidikan agama 

berupa kegiatan, atau pengetahuan dan pengalaman serta nilai atau norma-norma 

dan sikap dengan sengaja dan sistematis di berikan kepada anak didik dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan agama.17 Materi pembelajaran yang dipilih 

haruslah yang dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang telah di pelajarinya. Dengan cara tersebut siswa terhindar dari 

materi-materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi.18  

Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Negara Kesatuan Republik 

________ 
 
15 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1992), hlm. 32. 

 
16 Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Araska, 2012), hlm. 143. 

 
17 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadani 1993), hlm. 54. 

 
18 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 94. 
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Indonesia yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam idealnya pendidikan 

agama Islam mendasari pendidikan-pendidikan lain, serta menjadi suatu hal yang 

disenangi oleh masyarakat, orang tua, dan peserta didik.19 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam yaitu usaha sadar, meyakini dan mengahayati dalam mengamalkan 

agama Islam melalui bimbingan atau pengajaran yang mana semua itu 

memerlukan upaya yang sadar dan benar-benar dalam pengamalannya yang 

memperhatikan tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang berpegang teguh 

pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karena Pendidikan Agama Islam harus 

mempunyai tujuan yang bagus dan baik diharapkan mampu menjalin Ukhuwah 

Islamiah seperti yang diharapkan dan menghargai satu sama lain atau dengan 

agama lain, suku, ras dan tradisi yang berbeda-beda agar terciptanya kerukunan, 

terciptanya kebersamaan atau hidup bertoleransi. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengalaman serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup. 

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk 

membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Selama 

hidupnya, dan mati pun tetap dalam keadaan muslim.20  

________ 
 
19 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm. 6-8. 

 
20 Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm. 20. 
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Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang 

mengabdi kepada Allah, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, bertanggung 

jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Tujuan Pendidikan Agama Islam tidak hanya menyangkut masalah 

keakhiratan akan tetapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan 

keduniawian. 

Nusa dan Santi menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki 

tujuan yang sangat kompleks. Tujuan PAI secara umum dapat diklasifikasikan 

dalam tiga kelompok, yaitu:  

a. Jismiyyat yaitu tujuan berorientasi pada tugas manusia sebagai 

khalifah fil-ardh.  

b. Ruhiyyat yaitu tujuan berorientasi pada ajaran islam secara kaffah 

sebagai ‘abd.  

c. Aqliyat yaitu tujuan yang berorientasi kepada pengembangan 

intelligence otak peserta didik.21 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam bertujuan untuk membentuk mausia lebih sempurna lagi bukan 

hanya di dunia tetapi juga di akhirat yang mana kesempurnaan itu dapat 

didapatkan melalui menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam 

itu dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia muslim seutuhnya sebagai 

________ 
 
21 Nusa Putra dan Santi, Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4. 
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Abdullah maupun Khalifatullah dengan baik. Dan membentuk manusia yang 

hanya beribadah hanya kepada Allah SWT. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-

ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu: Al-qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Di samping itu, materi PAI juga diperkaya dengan hasil 

istimbat atau ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat 

umum, lebih rinci dan mendetail.  

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah 

pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, menselaraskan dan 

menyeimbangkan antara Iman, Islam, dan Ihsan. yang diwujudkan dalam: 

a.  Hubungan Manusia dengan Pencipta. Membentuk manusia Indonesia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur.  

b. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri. Menghargai dan 

menghormati diri sendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan 

dan ketakwaan. 

c. Hubungan Manusia dengan Sesama. Menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. 

d. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Alam. Penyesuaian mental 

keislaman terhadap lingkungan fisik dan social  

Keempat hubungan tersebut di atas, tercakup dalam kurikulum PAI  yang 

tersusun dalam beberapa materi, yaitu:  
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a. Al-Quran-Al-Hadis, yang menekankan pada kemampuan membaca, 

menulis, dan menterjemahkan serta menampilkan dan mengamalkan 

isi kandungan Al-Quran-Al-Hadits dengan baik dan benar.  

b. Akidah, yang menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan, menghayati, serta meneladani dan 

mengamalkan sifat-sifat Allah dan nilai-nilai keimanan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

c. Akhlak dan Budi Pekerti, yang menekankan pada pengamalan sikap 

terpuji dan menghindari akhlak tercela.  

d. Fiqih, yang menekankan pada kemampuan untuk memahami, 

meneladani dan mengamalkan ibadah dan mu’amalah yang baik dan 

benar.  

e.  Sejarah Peradaban Islam, yang menekankan pada kemampuan 

mengambil pelajaran (ibrah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah 

(Islam), meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial, untuk melestarikan 

dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.22 

 

 

 

________ 
 
22 Hamdan, Pengembangan dan Pembinanaan Kurikulum (Teori dan Praktek Kurikulum 

PAI), (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 42. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dalam bidang 

pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat PTK dapat 

didefinisikan sebagai suatu bentuk penelahan penelitian yang bersifat reflektif 

dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional.1 

Adapun yang menjadi dasar tujuan dalam PTK ini adalah untuk 

memecahkan permasalahan yang muncul yang terjadi di dalam kelas dan juga 

sekaligus mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan tersebut. Sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menerapkan 

metode snowball throwing. Adapun aspek dalam membentuk penelitian tindakan 

kelas, sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan yaitu merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan metode 

penelitian serta membuat rancangan tindakan. Penelitian ini, peneliti membuat 

perencana yaitu kegiatan yang dilakukan pada tahap awal proses pembelajaran, 

________ 
 
1 Basrowi, Suwandi, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, (Anggota IKAPI: Ghalia 

Indonesia, 2008), hlm. 28. 
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berupa menyiapkan materi yang akan diajarkan, menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), menyusun alat evaluasi (Tes), menyusun lembaran observasi 

untuk guru dan siswa, dan menyiapkan lembar kerja siswa (pree test dan post 

test). 

2. Tindakan 

Tindakan yaitu tindakan yang dilakukan sebagai upaya melakukan 

perubahan. Pelaksanaan tindakan kelas yang dilakukan adalah guru mengabsen 

siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan secara singkat 

materi yang akan diajarkan dengan menggunakan metode snowball throwing 

sesuai dengan rencana RPP, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya, guru 

menanggapi pertanyaan siswa, dan guru memberikan pree test dan post-test 

3. Pengamatan  

Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data yang berupa proses perubahan 

data yang berupa perubahan kinerja Proses Belajar Mengajar (PBM). Adapun 

yang diamati adalah aktivitas siswa dan guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi  

Refleksi yaitu mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang 

sudah dijelaskan dalam observasi.2 Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan peneliti yaitu dengan menggunakan metode snowball throwing, 

Pengamat memberi masukan dan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk 

________ 
 

2Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2008) hlm. 70.  
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siklus berikutnya. Peneliti mencatat semua masukan dari pengamat untuk tindakan 

yang sesuai dengan siklus berikutnya.  

Adapun langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas yang 

dapat disaji dalam bentuk siklus sebagai berikut:3 

   Gambar 3.1 Siklus Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

________ 
 

3Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 16. 
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B. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai pengumpulan data. 

Dalam hal ini peneliti hadir di lapangan untuk melaksanakan dan mengobservasi 

secara langsung terkait penerapan metode snowball throwing dalam meningkatkan 

hasil belajar pendidikan agama islam pada peserta didik kelas VII SMPN 3 

Lhoong Aceh Besar. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelian ini berlokasi di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar yang letaknya di Jl. 

 Banda Aceh Meulaboh, Glee Bruek, Kecamatan. Lhoong, Kabupaten. Aceh 

Besar, (23354). 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut S. Nasution adalah sumber dimana data 

diperoleh.4 Subjek penelitian  ini adalah semua peserta didik kelas VII SMPN 3 

Lhoong Aceh Besar. Adapun dasar pemilihan subjek penelitian ini adalah 

berdasarkan pada proses pembelajaran masih bersifat pasif dan aspek 

perkembangan anak yang semakin luas. Metode pembelajaran sangat dibutuhkan 

dalam sebuah pembelajaran, dimana metode pembelajaran diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, Oleh karena itu diharapkan dengan 

adanya metode snowball throwing, peserta didik dapat lebih aktif dalam proses 

belajar mengajar sehingga hasil belajarnya meningkat. 

 

________ 
 

4 S. Nasution, Metodelogi Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito, 1996), 

hlm. 1. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.5 

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti disini menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.6 Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengamati siswa dan guru selama proses pembelajaran untuk 

setiap kali pertemuan. Untuk membatasi pengamatan, observasi ini dilakukan 

dengan menggunakan lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini memuat 

aktivitas yang akan diamati serta kolom-kolom yang menunjukkan tingkat dari 

setiap aktivitas yang diamati. 

 

 

 

 

________ 
 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 308. 

 
6 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 86. 
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2. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar.7 Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal (pree test) dan tes akhir (post test) 

yang dilakukan setelah belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui 

bagaimana penerapan metode snowball throwing pada pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada peserta didik kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen baik berupa buku-buku 

majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berguna untuk mendapatkan 

informasi mengenai profil sekolah, nilai hasil belajar siswa, data siswa dan 

mendokumentasikan pelaksanaan siklus I dan siklus II. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalis data-

data yang diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke 

lapangan dan mengalami situasi yang terjadi selama proses belajar mengajar PAI 

berlangsung. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data dianalisis lebih 

lanjut secara intensif.  

