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PENERAPAN MODEL INKUIRI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM (PAI) UNTUK MENINGKATKAN

KEAKTIFAN BELAJAR SISWA
(Penelitian Tindakan Kelas pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

kelas VIII-B SMP Miftahul Iman Bandung)

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi suatu permasalahan yang berkenaan dengan rendahnya
keaktifan belajar siswa di kelas. Hal ini tampak dari perilaku siswa yang cenderung hanya
mendengar dan mencatat pelajaran yang diberikan guru, siswa enggan bertanya dan
mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (classroom action
research). Penelitian dilakukan di SMP Miftahul Iman Bandung, sedangkan yang menjadi
subjek penelitian adalah guru PAI dan siswa kelas VIII-B.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Pelaksanaan penerapan model pembelajaran
Inkuiri dalam pembelajaran PAI telah mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. (2)
Bentuk-bentuk keaktifan belajar siswa dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kegiatan
seperti mendengarkan penjelasan guru, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan,
menjawab pertanyaan, dan aktif berdiskusi dengan teman. Hal tersebut dilakukan siswa atas
kehendak siswa sendiri tanpa adanya tekanan dari guru atau pihak lainnya. (3) Hambatan
dalam penerapan model pembelajaran inkuiri adalah a) pelaksanaan model inkuiri yang
kurang optimal, b) sikap individualitas siswa dan kurangnya kerjasama dalam kelompok, c)
masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam kelompok maupun didalam diskusi kelas, d)
guru kurang optimal dalam hal pengelolaan kelas dan belum mampu mengalokasikan waktu
dengan baik, e) kurang mendukungnya sumber belajar yang tersedia di sekolah. (4) Upaya
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah a) guru berusaha lebih memahami dengan
benar tentang makna dan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri, b) Guru lebih
memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran c) Guru berusaha untuk lebih baik lagi
menjalankan perannya sebagai fasilitator d) guru telah menyediakan waktu diluar jam
pelajaran untuk mempersiapkan fasilitas dan media pembelajaran yang dibutuhkan, e)
Memperbanyak sumber dan mencari sumber belajar baik dari perpustakaan, media cetak,
ataupun dari internet.

Kata Kunci : Penerapan Model Inquiri, Pendidikan Agama Islam, Belajar Siswa

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti
di SMP Miftahul Iman Bandung padaā kelas VIII-B, permasalahan yang sering 
terjadi yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini tampak dari
perilaku siswa yang cenderung hanya mencatat dan mendengarkan pelajaran yang
diberikan guru. Siswa enggan megemukakan pendapatnya atau bertanya pada guru
selama pembelajaran berlangsung.
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Keadaan demikian dirasakan oleh guru Pendidikan Agama Islām (PAI) sebagai 
penghambat tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islām (PAI), secara umum 
menurut Al-Abrasyi (Ramayulis, 2008:137) yaitu (1) untuk mengadakan
pembentukan akhlāq yang mulia. Kaum muslimin dari dulu sampai sekarang setuju 
bahwa pendidikan akhlāq adalah inti pendidikan Islām, dan bahwa mencapai akhlāq 
yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya; (2) persiapan untuk
kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islām bukan hanya 
menitikberatkan pada keagamaan saja, atau pada keduniaan saja, tetapi pada kedua-
duanya; (3) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat, atau
yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan vokasional dan profesional; (4)
menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan rasa ingin tahu
(curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri; (5)
menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan pertukangan supaya dapat
menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat
mencari rezeki dalam hidup disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.

Adapun alasan pentingnya model inkuiri dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islām (PAI) yaitu karena beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh 
Jerome Bruner (Dahar, 1989:108) belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui
belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan
lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan
penalaran dan kemampuan berfikir secara bebas, dan melatih keterampilan-
keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah.