________ 
 
7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana. 2011), 

hlm. 235. 
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Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Analisis data lembaran aktivitas guru dan peserta didik 

Analisis dan pengamatan terhadap aktivitas guru serta peserta didik yang 

telah diamati selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan penerapan metode snowball throwing maka analisis yang 

digunakan dengan memakai rumus sebagai berikut:  

Rumus mencari penilaian aktivitas guru dan peserta didik:8 

Nilai Akhir =  
Skor yang dicapai  

Skor maksimum
 x 100% 

Kriteria penilian aktivitas guru dan peserta didik:9 

Tabel 3.2 : Kriteria Penilain Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Kriteria Penilaian Aktivitas Guru Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

 

________ 
 

8Sumiyati dan Muhammad Ahsan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: Buku 

Guru/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017), hlm. 159.  

 
9Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 35.  



37 
 

 
 

 

2. Menghitung ketuntasan penerapan metode snowball throwing pada 

pembelajaran pendidikan agama islam pada peserta didik 

Untuk mengolah ketuntasan hasil belajar siswa secara individu dan klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

Keterangan: 

P = Ketuntasan 

 F = Jumlah siswa yang tuntas 

 N = Jumlah siswa dalam kelas 

Adapun klasifikasi nilai ketuntasan penerapan metode snowball throwing 

pada pembelajaran pendidikan agama islam pada peserta didik sebagai berikut:10 

Tabel 3.3 : Kriteria Hasil Belajar Peserta Didik  

Kriteria Penilaian Aktivitas 

Peserta Didik 

Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

 

________ 
10Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 43.  
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

a. Telaah Model Tindakan  

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model kemmis dan Mc Taggart dengan II siklus. Masing-masing siklus 

terdiri dari perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), 

dan refleksi (reflection). Model kemmis dan Mc Taggart ini merupakan model 

siklus berkelanjutan, dengan harapan sesuai perubahan dan perbaikan yang ingin 

dicapai.  

b.  Validitas data  

Teknik untuk menguji validasi data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Triangulasi data dilakukan dengan memadukan data 

yang dipoeroleh dari hasil lembar observasi, dan dokumentasi untuk 

mempermudah dalam penarikan kesimpulan. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus meliputi 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

SIKLUS 1 

a. Tahap perencanaan 

1) Menetapkan waktu mulai penelitian tindakan kelas yaitu pada 

semester genap 

2) Menetapkan materi pelajaran 

3) Menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran snowball throwing 
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4) Mempersiapkan lembar kegiatan siswa yang akan diberikan pada 

saat proses belajar berlangsung 

5) Menyiapkan lembar observasi dan perangkat tes hasil belajar. 

 

b. Tahap pelaksanaan 

Pertemuan 1  

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas atau peserta didik lainnya dengan 

penuh khidmat. 

b) Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta 

didik (presensi). 

c) Guru mengkondisikan peserta didik, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru memberikan apersepsi dengan informasi mengenai 

“hijrah ke madinah, sebuah kisah yang membanggakan” 

dan guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai, menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknis 

penilaian. 

e) Guru melakukan pretest sebelum proses belajar mengajar 

berlangsung 
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2)  Kegiatan Inti 

a) Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

b) Peserta didik diminta untuk berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman kelompoknya. 

c) Guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan satu 

pertanyaan di selembar kertas. Lalu kertas tersebut dibuat 

seperti bola. 

d) Guru meminta peserta didik untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok yang lain, searah jarum jam. Dan 

guru memutarkan musik. 

e) Setelah musik berhenti maka lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap kelompok akan mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik kelompoknya. 

f) Setiap kelompok diminta untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi di depan kelas. 

g) Peserta didik bergantian mempresetasikan hasil jawabannya 

di depan kelas 

h) Peserta didik yang lain dapat bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta didik yang sedang 

mempresentasikan jawabannya 
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3) Kegiatan Penutup 

a) Guru memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan 

dari materi pembelajaran 

b) Guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran hari 

ini, contoh “bagaimana pembelajaran hari ini? 

Menyenangkan?” 

c) Mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucap salam. 

d)  

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama yang 

dipimpin oleh ketua kelas atau peserta didik lainnya dengan 

penuh khidmat. 

b) Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan kerapian peserta 

didik (presensi). 

c) Guru mengkondisikan peserta didik, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru memberikan apersepsi dengan informasi mengenai 

“hijrah ke madinah, sebuah kisah yang membanggakan” 

dan guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai, menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dan teknis 

penilaian. 
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2)  Kegiatan Inti 

a) Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. 

b) Peserta didik diminta untuk berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman kelompoknya. 

c) Guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan satu 

pertanyaan di selembar kertas. Lalu kertas tersebut dibuat 

seperti bola. 

d) Guru meminta peserta didik untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok yang lain, searah jarum jam. Dan 

guru memutarkan musik. 

e) Setelah musik berhenti maka lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap kelompok akan mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik kelompoknya. 

f) Setiap kelompok diminta untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi didepan kelas. 

g) Peserta didik bergantian mempresetasikan hasil jawabannya 

di depan kelas 

h) Peserta didik yang lain dapat bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta didik yang sedang 

mempresentasikan jawabannya 

i) Guru melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta didik tentang hijrah ke madinah. 
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3) Kegiatan Penutup 

a) Guru memfasilitasi peserta didik untuk menarik kesimpulan 

dari materi pembelajaran 

b) Guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran hari 

ini, contoh “bagaimana pembelajaran hari ini? 

Menyenangkan?” 

c) Mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucap salam. 

c. Tahap Pengamatan 

 Pelaksanaan pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap tindakan guru sebagai 

peneliti dengan menggunakan lembar observasi yang disiapkan. Data 

observasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan 

pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

d. Refleksi  

       Hasil dari tahap pengamatan dikumpulkan dan kemudian dianalisis. 

Hasil analisis guru pada siklus 1 dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat 

rencana selanjutnya dan tindakan perbaikan akan dilaksanakan pada siklus 

selanjutnya. Jika hasil yang diharapkan belum signifikan maka dilakukan 

perbaikan pada siklus II. Dan sebaliknya jika pada siklus I hasil analisi data 

menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai dengan indicator 

keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan, maka siklus II akan tetap 

dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil tersebut bukan sebuah 

keberhasilan, tetapi hasi dari penerapan metode snowball throwing. 
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 SIKLUS II 

  Siklus II dimaksudkan sebagai hasil dari refleksi dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan pada siklus I. Pelaksanaan tahapan siklus II mengikuti tahapan pada 

siklus I. 

I. Indikator Keberhasilan 

 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas VII SMPN 3 Lhoong 

Aceh Besar ini mempunyai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah 

ditentukan oleh sekolah sebesar 63. Nilai 63 ini merupakan nilai minimal yang 

wajib didapatkan peserta didik di setiap kompetensi dasar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Apabila peserta didik belum mendapat nilai minimal 

63, maka peserta didik tersebut dianggap belum tuntas dalam kompetensi dasar 

yang sedah ditempuh. Dan sebaliknya apabila peserta didik sudah mendapat nilai 

minimal 63 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka peserta didik 

tersebut dikatakan  sudah tuntas dalam kompetensi dasar yang diajarkan. 
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BAB VI 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar yang terletak di 

Jl.  Banda Aceh Meulaboh, Glee Bruek, Kecamatan. Lhoong, Kabupaten. Aceh 

Besar. SMPN 3 Lhoong Aceh Besar berada di lokasi yang sangat tepat yaitu pada 

daratan yang tinggi sehingga tidak mudah terkena banjir dan menempati posisi 

yang cukup strategis karena berada di tengah-tengah kecamatan Lhoong dan 

mudah dijangkau oleh masyarakat sekitarnya, suasana alam yang jauh dari 

keributan serta tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Sehingga sekolah ini sangat 

nyaman dalam proses belajar mengajar dengan batas-batas wilayahnya yaitu: 

- Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan 

- Sebelah timur berbatasan dengan permukiman 

- Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan 

- Sebelah utara berbatasan dengan permukiman 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar ini memiliki visi dan misi yaitu: 

Visi: Tekun berjuang dalam meraih keberhasilan. 

Misi:  1.  Mengoptimalkan segala potensi yang ada secara effisien. 

2.  Melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. 

3.  Memberi layanan yang professional. 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berada di bawah naungan kabupaten Aceh Besar. SMPN 3 Lhoong Aceh 
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besar dipimpin oleh Rasyidi, S.Pd selaku kepala sekolah. Bidang studi Pendidikan 

Agama Islam kelas VII pada saat ini diasuh oleh ibu Erdiana, S.Pd.I selaku guru 

Pendidikan Agama Islam, berstatus sebagai guru honorer. 

a. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data dari Tata Usaha SMPN 3 Lhoong Aceh Besar, sarana dan 

prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini. 

table 4.1 tentang sarana dan prasarana 

No Sarana Jumlah Luas Kondisi 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 buah 4m x 5m Baik 

2. Ruang Guru 1 buah 5m x 4m Baik 

3. Ruang Perpustakaan 1 buah 5m x 6m Baik 

4. Ruang Lab. IPA 1 buah 5m x 4m Baik 

5. Ruang Lab. Komputer 1 buah 5m x 4m Baik 

6. Ruang OSIS 1 buah 4m x 4m Baik 

7. Musalla 1 buah 11m x 7m Baik 

8. Kamar Mandi Guru 1 buah 2m x 3m Baik 

9. Kamar Mandi Siswa 4 buah 2m x 3m 
2 Baik dan 

 2 rusak berat 

10. Gudang  1 buah 8m x 8m Baik 

11. Kantin  1 buah 7m x 3m Baik 

12. Lapangan Bola 1 buah 10m x 8m Baik 

 

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Dari keterangan tabel di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa kondisi 

sarana dan prasarana di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar sudah bisa dikatakan 

memadai. 

b. Keadaan Peserta Didik 

Jumlah peserta didik SMPN 3 Lhoong Aceh Besar tahun ajaran 2020-2021 

semuanya adalah 83 orang. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada table 4.2. 
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Tabel 4.2 Jumlah peserta didik SMPN 3 Lhoong Aceh Besar.  

Perincian Kelas 
Banyak Murid 

Jumlah 
L P 

VII 18 9 27 

VIII 16 9 25 

IX 21 10 31 

Jumlah 55 28 83 

Sumber: Tata Usaha SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik di SMPN 3 Lhoong Aceh 

Besar dari kelas VII sampai IX berjumlah semuanya 83 orang, salah satu kelas 

yang dijadikan sampel yaitu kelas VII, dimana kelas tersebut terdiri dari 27 siswa, 

laki-laki 18 orang dan perempuan 9 orang. 

c. Keadaan Guru dan Pegawai 

Tenaga guru dan pegawai yang berada di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

berjumlah 13 orang. Yang terdiri dari 5 orang guru tetap dan 8 orang guru 

honorer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Data Guru dan Pegawai SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. 

No Keterangan Personil Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1 - 1 

2. Guru Tetap 1 3 4 

3. Guru Honor 3 4 7 

4. Satpam 1 - 1 

Jumlah 6 7 13 

*Kepala sekolah termasuk guru tetap 

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru dari berbagai bidang studi, 

sedangkan untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam berjumlah 2 orang. 
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B. Aktivitas Guru dan Belajar Siswa 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menjumpai TU 

untuk meminta izin melakukan penelitian, kemudian TU mengarahkan untuk 

menjumpai Kepala Sekolah sekaligus memberikan surat pengantar mohon izin 

penelitian dari Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry pada hari senin tanggal 

24 Mei 2021. Setelah itu Kepala Sekolah mengarahkan peneliti untuk menjumpai 

guru mata pelajaran. Kemudian guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

langsung memberi arahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kelas VII 

dengan materi “Hijrah ke Madinah”.  

Aktivitas kegiatan penelitian tentang penerapan metode snowball throwing, 

dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 sampai 29 Mei 2021. Hasil penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif, yaitu mendiskripsikan hasil pengamatan kegiatan 

belajar mengajar berupa aktifitas siswa dan ketuntasan hasil belajar yang 

diperoleh siswa yang berupa skor rata-rata. Peneliti menyiapkan instrument 

penelitian yang didesain dengan sedemikian rupa dan telah dikonsultasikan 

terlebih dahulu dengan pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang relevan 

dengan rencana penelitian. 

Kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan cara mengembangkan rencana 

penelitian yang merupakan prosedur kegiatan dalam sebuah penelitian tindakan 

yang dilaksanakan di dalam kelas. Tahapan penelitian tindakan kelas ini meliputi 

dua siklus. Setiap siklus terdiri empat tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 



 
49 

 
 

 
 

Penerapan metode snowball throwing dibagi ke dalam dua siklus. Setiap 

siklus dilengkapi dengan masing-masing satu rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung peneliti 

yang diamati oleh satu orang pengamat yang mengamati aktivitas siswa. 

Pengamatan dilakukan pada saat peneliti sedang mengajar di kelas pada tiap-tiap 

pertemuan, siklus pertama dilaksanakan pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 dan 

siklus kedua dilaksanakan pada hari sabtu 29 Mei 2021. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari tanggal 

24 Mei 2021 sampai 29 Mei 2021 di SMPN 3 Lhoong Aceh Besar, dengan 

mengobservasi kegiatan belajar mengajar, dalam menggunakan metode snowball 

throwing. 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan saat guru mengajar, dan aktivitas siswa selama 

belajar. Hasil dari observasi sebagai berikut: 

  Siklus I 

1. Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru siklus I yang dilakukan peneliti 

di lapangan. Pada kegiatan pendahuluan guru mempersiapkan siswanya dengan 

baik. Sedangkan pada kegiatan apersepsi dan motivasi belajar kepada siswa  serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran guru tidak melakukan dengan cukup baik. 

Pada kegiatan inti guru sudah mampu menjelaskan materi dengan baik. 

Sedangkan pada kegiatan tanya jawab guru tidak melakukan dengan cukup baik. 
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Hanya saja siswa yang duduk paling depan yang diberikan pertanyaaan. Dan pada 

pembagian kelompok guru melakukan dengan cukup baik. 

Pada penjelasan metode guru hanya sesekali menegur siswa yang tidak 

mendengarkan atau tidak memperhatikan guru. kemudian pada pengelolaan 

kegiatan snowball throwing guru tidak hanya diam di depan, tetapi guru juga 

mengecek satu persatu siapa saja yang mengikuti aktivitas dan yang tidak 

mengikuti aktivitas.  

Pada kegiatan penutup guru terlihat tergesa-gesa dalam menyampaikan 

kesimpulan, guru juga tidak lupa memberitahukan rencana tindak lanjut pada 

pertemuan sebelumnya. Pengamat aktivitas guru yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa guru belum mencapai kriteria keberhasilan yang diharapkan. 

Adapun hasil observasi aktivitas guru siklus I dapat dilihat dalam tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Aktivitas Guru   

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

 

a. Guru mengucap salam dan 

menyapa peserta didik 

b. Guru Mengkondisikan kelas 

 dan berdoa bersama peserta 

didik 

c. Guru melakukan absensi 

d. Guru memberikan apersepsi. 

e. Guru memberikan motivasi 

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

g. Guru melakukan pree test 

sebelum proses belajar 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

 

4 
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mengajar berlangsung 

 

 

4 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Guru meminta peserta didik 

mengamati gambar yang ada 

pada buku paket. 

 

a. Melalui motivasi guru, 

peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Guru tidak langsung 

menjawab pertanyaan dari 

peserta didik, tetapi 

melemparkan pertanyaan 

tersebut kepada peserta didik 

yang lain. 

c. Siswa mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

 

a. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil 

dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 

orang. 

b. Peserta didik diminta untuk 

berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman 

kelompoknya. 

c. Guru meminta setiap 

kelompok untuk menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Guru meminta peserta didik 

untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok 

yang lain, searah jarum jam. 

Dan guru memutarkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan 

 

 

musik. 

e. Setelah musik berhenti 

maka lempar bola kertas 

juga berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok diminta 

untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Guru meluruskan setiap 

kekeliruan yang terjadi 

selama berdiskusi. 

c. Guru melakukan post test 

untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta 

didik tentang hijrah ke 

madinah. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup  a. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk menarik 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran. 

b. Guru menarik kesimpulan 

akhir dari kesimpulan 

peserta didik sebagai 

penguatan materi ajar. 

c. Guru merecanakan kegiatan 

tindak lanjut pada pertemuan 

  3 

 

3 

 

3 
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Rumus mencari penilaian aktivitas guru dan siswa: 

Nilai Akhir =  
Skor yang dicapai  

Skor maksimum
 x 100% 

        =   
79  

104
 x 100%  = 75.96% 

Kriteria Penilaian Aktivitas Guru Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

Berdasarkan tabel observasi di atas yang telah peneliti teliti terhadap guru 

yang mengajar, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru ketika mengajar dapat 

dikategorikan  baik dengan jumlah persentase 75.96%. 

2. Aktivasi Peserta Didik 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas peserta 

didik di dalam kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. Dapat dilihat pada saat 

kegiatan proses belajar mengajar, mereka mendengar dan melihat serta mengamati 

selanjutnya. 

d.  Guru mengajak siswa 

berdoa’a (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

  

4 

Jumlah 
79 

Rata-rata 
75.96% 
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pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik, walaupun ada sebagian siswa 

sibuk dengan kegiatannya masing-masing.  Adapun hasil observasi aktifitas siswa 

ketika belajar dapat dikategorikan baik dengan persentase 76.04%, karena sedikit 

siswa yang memperhatikan secara serius disaat guru sedang menjelaskan materi 

pembelajaran. Adapun hasil observasi aktifitas siswa dapat dilihat pada table di 

bawah ini : 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa. 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Peserta didik menjawab 

salam 

b. peserta didik mengatur 

bangku serta 

mengkondisikan kelas dan 

berdoa  

c. Peserta didik menjawab 

absensi 

d. Peserta didik mendengarkan 

serta merespon apersepsi 

yang dilakukan guru. 

e. Peserta didik mendengarkan 

serta mengetahui tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

f. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan 

oleh guru 

g. Peserta didik mengisi pree 

test 

   

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

4 
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2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Peserta didik mengamati 

gambar yang ada pada buku 

paket. 

 

a. Peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Peserta didik mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok kecil dan masing-

masing kelompok terdiri dari 

4 orang 

b. Peserta didik berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan 

teman kelompoknya. 

c. Peserta didik menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Peserta didik melemparkan 

kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah 

jarum jam. Dan guru 

memutarkan musik. 

e. Setelah musik berhenti maka 

lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok peserta 

didik menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan  

 

 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Peserta didik menjawab soal 

post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman 

peserta didik tentang hijrah 

ke madinah. 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3. Penutup  a. Peserta didik bersama guru 

membuat kesimpulan 

tentang materi Pembelajaran  

b. Peserta didik mendengar 

penyampaian guru dengan 

baik mengenai materi yang 

akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

c.  Peserta didik menutup 

pelajaran dengan membaca 

doa sesudah belajar 

d. Peserta didik menjawab 

salam. 