Masalah pokok dari penelitian ini yaitu “Apakah Model Inkuiri dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islām (PAI) dapat meningkatkan keaktifan siswa 
dikelas VIII-B SMP Miftahul Iman Bandung?”. Untuk mempermudah pembahasan
dari hasil penelitian maka masalah pokok tersebut di jabarkan lagi ke dalam empat
pertanyaan penelitian. (1) Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan
guru dalam menerapkan model pembelajran inkuiri untuk meningkatkan keaktifan
belajar siswa pada pembelajaran PAI di kelas VIII-B SMP Miftahul Iman Bandung
?. (2) Apa saja bentuk-bentuk keaktifan belajar siswa dengan menggunakan model
inkuiri dalam pembelajaran PAI di kelas VIII-B SMP Miftahul Iman Bandung?.
(3)Kendala apa yang dihadapi pada saat mengimplementasikan pembelajaran
Pendidikan Agama Islām (PAI) dengan menggunakan model inkuiri untuk 
meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas VIII-B SMP Miftahul Iman
Bandung?. (4)Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islām (PAI) dengan menggunakan model inkuiri  di kelas VIII-B 
SMP Miftahul Iman Bandung?
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B. KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian dan Tujuan Model Pembelajaran Inkuiri

Proses pembelajaran yang aktif melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasikan
pada discovery (penemuan) dan inquiry (inkuiri) dengan dasar filsafat bahwa siswa
akan termotivasi lebih baik jika ia terlibat secara langsung dalam pembelajaran
melalui kegiatan-kegiatan discovery atau inkuiri. Metode ini menekankan pada
penemuan dan pemecahan masalah secara berkelanjutan.

Sund, dikutip oleh Suryosubroto (2002: 193), menyatakan bahwa discovery
adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau suatu
prinsip. Proses mental tersebut misalnya: mengamati, menggolong-golongkan,
membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.
Yang dimaksud konsep, misalnya: segi tiga, demokrasi, panas, energi dan
sebagainya. Sedangkan prinsip misalnya: logam apabila dipanasi mangembang,
lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan organisme, dan sebaginya. Sedangkan
inkuiri menurut dia dibentuk meliputi discovery. Dengan perkataan lain, inkuiri
adalah perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Artinya proses
inkuiri mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya
merumuskan problema, merancang eksperimen, melakukan eksperimen,
mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan sebagainya.

Gulo menyatakan bahwa inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat
merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri (Gulo, 2008: 84). Hal ini
sejalan dengan yang diungkapkan Roestiyah (Hamdani, 2011: 182) Inkuiri adalah
salah satu cara belajar atau penelaahan yang bersifat mencari pemecahan
permasalahan dengan cara kritis, analitis, dan ilmiah dengan menggunakan langkah-
langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkankarena didukung oleh
data atau kenyataan.

Welton dan Mallan (1988) membandingkan istilah “inquiry” dengan metode
pemecahan masalah (problem solving) dan bahkan dengan hapalan/ memori sebagai
suatu perilaku dan proses. Dalam konteks ini, inkuiri memberikan suatu cara bagi
para siswa untuk memecahkan masalah atau untuk memproses informasi.

Bayer (Sapriya 2007: 112) menyatakan bahwa “inquiry is one way of knowing”
yang berarti suatu cara untuk mengetahui. Apabila orang terkait dalam proses
investigasi, berusaha menjawab pertanyaan, dan berusaha memecahkan masalah
secara berkelanjutan, maka orang ini telah melakukan proses inkuiri.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
inkuiri adalah suatu model pembelajaran di mana siswa sangat berperan aktif dalam
proses penyelesaian masalah, karena disana siswa dituntut untuk merumuskan,
mancari/ menggali, menguji serta penyimpulkan.
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Sasaran utama metode inkuiri adalah: (1) keterlibatan siswa secara maksimal
dalam proses kegiatan belajar. Kegiatan belajar disini adalah kegiatan mental
intelektual dan sosial emosional (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis
pada tujuan pengajaran (3) mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri (self-
belief) pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri. (Gulo,
2008: 85)

Menurut Gulo langkah-langkah inkuiri yaitu: (1) merumuskan permasalahan,
(2) mengembangkan hipotesis, (3) mengumpulkan bukti (4) menguji hipotesis, (5)
menarik kesimpulan.