  3 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

Jumlah 
73 

Rata-rata 
76.04 % 
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Rumus mencari penilaian aktivitas guru dan siswa: 

Nilai Akhir =  
Skor yang dicapai  

Skor maksimum
 x 100% 

        =   
73  

96
 x 100%  = 76.04% 

Kriteria Penilaian Aktivitas Guru Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

Siklus II  

1. Aktivitas Guru 

Berdasarkan Aktivitas Guru pada sikluk II, kegiatan guru pada siklus ke II 

diawali dengan kegiatan pendahuluan, guru memiliki kemampuan yang baik 

dalam mempersiapkan siswanya untuk memulai pembelajaran. Guru juga sudah 

mampu melakukan apersepsi dan motivasi belajar kepada siswa serta menjelaskan 

tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah 

dimengerti oleh siswanya.  

Pada kegiatan inti guru sudah mampu menjelaskan dengan baik tentang 

materi pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah 

dipahami oleh siswanya. Pada kegiatan tanya jawab guru juga sudah mampu 

dalam memberi pertanyaan kepada siswa. Guru juga sudah mampu dalam 

pengelolaan waktu pada saat kegiatan pembelajaran. 
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Pada kegiatan penutup guru juga sudah mampu menarik kesimpulan 

dengan baik. Adapun hasil observasi aktivitas guru dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas Guru 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Guru mengucap salam dan 

menyapa peserta didik 

b. Guru Mengkondisikan kelas 

dan berdoa bersama peserta 

didik 

c. Guru melakukan absensi 

d. Guru memberikan apersepsi. 

e. Guru memberikan motivasi 

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

 

   

 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

4 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Guru meminta peserta didik 

mengamati gambar yang ada 

pada buku paket. 

 

a. Melalui motivasi guru, 

peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Siswa mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

a. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil 

dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 

orang. 

b. Peserta didik diminta untuk 

   

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

4 
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 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan 

 

 

berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman 

kelompoknya. 

c. Guru meminta setiap 

kelompok untuk menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Guru meminta peserta didik 

untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok 

yang lain, searah jarum jam. 

Dan guru memutarkan 

musik. 

e. Setelah musik berhenti 

maka lempar bola kertas 

juga berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok diminta 

untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Guru meluruskan setiap 

kekeliruan yang terjadi 

selama berdiskusi. 

c. Guru melakukan post test 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 



 
60 

 
 

 
 

untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta 

didik tentang hijrah ke 

madinah. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup  a. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk menarik 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran. 

b. Guru menarik kesimpulan 

akhir dari kesimpulan 

peserta didik sebagai 

penguatan materi ajar. 

c. Guru merecanakan kegiatan 

tindak lanjut pada pertemuan 

selanjutnya. 

d.  Guru mengajak siswa 

berdoa’a (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

   

 

 

 

3 

4 

 

4 

 

 

 

4 

Jumlah 
87 

Rata-rata 
83.65% 

 

Rumus mencari penilaian aktivitas guru dan siswa: 

Nilai Akhir =  
Skor yang dicapai  

Skor maksimum
 x 100% 

        =   
87

104
 x 100%  = 83.65% 
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Kriteria Penilaian Aktivitas Guru Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

Berdasarkan tabel observasi di atas yang telah peneliti teliti terhadap guru 

yang mengajar, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru ketika mengajar dapat 

dikategorikan sangat baik dengan jumlah persentase 83, 65%. 

2. Aktivasi Peserta Didik 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas siswa di 

dalam kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. Dapat dilihat pada saat kegiatan 

proses belajar mengajar, mereka mendengar dan melihat serta mengamati 

pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Adapun hasil observasi 

aktifitas siswa ketika belajar dapat dikategorikan sangat baik karena banyak siswa 

yang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran. Adapun 

hasil observasi aktifitas siswa dapat dilihat pada table di bawah ini : 
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Peserta didik menjawab 

salam 

b. peserta didik mengatur 

bangku serta 

mengkondisikan kelas dan 

berdoa  

c. Peserta didik menjawab 

absensi 

d. Peserta didik mendengarkan 

serta merespon apersepsi 

yang dilakukan guru. 

e. Peserta didik mendengarkan 

serta mengetahui tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

f. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan 

oleh guru 

   

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

4 

 

4 

 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Peserta didik mengamati 

gambar yang ada pada buku 

paket. 

 

a. Peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Peserta didik mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok kecil dan masing-

masing kelompok terdiri dari 

4 orang. 

b. Peserta didik berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan 

teman kelompoknya. 

   

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 
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 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan  

 

 

c. Peserta didik menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Peserta didik melemparkan 

kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah 

jarum jam. Dan guru 

memutarkan musik. 

e. Setelah musik berhenti maka 

lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok peserta 

didik menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Peserta didik menjawab soal 

post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman 

peserta didik tentang hijrah 

ke madinah. 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3. Penutup  a. Peserta didik bersama guru 

membuat kesimpulan 

tentang materi Pembelajaran  

b. Peserta didik mendengarkan 

  3 
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Rumus mencari penilaian aktivitas guru dan siswa: 

Nilai Akhir =  
Skor yang dicapai  

Skor maksimum
 x 100% 

        =   
83

96
 x 100%  = 86.45% 

Kriteria Penilaian Aktivitas Guru Keterangan 

80% - 100%  = Baik Sekali 4 = Baik Sekali 

60% - 79%    = Baik   3 = Baik 

25% - 59%    = Cukup 2 = Cukup 

0%  -  24%    = Kurang 1 = Kurang 

 

Berdasarkan tabel observasi di atas yang telah peneliti teliti terhadap 

peserta didik, dapat disimpulkan bahwa aktivitas peserta didik selama belajar 

dapat dikategorikan sangat baik dengan jumlah persentase 86, 45%. 

 

penguatan kesimpulan oleh 

guru  

c. Peserta didik mendengar 

penyampaian guru dengan 

baik mengenai materi yang 

akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

d.  Peserta didik menutup 

pelajaran dengan membaca 

doa sesudah belajar 

e. Peserta didik menjawab 

salam. 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 

 

Jumlah 
83 

Rata-rata 
86.45% 
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C. Hasil Belajar Peserta Didik 

Metode Pembelajaran yang digunakan dalam ruang kelas VII pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah metode snowball throwing, Dengan 

menggunakan metode snowball throwing, guru dapat melihat peningkatan hasil 

belajar siswa yang lebih jelas. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel: 4.8 hasil belajar pree test pesera didik siklus I 

No. Nama Peserta Didik Nilai Kriteria 

1. Badriruddin 60 Tidak Tuntas 

2. Dina Mastura - Tidak Tuntas 

3. Fitriani 50 Tidak Tuntas 

4. Ilham Maulizar - Tidak Tuntas 

5. Iska Sari Della 50 Tidak Tuntas 

6. Jamarullah 40 Tidak Tuntas 

7. Linda Fitri Ramadhan 40 Tidak Tuntas 

8. M. Deka 30 Tidak Tuntas 

9. M. Fahrul Ramadhan 20 Tidak Tuntas 

10. M. Farhan Yoga 40 Tidak Tuntas 

11. M. Firmandi 70 Tuntas  

12. M. Hafis 50 Tidak Tuntas 

13 M. Harif Hidayatullah 50 Tidak Tuntas 

14. M. Rafi 30 Tidak Tuntas 

15. M. Riski - Tidak Tuntas 

16. Maulid Afzar 70 Tuntas  

17. Mufadzal 40 Tidak Tuntas 

18. Muhibbusabri 40 Tidak Tuntas 

19. Nafiza 70 Tuntas  
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20. Putri Maulidia 30 Tidak Tuntas  

21. Rahmad Zulfikar - Tidak Tuntas 

22. Rian Ramadhan 40 Tidak Tuntas 

23. Rina Irda 40 Tidak Tuntas 

24. Said Zainal M 30 Tidak Tuntas  

25. Salman Alfarisi 30 Tidak Tuntas 

26. Silva Maulidia 50 Tidak Tuntas  

27. Yandri Putra P 50 Tidak Tuntas 

28. Zahra Mahfudza 50 Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa Tuntas 3 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 25 

Sumber: Hasil Anallisis Data. 

Untuk menganalisis data nilai pree test peserta didik siklus I dengan 

menggunakan rumus ketuntasan klasikal, yaitu: 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

Keterangan: 

P = Ketuntasan 

 F = Jumlah siswa yang tuntas 

 N = Jumlah siswa dalam kelas 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

   = 
3

28
 X 100 %  = 10.71% 

Berdasarkan hasil pree test belajar peserta didik pada siklus I di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dari 28 peserta didik terdapat 3 peserta didik yang tuntas 

belajar dengan nilai diatas 63, sedangkan 25 peserta didik lainnya belum tuntas 
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belajar sehingga mendapat nilai dibawah 63. Ketuntasan nilai peserta didik masih 

di bawah KKM yaitu 10.71% dan berdasarkan KKM yang telah ditetapkan di 

SMPN 3 Lhoong Aceh Besar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu 

setiap peserta didik dikatakan tuntas apabila mendapat nilai 63, sedangkan satu 

kelas dinyatakan tuntas apabila 63% siswa tuntas belajar secara individu. Dan 

pada tes yang pertama belum tercapai atau belum tuntas dan perlu dilanjutkan ke 

tes yang kedua untuk memenuhi kriteria ketuntasan siswa. Untuk melihat hasil tes 

tahap kedua dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel: 4.9 hasil belajar post test pesera didik siklus I 

No. Nama Peserta Didik Nilai Kriteria 

1. Badriruddin 80 Tuntas  

2. Dina Mastura - Tidak Tuntas  

3. Fitriani 70 Tuntas  

4. Ilham Maulizar - Tidak Tuntas 

5. Iska Sari Della 80 Tuntas  

6. Jamarullah 30 Tidak Tuntas  

7. Linda Fitri Ramadhan 70 Tuntas  

8. M. Deka 70 Tuntas  

9. M. Fahrul Ramadhan 70 Tuntas  

10. M. Farhan Yoga 50 Tidak Tuntas 

11. M. Firmandi 70 Tuntas  

12. M. Hafis 70 Tuntas  

 13 M. Harif Hidayatullah 70 Tuntas  

14. M. Rafi 60 Tidak Tuntas 

15. M. Riski - Tidak Tuntas 
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16. Maulid Afzar 70 Tuntas  

17. Mufadzal 50 Tidak Tuntas 

18. Muhibbusabri 50 Tidak Tuntas  

19. Nafiza 70 Tuntas  

20. Putri Maulidia 70  Tuntas  

21. Rahmad Zulfikar - Tidak Tuntas 

22. Rian Ramadhan 70 Tuntas  

23. Rina Irda 80 Tuntas  

24. Said Zainal M 70 Tuntas  

25. Salman Alfarisi 70  Tuntas 

26. Silva Maulidia 70 Tuntas  

27. Yandri Putra P 70 Tuntas 

28. Zahra Mahfudza 30 Tidak Tuntas  

Jumlah Siswa Tuntas 18 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 10 

Sumber: Hasil Analisis Data 

Untuk menganalisis data nilai post test peserta didik siklus I dengan 

menggunakan rumus ketuntasan klasikal, yaitu: 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

Keterangan: 

P = Ketuntasan 

 F = Jumlah siswa yang tuntas 

 N = Jumlah siswa dalam kelas 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

   = 
18

28
 X 100 %  = 64.28% 
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Berdasarkan hasil post tes belajar peserta didik pada siklus I pada tabel di 

atas menunjukkan bahwa peserta didik hanya ada 10 orang peserta didik yang 

tidak tuntas dan 18 orang yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM 

dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas VII SMPN 3 Lhoong 

Aceh Besar. Nilai yang diperoleh sudah dapat dikategorikan baik dengan 

persentase 64.28%. dan untuk membuktikan bahwa hasil tersebut bukan sebuah 

keberhasilan, maka perlu dilanjutkan test pada siklus II. Untuk melihat hasil tes 

siklus II dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel: 5.0 hasil belajar post test peserta didik siklus II 

No. Nama Peserta Didik Nilai Kriteria 

1. Badriruddin 80 Tuntas  

2. Dina Mastura 70 Tuntas  

3. Fitriani 50 Tidak Tuntas  

4. Ilham Maulizar 100 Tuntas  

5. Iska Sari Della 70 Tuntas  

6. Jamarullah 100 Tuntas  

7. Linda Fitri Ramadhan 70 Tuntas  

8. M. Deka 50 Tidak Tuntas  

9. M. Fahrul Ramadhan 70 Tuntas  

10. M. Farhan Yoga 70 Tuntas 

11. M. Firmandi 70 Tuntas  

12. M. Hafis 90 Tuntas  

13 M. Harif H 70 Tuntas  

14. M. Rafi 50 Tidak Tuntas 

15. M. Riski 70  Tuntas  

16. Maulid Afzar 70  Tuntas  
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17. Mufadzal 70  Tuntas  

18. Muhibbusabri 50 Tidak Tuntas  

19. Nafiza 70 Tuntas  

20. Putri Maulidia 70 Tuntas  

21. Rahmad Zulfikar 50 Tidak Tuntas  

22. Rian Ramadhan 70 Tuntas  

23. Rina Irda 70  Tuntas  

24. Said Zainal M 90 Tuntas  

25. Salman Alfarisi 70 Tuntas  

26. Silva Maulidia 80 Tuntas  

27. Yandri Putra P 70 Tuntas  

28. Zahra Mahfudza 70 Tuntas  

Jumlah Siswa Tuntas 23 

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 5 

Sumber: Hasil Analisis Data 

Untuk menganalisis data nilai post test peserta didik siklus II dengan 

menggunakan rumus ketuntasan klasikal, yaitu: 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

Keterangan: 

P = Ketuntasan 

 F = Jumlah siswa yang tuntas 

 N = Jumlah siswa dalam kelas 

P = 
𝐹

𝑁
 X 100 %  

   = 
23

28
 X 100 %  = 82.14% 
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Berdasarkan hasil tes belajar peserta didik pada siklus II pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa peserta didik hanya ada 5 orang peserta didik yang tidak 

tuntas dan 23 orang yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM dari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. 

Nilai yang diperoleh sudah dapat dikategorikan baik sekali dengan persentase 

82.14%. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dilapangan, 

peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan yaitu:  

Aktivitas belajar peserta didik merupakan suatu penilaian yang bertujuan 

mengukur tingkat keaktifan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran berlangsung. Pada test siklus pertama presentase hasil belajar 

peserta didik melalui pree test sebesar 10.71% dikategorikan “kurang” dan pada 

test yang kedua aktivitas hasil belajar siswa sudah ada peningkatan yang 

dikategorikan “baik” 64.28%. Sedangkan pada test siklus kedua aktivasi hasil 

belajar peserta didik semakin meningkat yang dikategorikan “baik sekali” 

82.14%.. Ini menunjukkan bahwa kriteria ketuntasan minimum (KKM) telah 

terpenuhi yaitu 63%. Dengan demikian penerapan metode snowball throwing 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII SMPN 3 Lhoong Aceh Besar. 

B.  Saran 

Dengan selesainya penelitian ini dilakukan dan dengan adanya beberapa 

temuan maka hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :  

Guru dalam melaksanakan metode atau model pembelajaran diharapkan 

agar dapat menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga peserta didik dapat mudah 

mengerti dan memahami apa yang telah guru ajarkan tersebut. Hasil penelitian ini 
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mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna bagi guru disekolah, terutama 

kepada guru Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan metode snowball 

throwing sesuai dengan materi yang di pelajari. 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus 1 

Materi    : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

Kelas/Semester : VII/2 

Hari/Tanggal  :  

Pertemuan Ke  : 1 

A. Petunjuk  

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan menurut pilihan bapak/ibu. 

1= Kurang 

2= Cukup 

3= Baik 

4=Baik Sekali 

 

B. Lembar Pengamatan 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan 

 

a. Guru mengucap salam dan 

menyapa peserta didik 

b. Guru Mengkondisikan kelas 

 dan berdoa bersama peserta 

didik 

c. Guru melakukan absensi 

d. Guru memberikan apersepsi. 

e. Guru memberikan motivasi 

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

g. Guru melakukan pree test 

sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inti  

 Mengamati 

 

Inti  

Mengamati 

a. Guru meminta peserta didik 

mengamati gambar yang ada 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada buku paket. 

 

a. Melalui motivasi guru, 

peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Guru tidak langsung 

menjawab pertanyaan dari 

peserta didik, tetapi 

melemparkan pertanyaan 

tersebut kepada peserta didik 

yang lain. 

c. Siswa mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

 

a. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil 

dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 

orang. 

b. Peserta didik diminta untuk 

berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman 

kelompoknya. 

c. Guru meminta setiap 

kelompok untuk menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Guru meminta peserta didik 

untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok 

yang lain, searah jarum jam. 

Dan guru memutarkan 

musik. 

e. Setelah musik berhenti 

maka lempar bola kertas 

juga berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok diminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan 

 

 

untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Guru meluruskan setiap 

kekeliruan yang terjadi 

selama berdiskusi. 

c. Guru melakukan post test 

untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta 

didik tentang hijrah ke 

madinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup  a. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk menarik 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran. 

b. Guru menarik kesimpulan 

akhir dari kesimpulan 

peserta didik sebagai 

penguatan materi ajar. 

c. Guru merecanakan kegiatan 

tindak lanjut pada pertemuan 

selanjutnya. 

d.  Guru mengajak siswa 

berdoa’a (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 
 

Rata-rata 
 



 

 

Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Siklus 1 

 

Materi   : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

Kelas/Semester : VIl/2 

Hari/Tanggal  : 

Pertemuan Ke  : 1 

A. Petunjuk  

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan menurut pilihan bapak/ibu. 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 =  Baik Sekali 

 

B. Lembar Pengamatan 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Peserta didik menjawab 

salam 

b. peserta didik mengatur 

bangku serta mengkondisikan 

kelas dan berdoa  

c. Peserta didik menjawab 

absensi 

d. Peserta didik mendengarkan 

serta merespon apersepsi 

yang dilakukan guru. 

e. Peserta didik mendengarkan 

serta mengetahui tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

f. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan 

oleh guru 

g. Peserta didik mengisi pree 

test  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Peserta didik mengamati 

gambar yang ada pada buku 

paket. 

 

a. Peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Peserta didik mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok kecil dan masing-

masing kelompok terdiri dari 

4 orang 

b. Peserta didik berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan 

teman kelompoknya. 

c. Peserta didik menuliskan satu 

pertanyaan diselembar kertas. 

Lalu kertas tersebut dibuat 

seperti bola. 

d. Peserta didik melemparkan 

kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah 

jarum jam. Dan guru 

memutarkan musik. 

e. Setelah musik berhenti maka 

lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap 

kelompok akan mendapatkan 

soal yang berbeda yang 

bukan milik kelompoknya. 

f. Setiap kelompok peserta 

didik menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan  

 

 

 Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

 Peserta didik yang lain dapat 
bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta didik 

yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Peserta didik menjawab soal 

post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman 

peserta didik tentang hijrah ke 

madinah. 