Jadi tujuan inkuiri pada dasarnya melatih siswa untuk belajar bagaimana
menemukan sendiri pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Juga melatih siswa
memahami materi pembelajaran dari pengalaman yang ditemukan melalui proses
inkuiri tersebut.

Inkuiri merupakan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan oleh para
pengembang kurikulum khususnya di persekolahan. Menurut para ahli, pendekatan
inkuiri merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebosanan
siswa dalam belajar dikelas. Pendekatan ini cukup ampuh karena proses belajar lebih
terpusat pada siswa (student-centered intruction) daripada kepada guru (teacher-
centered intruction).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.Bogdan dan Taylor
(Moleong, 2009: 4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang atau perilaku yang diamati. Hal itu sejalan dengan yang di ungkapkan
oleh Kirk dan Miller (Moleong, 2009: 5) bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari
pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dalam suatu penelitian, fungsi metode penelitian mutlak sangat dibutuhkan,
agar peneliti dapat mengukapkan maksud-maksud dari penelitiannya. Untuk itu,
pemilihan metode penelitian yang tepat harus diperhatikan jika ingin mendapatkan
hasil yang memuaskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan
kelas (PTK).Penelitian ini dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang
ada didalam kelas. Sebagaimana dikatakan Hopkins (Wiriaatmadja, 2009: 11)
penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur
penelitian dengan tindakan subtantif, suatu tindakan dalam disiplin inkuiri, atau
suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat
dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan.
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Alasan peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom
action research), karena peneliti menemukan permasalahan didalam proses
pembelajaran yaitu kurangnya keaktifan siswa. Sehingga diperlukan solusi untuk
mengatasi permasalahan tersebut dan diharapkan melalui solusi yang diterapkan
dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam proses
pembelajaran serta dapat memperbaiki kinerja guru dalam upaya peningkatan mutu
pembelajaran, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dari pendapat diatas, terlihat bahwa penelitian tindakan kelas (classroom action
research) ini menempatkan otonomi guru dalam meningkatkan profesionalisme
terhadap kinerja serta aktivitasnya.Guru dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan
dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dalam upaya itu
serta kualitas pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya.

D. HASIL PENELITIAN

Adapun perbandingan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada tindakan
siklus I, II dan III dengan fokus penelitian terhadap guru dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Tabel 4.14
Perbandingan Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Tindakan

SiklusI, II dan III dengan Fokus Penelitian Kegiatan Guru

Keterangan: 1 = Kurang Baik, 2 = Cukup, 3 = Baik , 4 = Sangat Baik

No Aktivitas Guru
Siklus I Siklus II Siklus III

Skor Skor Skor
A. Pra Pembelajaran

1. Memberikan salam 3 4 4

2. Mengawali pembelajaran dengan
berdo’a/basmalah bersama

2 3 4

3. Menanyakan kabar siswa 2 3 4
4. Presensi atas kehadiran siswa 2 3 4
5. Menyiapkan sumber belajar, alat tulis dan

menanyakan kesiapan siswa untuk mengikuti
pembelajaran

2 3 3

B. Kegiatan Awal
1. Guru memotivasi kesiapan belajar siswa 2 3 4
2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan

materi sebelumnya dengan materi yang akan
diberikan.

2 4 4

3. Menginformasikan pokok materi dan 1 3 3
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kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
pembelajaran.

4. Guru menjelaskan strategi pembelajaran yang
akan digunakan.

3 3 4

C. Pelaksanaan Pembelajaran/ Kegiatan Inti
1. Melakukan pengelompokan siswa menjadi

empat kelompok besar
2 3 4

2. Menjelaskan langkah-langkah prosedur
kelomopok secara jelas

2 3 4

3. Membagikan contoh perilaku namimah 3 4 4
4. Menciptakan suasana kompetitif antara

kelompok
2 3 3

5. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa
dalam belajar

1 3 3

6. Merespon positif setiap partisipasi siswa 1 4 4
7. Menguasai kelas 2 3 4

Proses inkuiri
8. Merumuskan masalah bersama dari contoh

namimah
2 3 3

9. Guru memonitoring dan menilai kerjasama
siswa

3 3 4

10. Merumuskan hipotesis 2 2 3
11. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain

yang relevan
2 3 3

12. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 2 3 3
13. Mengempulkan data dari buku paket, LKS,

artikel atau sumber lainnya
3 3 4

14. Memberikan arahan jika ada permasalahan
yang tidak dimengerti

2 3 3

15. Menguji hipotesis yang telah dibuat 3 3 3
16. Merumuskan kesimpulan 3 3 3
17. Mempresentasikan hasil kerja 2 2 3
18. Memberikan kesempatan untuk bertanya dan

menyanggah
3 2 4

19. Memfasilitasi interaksi guru dan siswa, siswa
dan siswa

2 3 3

20. Memotivasi untuk bertanya dan menyanggah 2 3 3
21. Memberikan reward pada siswa yang aktif 1 3 4
22. Meluruskan jawaban yang kurang tepat 2 3 3
23. Memerintahkan siswa untuk mengumpulkan 3 4 4
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dan melaporkan tugas kelompok
D. Penutup

1. Merangkum dan menyimpulkan materi yang
telah dipelajari bersama-sama dengan siswa

3 3 3

2. Memberikan penilaian atas penampilan setiap
kelompok

3 3 4

3. Memberikan gambaran tentang materi yang
akan dating agar dipelajari terlebih dahulu

2 3 4

4. Memberikan evaluasi pembelajaran 3 3 3
5. Memberikan tindak lanjut berupa tugas 2 3 3
6. Menutup pembelajaran dengan membaca

hamdalah
3 4 4

7. Menyampaikan salam 3 4 4

Jumlah perolehan skor 86 123 138
Jumlah skor maksimal seluruh aktivitas 156 156 156

Presentasi (%)
55,1%
Cukup

78,8%
Baik

88,4%
Sangat

baik
Keterangan kategori Penilaian
> 80 % = Sangat baik
60% - 79,9 % = Baik
40 % - 59,9 % = Cukup
20% - 9,9 % = Kurang
0% - 19,9 % = Sangat Kurang
(Suharsimi Arikunto, 2007: 218)

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa secara umum pelaksanaan tindakan
siklus III sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan skor dari setiap aktifitas
guru, sehingga persentase dari tindakan siklus I, II, dan III menunjukan adanya
kenaikan. Ini menunjukan penerapan model pembelajaran inkuiri telah berhasil
meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Perkembangan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada tindakan siklus
I, II dan III dengan fokus penelitian kegiatan guru dapat dilihat dari diagram batang
sebagai berikut:
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Gambar 4.1 Perkembangan hasil observasi fokus penelitian pada guru

Sedangkan perbandingan hasil pelaksanaan pembelajaran pada tindakan siklus
I, II dan III dengan fokus terhadap siswa terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Perbandingan Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Tindakan

Siklus I, II dan III dengan Fokus Penelitian Kegiatan Siswa
Keterangan: 1 = Kurang Baik, 2 = Cukup, 3 = Baik , 4 = Sangat Baik

No. Aktivitas siswa
Siklus I Siklus II Siklus III

Skor Skor Skor
A. Pra Pembelajaran

1. Menjawab salam 3 4 4
2. Siswa bersama-sama membaca

basmalah/do’a
2 4 4

3. Siswa menjawab perhatian guru dan
mengkondisikan diri sendiri

2 2 3

4. Siswa mengacungkan tangan dan
memberikan keterangan jika ada temannya
tidak hadir

2 3 4

5. Menyiapkan buku catatan atau buku paket
dan hal-hal yang dibutuhkan pada saat
pembelajaran

2 3 3
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B. Kegiatan Awal
1. Siswa termotivasi untuk siap-siap belajar 2 3 4
2. Siswa menjawab materi yang yang telah