 

 

3. Penutup   Peserta didik bersama guru 
membuat kesimpulan tentang 

materi Pembelajaran  

 Peserta didik mendengar 
penyampaian guru dengan 

baik mengenai materi yang 

akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

  Peserta didik menutup 
pelajaran dengan membaca 

doa sesudah belajar 

 Peserta didik menjawab 

salam. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 
 

Rata-rata 
 

 

 

 

 

 



 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II 

Materi    : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

Kelas/Semester : VII/2 

Hari/Tanggal  :  

Pertemuan Ke  :II 

A. Petunjuk  

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan menurut pilihan bapak/ibu. 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 =  Baik Sekali 

 

B. Lembar Pengamatan 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Guru mengucap salam dan 

menyapa peserta didik 

b. Guru Mengkondisikan kelas 

dan berdoa bersama peserta 

didik 

c. Guru melakukan absensi 

d. Guru memberikan apersepsi. 

e. Guru memberikan motivasi 

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

 

   

 

 

 

 

 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

Inti  

Mengamati 

a. Guru meminta peserta didik 

mengamati gambar yang ada 

pada buku paket. 

 

a. Melalui motivasi guru, 

peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang telah dijelaskan. 

b. Guru tidak langsung 

menjawab pertanyaan dari 

peserta didik, tetapi 

melemparkan pertanyaan 

tersebut kepada peserta didik 

yang lain. 

c. Siswa mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

 

a. Peserta didik dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil 

dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 

orang. 

b. Peserta didik diminta untuk 

berdiskusi dan berbagi 

informasi dengan teman 

kelompoknya. 

c. Guru meminta setiap 

kelompok untuk menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Guru meminta peserta didik 

untuk melemparkan kertas 

tersebut kepada kelompok 

yang lain, searah jarum jam. 

Dan guru memutarkan 

musik. 

e. Setelah musik berhenti 

maka lempar bola kertas 

juga berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok diminta 

untuk menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan 

 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Guru meluruskan setiap 

kekeliruan yang terjadi 

selama berdiskusi. 

c. Guru melakukan post test 

untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman peserta 

didik tentang hijrah ke 

madinah. 

 

3. Penutup  a. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk menarik 

kesimpulan dari materi 

pembelajaran. 

b. Guru menarik kesimpulan 

akhir dari kesimpulan 

peserta didik sebagai 

penguatan materi ajar. 

c. Guru merecanakan kegiatan 

tindak lanjut pada pertemuan 

selanjutnya. 

d.  Guru mengajak siswa 

berdoa’a (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 
 

Rata-rata 
 

 

 

 



 

 

Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Siklus II 

 

Materi   : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

Kelas/Semester : VIl/2 

Hari/Tanggal  : 

Pertemuan Ke  : II 

A. Petunjuk  

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan menurut pilihan bapak/ibu. 

1 = Kurang 

2 = Cukup 

3 = Baik 

4 =  Baik Sekali 

 

B. Lembar Pengamatan 

No. 
Sintak M.P. 

Snowball Throwing 

Aspek yang Diamati 

 

Skor 

1 2 3 4 

1.  Pendahuluan 

 

a. Peserta didik menjawab 

salam 

b. peserta didik mengatur 

bangku serta 

mengkondisikan kelas dan 

berdoa  

c. Peserta didik menjawab 

absensi 

d. Peserta didik mendengarkan 

serta merespon apersepsi 

yang dilakukan guru. 

e. Peserta didik mendengarkan 

serta mengetahui tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

f. Peserta didik mendengarkan 

motivasi yang disampaikan 

oleh guru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Inti  

 Mengamati 

 

 

 

 Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengasosiasi 

 

Inti  

Mengamati 

a. Peserta didik mengamati 

gambar yang ada pada buku 

paket. 

 

a. Peserta didik mengajukan 

pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

b. Peserta didik mencari dan 

menemukan informasi yang 

berasal dari buku paket yang 

dimiliki. 

 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok kecil dan masing-

masing kelompok terdiri dari 

4 orang. 

b. Peserta didik berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan 

teman kelompoknya. 

c. Peserta didik menuliskan 

satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut 

dibuat seperti bola. 

d. Peserta didik melemparkan 

kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah 

jarum jam. Dan guru 

memutarkan musik. 

e. Setelah musik berhenti maka 

lempar bola kertas juga 

berhenti, dan setiap 

kelompok akan 

mendapatkan soal yang 

berbeda yang bukan milik 

kelompoknya. 

f. Setiap kelompok peserta 

didik menjawab soal dan 

selanjutnya presentasi 

didepan kelas. 

 

a. Peserta didik bergantian 

mempresetasikan hasil 

jawabannya di depan kelas. 

b. Peserta didik yang lain dapat 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengkomunika 

sikan  

 

 

bertanya atau memberi 

masukan kepada peserta 

didik yang sedang 

mempresentasikan 

jawabannya. 

 

 

a. Peserta didik mencatat hasil 

presentasi. 

b. Peserta didik menjawab soal 

post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman 

peserta didik tentang hijrah 

ke madinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup  a. Peserta didik bersama guru 

membuat kesimpulan 

tentang materi Pembelajaran  

b. Peserta didik mendengarkan 

penguatan kesimpulan oleh 

guru  

c. Peserta didik mendengar 

penyampaian guru dengan 

baik mengenai materi yang 

akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

d.  Peserta didik menutup 

pelajaran dengan membaca 

doa sesudah belajar 

e. Peserta didik menjawab 

salam. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah 
 

Rata-rata 
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VII /2 

Materi Pokok  :Hijrah ke Madinah, Suatu Kisah yang Membanggakan 

Alokasi Waktu : 4jp x 40 Menit ( 2x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti 

K-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli,  (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K-3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K-4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji 

secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.12 Menghayati perjuangan Nabi  

Muhammad saw. Dalam 

periode Madinah dalam 

menegakkan risalah Allah 

Swt. 

1.12.1  Bersyukur kepada Allah atas 

diutusnya Nabi  Muhammad 

saw  

 1.12.2 Membaca sholawat badar 

sebagai penghayatan 

perjuangan Nabi 

Muhammad SAW . 

 

2.12    Meneladani perjuangan 

Nabi Muhammad saw. 

periode Madinah. 

 

2.12.1   Melakukan sikap sopan 

santun sebagai wujud 

mencintai Rasulullah saw 

dalam kehidupan sehari- 

hari. 

2.12.2  Menunjukkan sikap sabar dan 

ulet sebagai wujud 

mencintai Rasulullah saw 

dalam kehidupan sehari- 

hari. 

2.12.3   Bersikap jujur, tegas, adil dan 

bijaksana sebagai wujud 

mencintai rasulullah saw 



 

 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3.12  Memahami sejarah 

perjuangan Nabi 

Muhammad saw. periode 

Madinah 

3.12.1   Menjelaskan pengertian 

hijrah Rasulullah ke 

Madinah. 

3.12.2   Menjelaskan sebab-sebab 

Rasulullah Hijrah. 

3.12.3    Menyebutkan tokoh-tokoh 

yang berperan dalam hijrah 

rasulullah saw. 

3.12.4   Mengidentifikasi golongan-

golongan yang terkait 

dengan peristiwa hijrah 

Rasulullah. 

3.12.5   Menganalisis sebab-sebab 

hijrahnya Rasulullah ke 

Madinah melalui kajian 

pustaka dengan tepat. 

3.12.6   Menjelaskan strategi dakwah 

Nabi muhammad saw di 

Madinah. 

 



 

 

4.12   Menyajikan strategi 

perjuang an yang dilakukan 

Nabi Muhammad saw 

periode Madinah. 

4.12.1    Mengidentifikasi tokoh, 

tempat, peristiwa, dan nilai 

sejarah dakwah Rasulullah 

saw periode Madinah 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1: 

Setelah menyelesaikan kegiatan proses pembelajaran, seluruh peserta didik 

diharapkan mampu: 

a. Bersyukur kepada Allah atas diutusnya Nabi  Muhammad saw . 

b. Membaca sholawat badar sebagai penghayatan perjuangan Nabi 

Muhammad SAW . 

c. Membiasakan sikap sopan santun sebagai wujud mencintai Rasulullah 

saw dalam kehidupan sehari- hari dengan baik. 

d. Membiasakan sikap sabar dan ulet sebagai wujud mencintai Rasulullah 

saw dalam kehidupan sehari- hari. 

e. Bersikap jujur, tegas, adil dan bijaksana sebagai wujud mencintai 

rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Menjelaskan pengertian hijrah Rasulullah ke Madinah. 

g. Menjelaskan sebab-sebab Rasulullah Hijrah dengan tepat. 

h. Menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam hijrah rasulullah saw 

dengan tepat. 



 

 

i. Menjelaskan strategi dakwah Nabi muhammad saw di Madinah. 

Pertemuan 2: 

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan 

dapat: 

a. Bersyukur kepada Allah atas diutusnya Nabi  Muhammad saw . 

b. Membaca sholawat badar sebagai penghayatan perjuangan Nabi 

Muhammad SAW 

c. Bersikap jujur, tegas, adil dan bijaksana sebagai wujud mencintai 

rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Menjelaskan strategi dakwah Nabi muhammad saw di Madinah 

e. Mengidentifikasi hikmah terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah saw 

f. Mengidentifikasi tokoh, tempat, peristiwa, dan nilai sejarah dakwah 

Rasulullah saw periode Madinah. 

D. Materi Pokok 

Hijrah artinya Pindah. Hijrah Rasul  artinya   Perpindahan 

rasulullah Saw beserta sahabatnya dari   mekkah ke madinah. 

Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke madinah adalah : 

1. Karena atas perintah Allah Swt. 

2.  Karena serangan kafir Quraisy mekkah yang semakin meningkat. 

3. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan islam di madinah. 

Kaum Muhajirin adalah orang-orang mekkah yang mekkah yang hijrah ke 

madinah. 



 

 

Kaum Ansor adalah orang-orang madinah yang menyambut kaum 

muhajirin. 

A. Sebab-sebab Rasulullah Hijrah 

Setelah Nabi Muhammad saw. berdakwah secara terang-terangan, 

hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara 

dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad saw. tidak meneruskan 

dakwahnya.  

Pada saat Nabi Muhammad saw. membutuhkan dorongan dan 

motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru isterinya, Siti Khadijah dan 

pamannya, Abu talib, berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir 

bersamaan. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad saw. Mengalami 

peristiwa luar biasa, yaitu Isra’ Mi’raj. Peristiwa itu terjadi setahun 

sebelum Hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 M. Pada peristiwa 

tersebut, Nabi Muhammad saw. menerima perintah salat 5 waktu dalam 

sehari semalam. Setelah Isra’ Mi’raj mengabarkan peristiwa yang 

dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi 

Muhammad saw. telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha 

pembunuhan terhadap Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya terus 

digalakkan. Setelah Allah Swt. menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi 

Muhammad saw. pun melaksanakan Hijrah ke Madinah. 

B. Berita Gembira dari Kota Yasrib 

Awalnya, pada tahun 620 M Nabi Muhammad saw. bertemu 6 

orang Yasrib dari Kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam 



 

 

pertemuan tersebut, Nabi Muhammad saw. mengajak mereka untuk 

masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan 

masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada 

masyarakat Yasrib lainnya 

Pada tahun 621 M, seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman 

yang lain sebagai utusan Kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi 

Muhammad saw. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan 

perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. 

Selanjutnya, pada 622 M, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud 

mengadakan perjanjian Aqabah 2 sekaligus mengundang Nabi Muhammad 

saw. untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqabah 2, diikuti 75 orang 

Yasrib dan Nabi Muhammad saw. yang didampingi pamannya, Hamzah. 

Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang 

memeluk agama Islam semakin banyak. 

Rencana hijrah Nabi Muhammad saw. didengar oleh kafir Quraisy. 

Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi 

Muhammad saw. Pada m alam itu pula, N ab b i n Abi talib supaya 

memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah 

Nabi Muhammad saw. Berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. 

Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi talib yang sedang 

tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. 

Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Swt. 

 



 

 

C. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw 

Menjelang larut malam, Nabi Muhammad saw. menuju ke rumah 

Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari 

jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua sur. 

Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua 

sur selama tiga hari tiga malam. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah 

mengetahui bahwa situasi sudah tenang. mereka berangkat dan 

melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. 

Orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat 

membawa Nabi Muhammad saw, hidup atau mati, hadiah besar dan 

jabatan tinggi menantinya. Tidak lama kemudian Suraqa bin Malik 

mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad 

saw. beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar 

sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. 

Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah saw. singgah di 

Quba’, sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madinah. Di sana 

beliau membangun sebuah masjid. Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar 

tiba di Madinah pada tangga Rabiul Awal. Pada hari kedatangan Nabi 

Muhammad saw. dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu 

di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad saw., lengkap dengan regu 

genderang. 

 

 



 

 

E. Metode Pembelajaran 

Model       : Snowball Throwing  yaitu model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual 

(CTL). 

F. Media dan Alat yang digunakan 

a. Media  : papan tulis 

b. Alat  : Spidol dan kertas  

Sumber belajar 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs Kelas VII (Buku Guru), 

 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (halaman 158– 

167). 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs Kelas VII (Buku Siswa), 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Al-Qur’an dan Terjemahannya 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ke- 1 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama yang dipimpin oleh ketua kelas 

 10 Menit 

 

 



 

 

atau peserta didik lainnya dengan penuh 

khidmat 

  Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan 

kerapian peserta didik (presensi) 

 Guru mengkondisikan peserta didik, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran 

 Guru memberikan apersepsi kepada peserta 

didik 

 Guru memotivasi peserta didik secara 

konstektual dengan meminta untuk 

menyimak penjelasan mengenai manfaat 

mempelajari materi pokok meneladani 

perjuangan Rasulullah dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Guru menginformasikan tentang tema yang 

akan dipelajari yaitu Hijrah ke Madinah 

 Guru menyampaikan kompetensi yang harus 

dicapai oleh peserta didik 

 Model pengajaran yang dapat digunakan 

dalam pencapaian kompetensi ini adalah 

snowball throwing. 

 Guru melakukan pretest sebelum proses 

 

 



 

 

belajar mengajar berlangsung 

 

2. Inti  

Mengamati 

 Peserta didik mengamati gambar yang ada 

pada buku paket. 

Menanya  

 Melalui motivasi guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

 Guru tidak langsung menjawab pertanyaan 

dari peserta didik, tetapi melemparkan 

pertanyaan tersebut kepada peserta didik 

yang lain. 

 Siswa mencari dan menemukan informasi 

yang berasal dari buku paket yang dimiliki. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

 Peserta didik diminta untuk berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan teman 

kelompoknya. 

60 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Guru meminta setiap kelompok untuk 

menuliskan satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut dibuat seperti 

bola. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

melemparkan kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah jarum jam. Dan 

guru memutarkan musik. 

 Setelah musik berhenti maka lempar bola 

kertas juga berhenti, dan setiap kelompok 

akan mendapatkan soal yang berbeda yang 

bukan milik kelompoknya. 

 Setiap kelompok diminta untuk menjawab 

soal dan selanjutnya presentasi didepan 

kelas. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik bergantian mempresetasikan 

hasil jawabannya di depan kelas 

 Peserta didik yang lain dapat bertanya atau 

memberi masukan kepada peserta didik 

yang sedang mempresentasikan jawabannya 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mencatat hasil presentasi 



 

 

 Guru meluruskan setiap kekeliruan yang 

terjadi selama berdiskusi 

 Guru melakukan post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik 

tentang hijrah ke madinah. 

 

3. Penutup 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

menarik kesimpulan dari materi 

pembelajaran 

 Guru menarik kesimpulan akhir dari 

kesimpulan peserta didik sebagai penguatan 

materi ajar 

 Guru merecanakan kegiatan tindak lanjut 

pada pertemuan selanjutnya 

  Guru mengajak siswa berdoa’a (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Pertemuan Ke- 2 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama yang dipimpin oleh ketua kelas 

atau peserta didik lainnya dengan penuh 

khidmat 

  Guru menyapa, memeriksa kehadiran dan 

kerapian peserta didik (presensi) 

 Guru mengkondisikan peserta didik, posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran 

 Guru memberikan apersepsi kepada peserta 

didik 

 Guru memotivasi peserta didik secara 

konstektual dengan meminta untuk 

menyimak penjelasan mengenai manfaat 

mempelajari materi pokok meneladani 

perjuangan Rasulullah dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Guru menginformasikan tentang tema yang 

akan dipelajari yaitu Hijrah ke Madinah 

 Guru menyampaikan kompetensi yang harus 

 10 Menit 

 

 

 

 



 

 

dicapai oleh peserta didik 

 Model pengajaran yang dapat digunakan 

dalam pencapaian kompetensi ini adalah 

snowball throwing. 

 

2. Inti   

Mengamati 

 Peserta didik mengamati gambar yang ada 

pada buku paket. 

Menanya  

 Melalui motivasi guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan mengenai materi 

yang telah dijelaskan. 

 Guru tidak langsung menjawab pertanyaan 

dari peserta didik, tetapi melemparkan 

pertanyaan tersebut kepada peserta didik 

yang lain. 

 Siswa mencari dan menemukan informasi 

yang berasal dari buku paket yang dimiliki. 

Mengeksplorasi 

 Peserta didik dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 orang. 

60 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Peserta didik diminta untuk berdiskusi dan 

berbagi informasi dengan teman 

kelompoknya. 

 Guru meminta setiap kelompok untuk 

menuliskan satu pertanyaan diselembar 

kertas. Lalu kertas tersebut dibuat seperti 

bola. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

melemparkan kertas tersebut kepada 

kelompok yang lain, searah jarum jam. Dan 

guru memutarkan musik. 

 Setelah musik berhenti maka lempar bola 

kertas juga berhenti, dan setiap kelompok 

akan mendapatkan soal yang berbeda yang 

bukan milik kelompoknya. 

 Setiap kelompok diminta untuk menjawab 

soal dan selanjutnya presentasi didepan 

kelas  

Mengasosiasi 

 Peserta didik bergantian memprsetasikan 

hasil jawabannya di depan kelas 

 Peserta didik yang lain dapat bertanya atau 

memberi masukan kepada peserta didik 



 

 

yang sedang mempresentasikan jawabannya 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mencatat hasil presentasi 

 Guru meluruskan setiap kekeliruan yang 

terjadi selama berdiskusi 

 Guru melakukan post test untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik 

tentang hijrah ke madinah. 

 

3. Penutup 

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

menarik kesimpulan dari materi 

pembelajaran 

 Guru menarik kesimpulan akhir dari 

kesimpulan peserta didik sebagai penguatan 

materi ajar 

 Guru merecanakan kegiatan tindak lanjut 

pada pertemuan selanjutnya 

  Guru mengajak siswa berdoa’a (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) dan 

salam. 