diberikan oleh guru sebelumnya
1 3 3

3. Siswa membuka buku catatan , LKS dan
buku paket

2 3 4

C. Pelaksanaan pembelajaran / kegiatan inti
1. Bergabung dengan siswa lain membentuk

kelompok
2 4 4

2. Menyimak petunjuk dan langkah kerja
yang diberikan guru

2 3 4

3. Menyimak dan memusatkan perhatian
pada materi yang disampaikan

2 3 4

4. Mengerjakan tugas sesuai dengan
proporsinya masing-masing secara
bekerjasama dengan anggota kelompok

2 3 4

5. Bertanya pada guru tentang tugas atau
materi yang tidak mengerti

2 2 3

6. Siswa antusias belajar dan mengerjakan
tugas

2 3 4

7. Merumuskan masalah bersama-sama 2 3 3
8. Bekerjasama dalam kelmpok 3 4 4
9. Siswa merumuskan hipotesis sederhana

sendiri
2 3 3

10. Menyimak dan memusatkan perhatian pada
materi yang disampaikan

3 4 4

11. Mengumpulkan dan dan mengelompokkan
data sebagai bahan pembuktian hipotesis

3 3 4

12. Membuktikan hipotesis yang dibuatnya 3 3 4
13. Merumuskan kesimpulan 2 3 3
14. Keberanian berbicara didepan umum 2 3 3
15. Mempresentasikan hasil kerjasama

kelompok
2 3 3

16. Mengajukan pertanyaan 1 3 4
17. Bersikap kritis 1 2 3
18. Memberikan sumbangan pendapatnya

terhadap kelompok
2 2 3

19. Memberikan sanggahan pada kelompok
laindisertai dengan argumentasi

2 2 3

20. Dapat menghargai teman 3 3 3
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D. Penutup
1. Merangkum dan menyimpulkan materi

yang telah dipelajaribersama-sama
2 3 4

2. Siswa mengerjakan evaluasi dari guru 3 3 3
3. Membaca doa/hamdalah bersama-sama 3 4 4
4. Menjawab salam 3 4 4

Jumlah perolehan skor 70 98 115
Jumlah skor maksimal seluruh aktivitas 128 128 128

Presentasi (%)
54,6%
Cukup

76,5%
Baik

89,8%
Sangat

baik
Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa secara umum pelaksanaan tindakan

siklus III sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan skor dari setiap aktifitas
belajar siswa, sehingga persentase dari tindakan siklus I, II, dan III menunjukan
adanya kenaikan. Ini menunjukan penerapan model pembelajaran inkuiri telah
berhasil meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam.

Perkembangan perbandingan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran pada
tindakan siklus I, II dan III dengan fokus penelitian kegiatan guru dapat dilihat dari
diagram batang sebagai berikut:

Gambar 4.2 Perkembangan hasil observasi fokus penelitian pada siswa
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Sedangkan perbandingan hasil evaluasi siswa dari tindakan siklus I, II dan III
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Perbandingan Perolehan Nilai Siswa pada Siklus I, II dan III

No Nilai siswa
Siklus I Siklus II Siklus III

Jumlah
Siswa

Jumlah
(%)

Jumlah
Siswa

Jumlah
(%)

Jumlah
Siswa

Jumlah
(%)

1
Nilai 10

2 7,1 - - - -

2 Nilai 9 4 14,3 9 32,1 18 64,2
3 Nilai 8 8 28,6 15 53,6 10 35,8
4 Nilai 7 12 42,8 4 14,3 - -
5 Nilai 6 1 3,6 - - - -
6 Nilai 5 - - - - - -
7 Nilai 4 1 3,6 - - - -
8 Nilai 3 - - - - - -
9 Nilai 2 - - - - - -

10 Nilai 1 - - - - - -
Jumlah 28 100 28 100 28 100

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa secara umum pelaksanaan tindakan
siklus III sudah baik, hal tersebut juga dapat dilihat dari kenaikan hasil evaluasi
siswa dari tindakan siklus I, II, dan III menunjukan adanya kenaikan. Ini
menunjukan penerapan model pembelajaran inkuiri telah berhasil meningkatkan
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Adapun perkembangan Perolehan Nilai Siswa pada Siklus I, II dan III dapat dilihat
pada diagram batang sebagai berikut:
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Gambar 4.3 Perkembangan hasil evaluasi siswa

E. PENUTUP
1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan dan pelaksanaan yang ddilakukan guru dalam menerapkan model

inkuiri untuk meningkatkan kekatifan belajar siswa di kelas VIII-B SMP
Miftahul Iman yaitu:
1) Perencanaan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menggunakan model
inkuiri yaitu penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang didalamnya terdapat tujuan pembelajaran, model, materi,
media, sumber dan alat penilaian sebagai bahan evaluasi, serta pemilihan
media yang dapat menggali keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran.

2) Pelaksanaan dalam penerapan model inkuiri merupakan strategi
pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa, karena di
dalamnya berisikan pada masalah yang harus di cari solusinya melalui
proses belajar penemuan, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis
data, dan yang terakhir kesimpulan, sehingga dengan masalah yang
disajikan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
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b. Bentuk-bentuk keaktifan belajar siswa dapat diklasifikasikan dalam berbagai
bentuk kegiatan seperti mendengarkan penjelasan guru, mengemukakan
pendapat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, aktif berdiskusi
dengan teman, memiliki keberanian dan memiliki kemandirian dalam belajar
untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Hal tersebut dilakukan siswa atas
kehendak siswa sendiri tanpa adanya tekanan dari guru atau pihak lainnya.
Bentuk keaktifan lainnya terdapat dari beberapa sudut pandang yaitu dilihat
dari sudut pandang aktivitas belajar siswa, aktivitas guru mengajar, program
belajar, suasana belajar dan sarana belajar.

c. Hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi peneliti dalam penerapan model
inkuiri dalam pembelajaran PAI adalah : (a) pelaksanaan model inkuiri yang
kurang optimal, (b) sikap individualitas siswa dan kurangnya kerjasama dalam
kelompok, (c) masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam kelompok maupun
didalam diskusi kelas, (d) guru kurang optimal dalam hal pengelolaan kelas dan
belum mampu mengalokasikan waktu dengan baik, (e) kurang mendukungnya
sumber belajar yang tersedia di sekolah.

d. Upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi oleh
peneliti dalam penerapan model inkuiri nilai adalah : (a) guru berusaha lebih
memahami dengan benar tentang makna dan langkah-langkah model
pembelajaran inkuiri, (b) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif dalam
pembelajaran dan lebih menumbuhkan kepercayaan diri siswa agar lebih berani
dalam menyampaikan pendapatnya, (c) Guru berusaha untuk lebih baik lagi
menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, (d) guru telah
menyediakan waktu diluar jam pelajaran untuk mempersiapkan fasilitas dan
media pembelajaran yang dibutuhkan, (e) Memperbanyak sumber dan mencari
sumber baik dari perpustakaan, media cetak, ataupun dari internet.

2. Saran
a. Bagi guru

1) Guru seyogyanya dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) pada setiap pertemuan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan
sesuai dengan tujuan pembelajaran dan lengkah-langkah pembelajaran.

2) Guru diharapkan dapat melaksanakan perannya sebagai fasilitator
pembelajaran dengan baik, terutama pada waktu presentasi, dimana guru
benar-benar memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mempresentasikan hasil kelompoknya, menciptakan pembelajaran yang
interaktif yang berfokus pada siswa (student centerd), sehingga terus
melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran.
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b. Bagi Siswa

1) Bentuk keaktifan belajar siswa diharapkan terus dikembangkan, seperti
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk
menyampaikan pendapatnya agar siswa bisa terus berperan aktif dalam
pembelajaran.

2) Siswa diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan terbiasa dengan
masalah atau kasus dalam pembelajaran sehingga dapat menimbulkan
kepekaan mereka terhadap masalah atau kasus yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi sekolah

Sekolah hendaknya lebih meningkatkan dukungan dan memberikan kemudahan
terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri salah
satunya yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber
belajar siswa agar dapat bermanfaat lebih optimal dalam proses pembelajaran. Hal
tersebut perlu diprioritaskan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran
dengan baik.