10 Menit 

 

 

 

 



 

 

H. Instrumen Penilaian  

a. KI-1 observasi dan penilaian diri  

b. KI-2 observasi dan penilaian kelompok 

c. KI-3 pretest  

d. KI-4 post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Instrumen Penilaian Sikap Spiritual (Penilaian Diri) 

Nama peserta Didik :        

Kelas   :  VII                

 Materi Pokok : Hijrah ke Madinah, Suatu  kisah yang 

Membanggakan 

Tanggal   : 

Petunjuk: Berilah tanda centang () pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No Pernyataan 

Pilhan Jawaban 

selalu sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 

Saya mengikuti Perjuangan  perjuangan Nabi 

Muhammad saw. dalam menegakkan risalah 

Allah Swt. 

    

2 

Saya menerima kepribadian Nabi Muhammad 

saw. dalam menegakkan risalah Allah Swt. 

    

3 

Saya melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad 

saw. dalam menegakkan risalah Allah Swt. 

    

4 

Saya mengikuti kepribadian Nabi Muhammad 

saw. dalam menegakkan risalah Allah Swt. 

    

 

Keterangan:  

Selalu : Sangat Baik  

Sering : Baik 

 Kadang-kadang : Cukup  



 

 

Tidak pernah : Kurang 

 

PREE TEST 

(PERTANYAAN SIKLUS 1) 

 

Nama Siswa  :  

Nama Sekolah  : SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Kelas / Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kompetensi Dasar : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

 

Berilah tanda silang (x) pada A,B,C atau D sebagai  jawaban yang paling benar 

dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

 

1. Hijrah secara bahasa artinya ... 

 

A. Bergerak 

B. Berpindah 

C. Berjalan kaki 

D. Bepergian ke tempat jauh 

 

2. Yang menyebabkan Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya 

hijrah adalah... 

 

A. Di Mekah wilayahnya terlalu panas 

B. Di Mekah tidak pernah hujan 

C. Di Mekah tidak kondusif untuk berdakwah  

D. Di Mekah banyak kafir Quraisy 

 

3. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad saw. bersembunyi di sebuah 

gua yang bernama... 

 

A. Goa Hira 

B. Goa Tsur 



 

 

C. Goa Tursina 

D. Goa An-Nuur 

 

4.  Nabi Muhammad saw. ketika hijrah bersembunyi di gua selama... 

 

A. Dua hari dua malam 

B. Tiga hari tiga malam 

C. Empat hari empat malam 

D. Lima hari lima malam 

 

5. Atas izin Allah, ekspresi gua yang dijadikan tempat sembunyi Nabi dan 

Sahabatnya dibentuk sarang ... 

 

A. Merpati 

B. Harimau 

C. Laba-laba 

D. Burung walet 

 

6.  Sahabat yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Madinah adalah … 

 

A. Ali bin Abi Talib 

B. Umar bin Khattab 

C. Abu Bakar as-Siddiq 

D. Abdur Rahman bin ‘Auf 

 

7. Ketika sedang di dalam gua tempat sembunyinya, sahabat Nabi yang 

menemaninya merasa khawatir ketahuan, sehingga dia takut tidak dapat 

membela dan melindungi Nabi bila tertangkap berair dan tertangkap oleh 

pasukan kafir Quraisy yang mengejarnya. Dalam kondisi menyerupai itu, 

Nabi Muhammad menghibur sahabatnya dengan ucapan ...   
ِبررْينَ    َ َم عَ َالص ّٰ َالل ّٰ  أ ارنَ 

 ب  سبحانَهللاَواحلمدَهللَ

 ج   ح ْسب  ن اَالل َ َو نرْعمَ َاْلو كريلَ 



 

 

 د  الَختفَوالَطهزانََإنَهللاَمعاان
 

8.  Nabi Muhammad saw. ketika hijrah ke Madinah terlebih dulu singgah 

di sebuah kawasan dan membangun masjid. Daerah yang dimaksud 

adalah... 

 

A. Mina 

B. Quba 

C. Jeddah 

D. Amman 

 

9. Nabi Muhammad saw. hijrah dari... 

 

A. Mekah ke Syiria 

B. Syiria ke Iran 

C. Irak ke Arab 

D. Mekah ke Madinah 

 

10.  Sebelum Nabi Muhammad saw. .hijrah, Madinah dulunya berjulukan ... 

 

A. Jazirah 

B. Khazraj 

C. Yatsrib 

D. Al-Wadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN  

 (PREE TEST SIKLUS I) 

 

 

1. B 

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

9. D 

10. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POST TEST 

(PERTANYAAN SIKLUS I) 

 

Nama Siswa  :  

Nama Sekolah  : SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Kelas / Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kompetensi Dasar : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

 

Berilah tanda silang (x) pada A,B,C atau D sebagai  jawaban yang paling benar 

dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

 

1. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad saw..adalah .. 

 

A. Masjidil Aqsa 

B. Maajidil Haram 

C. Masjid Nabawi 

D. Maajid Quba 

 

2. Berikut ini yaitu yang dilakukan Nabi Muhammad saw. di 

Madinah, kecuali... 

 

A. Membangun masjid 

B. Mempersaudarakan anshar dan muhajirin 

C. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah 

D. Membangun rumah untuk tempat singgah 

 

3. Saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar as-Siddiq dipersaudarakan dengan... 

 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Abu Ruwaihah 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 



 

 

 

 

4. Saat hijrah ke Madinah, Usman bin Affan dipersaudarakan dengan... 

 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Aus bin Tsabit 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 

 

5. Saat hijrah ke Madinah, Ummar bin Khattab dipersaudarakan dengan... 

 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Itban bin Malik 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 

 

6. Tahun sedih cita atau tahun meninggalnya isteri Nabi yaitu Khadijah dan 

paman Nabi dalam waktu yang hampir bersamaan dalam sejarah Islam 

dikenal dengan sebutan ... 

 

A. Kullu 'Aam 

B. 'Amul Huzni 

C. 'Amul Jama'ah 

D. 'Amul Hudaibiyah 

 

7. Langkah pertama yang dilakukan Nabi ketika  hingga di Yatsrib 

(Madinah) yaitu ... 

 

A. Membangun Pasar 

B. Membangun Masjid 

C. Membangun Madrasah 

D. Membangun barak militer 

 

 

 

 

 



 

 

8. Orang Islam dari Makkah yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut 

dengan istilah ... 

 

A. Anshar 

B. Muhadhir 

C. Muhajirin 

D. Mujahidin 

 

9. Penduduk Madinah yang menolong orang-orang yang hijrah dari Makkah 

disebut dengan istilah ... 

 

A. Anshar 

B. Muhadhir 

C. Muhajirin 

D. Mujahidin 

 

10. Muhajirin atau Muhajirun artinya orang-orang yang hijrah, sedangkan 

Anshar artinya ... 

 

A. Para penolong 

B. Orang-orang yang hijrah 

C. Orang-orang yang dermawan 

D. Para pendudu orisinil Yatsrib (Madinah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUNCI JAWABAN  

(POST TEST SIKLUS I) 

 

 

1. D 

2. D 

3. D 

4. B 

5. B 

6. B 

7. B 

8. C 

9. A 

10. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POST TEST 

(PERTANYAAN SIKLUS II) 

 

Nama Siswa  :  

Nama Sekolah  : SMPN 3 Lhoong Aceh Besar 

Kelas / Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kompetensi Dasar : Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan 

 

Berilah tanda silang (x) pada A,B,C atau D sebagai  jawaban yang paling benar 

dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

 

1. Kapan terjadinya peristiwa isra mi’raj….. 

 

A. 27 rajab 621 M 

B. 29 rajab 621 M 

C. 28 rajab 621 M 

D. 30 rajab 621 M 

 

2. sahabat Nabi yang menemani hijrah Nabi ke Madinah adalah... 

 

A. Abu Bakar as-Shiddiq 

B. Umar bin Khatab 

C. Usman bin Affan 

D. Ali Bin Abi Thalib 

 

3. orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum... 

 

A. ansar 

B. muhajirin 

C. baduy 

D. arab 

 



 

 

 

4. perjanjian antara kaum muslim dan non muslim yang dibuat Rasulullah di 

Madinah disebut ... 

 

A. Piagam aqabah 1 

B. piagam aqabah 2 

C. piagam madinah 

D. piagam mekah 

 

5. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad saw bersembunyi di sebuah gua 

yang bernama gua... 

 

A. Hira 

B. Kahfi 

C. Al-Abrar 

D. Sur 

 

6. perpindahan Rasulullah saw beserta sahabatnya dari Makkah ke Madinah 

disebut ... 

 

A. hijrah 

B. transmigrasi 

C. uzlah 

D. khalwat 

  

7. yang bukan penyebab nabi Hijrah ke Madinah adalah ... 

 

A. perintah Allah swt 

B. serangan kafir quraisy semakin meningkat 

C. ada harapan baru mengembangkan islam di Madinah 

D. takut dengan ancaman kafir quraisy 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ketika mengalami isra mi'raj, Nabi muahmmad menerima perintah .... 

 

A. Berdakwah 

B. shalat 5 waktu 

C. berhijrah ke madinah 

D. mempersatukan umat 

 

9. Nabi Muhammad saw. hijrah dari ... 

 

A. Mekah ke Syiria 

B. Syiria ke Iran 

C. Irak ke Arab 

D. Mekah ke Madinah 

 

10. Saat hijrah ke Madinah, Usman bin Affan dipersaudarakan dengan... 

 

A. Bilal bin Rabbah 

B. Aus bin Tsabit 

C. Abdullah bin Salim 

D. Kharijah bin Zuhair 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUNCI JAWABAN  

(POST TEST SIKLUS II) 

 

 

1. A 

2. A 

3. A 

4. C 

5. D 

6. A 

7. D 

8. B 

9. D 

10. B 
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