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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan
metode diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah
ushul fiqh di UIN Syahid Jakarta. Pengambilan sampel dengan sistem sampel
acak / random sampling pada mahasiswa non reguler semester III kelas A dan B.
sampel penelitian ini berjumlah 30 orang dari populasi 62 orang. Pengumpulan
data menggunakan angket yang disebarkan kepada mahasiswa berisi pertanyaanpertanyaan sebanyak 20 pertanyaan. Analisis data menggunakan tekhnik
deskriptif prosentase dan rumus korelasi product moment pada taraf signifikan 5
%. Dari perhitungan dengan rumus product moment diperoleh r hitung = 0,0376
sesuai dengan taraf interpretasi koefisisen korelasi secara kasar maka didapat
korelasi yang sangat rendah. Dari perhitungan pada taraf signifikan 5 % hasilnya
adalah ro = 0,0376 dan dengan derajat kebebasan adalah N-nr, yaitu 30 – 2 = 28
diperoleh t-table = 0,361. karena t-hitung = 0,0376 < t-tabel = 0,361 maka Ho
(Hipotesis Nol) diterima dan Ha (Hipotesis Alternatif) ditolak oleh karena itu
dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang positif antara penggunaan metode
diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah usul fiqh
di FITK UIN Syahid Jakarta. Tapi secara kasar terdapat pengaruh walau sedikit,
ini dapat dilihat bahwa korelasinya sangat rendah meskipun begitu tapi
korelasinya tetap ada.

Kata Kunci :

Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi, Keberhasilan Belajar
Mahasiswa PAI.

USAGE INFLUENCE OF METHOD IS DISCUSSION [BY]
TO SUCCESS OF STUDENT LEARNING PAI
AT SUBJECT IN SCHOOL USHUL FIQH
IN FITK UIN SYAHID JAKARTA
Agus Hidayat
( 204011002718)
Abstraction : This research aim to know usage influence of discussion method
to success of student learning PAI at subject in school ushul fiqh in UIN Syahid
Jakarta. Sampling with random sample system / random sampling at student non
reguler semester III class A and B. this research sample amounts to 30 from
population 62. Data collecting applies enquette propagated to student to contain
questions 20 questions. Data analysis applies descriptive tekhnik percentage and
correlation formula product moment at level signifikan 5 %. From calculation
with formula product moment is obtained [by] calculate r = 0,0376 as according to
interpretation level koefisisen correlation harshly hence gotten [by] a real low
correlation. From calculation at level signifikan 5 % result of his(its is ro = 0,0376
and with degree of freedom is N-nr, that is 30 - 2 = 28 obtained [by] t-table =
0,361. because t-hitung = 0,0376 < t-tabel = 0,361 hence Ho ( Null hypothesis)
received and Ha ( Alternative hypothesis) refused therefore can be told there are
no effect which are positive between usages of discussion method to success of
student learning PAI at subject in school suggestion fiqh in FITK UIN Syahid
Jakarta. But harshly there is influence although a few, visible this that its(the
correlation is very low nonetheless but its(the immanent correlation.

Keyword

:

Usage Influence of Method Is Discussion, Success of Student
Learning PAI.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi SDM
melalui kegiatan belajar mengajar. Karena pendidikan merupakan bagian dari
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat meningkatkan kualitas manusia
Indonesia. Agar terwujud masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan,
berdaya saing, maju dan sejahtera. Maka haruslah didukung oleh manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 pada Bab II pasal 3 tentang fungsi dari pendidikan nasional, yakni:
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Tuhan yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 1
Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan faktor yang
menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan. Untuk memperoleh hasil
pengajaran yang optimal maka diperlukan suatu metode yang tepat dalam proses
belajar mengajar.
Pada umumnya kegiatan belajar mengajar selama ini masih bercorak
tradisional, pengajaran yang dimaksud adalah bentuk pengajaran klasikal yang
umumnya berpusat pada kegiatan dengan menggunakan metode ceramah dan
tanya jawab (siswa dan guru).
Pada pengajaran klasikal waktu yang ada kurang dimanfaatkan untuk
keaktifan belajar, tetapi hanya untuk mendengarkan dan mencatat keteranganketerangan pelajaran yang dibicarakan oleh dosen, hal ini menyebabkan dosen
sebagai pemeran yang dominan dalam proses belajar dan mengajar. Kegiatankegiatan yang cenderung lebih banyak diberikan oleh dosen, karena cara itu
1

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Jakarta: PT. Kloang Klede Putra Timur, 2003), hal. 6

merupakan cara yang paling mudah untuk memelihara ketertiban kelas. Akibatnya
mahasiswa sangat tergantung pada dosen, kurang inisiatif tidak dilatih untuk
berdiri sendiri.2
Berdasarkan hal tersebut di atas dikembangkanlah sebuah model
pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif,
demokratif dan menyenangkan. Hal ini sangat penting agar afektif dan
psikomotorik mahasiswa dapat berkembang sebagaimana mestinya, disamping itu
agar kognitif mahasiswa berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat
perkembangan intelektualnya. Seorang pengajar atau dosen perlu menciptakan
situasi belajar yang kondusif, usaha yang dapat dilakukan adalah merancang suatu
model pembelajaran yang dapat merangsang motivasi belajar mahasiswa dan
melibatkan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran. Tugas pendidik (dosen) adalah menjadi mitra yang aktif,
bertanya merangsang pemikiran mahasiswa (peserta didik) dan membiarkan
mahasiswa mengungkapkan gagasan dan konsepnya. Dan dosen kritis menguji
konsep-konsep mahasiswa. Jika melihat keadaan tersebut maka sangat perlu
diadakan perbaikan metode dalam kegiatan belajar mengajar. Penerapan metode
yang cocok dalam hal ini adalah Metode Diskusi. Yang mana metode diskusi ini
merupakan suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan
dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian
serta perubahan tingkah laku murid. Metode itu dimaksudkan untuk merangsang
murid berfikir dan mengeluarkan pendapat sendiri, serta ikut menyumbangkan
pikiran dalam satu masalah bersama yang terkandung banyak kemungkinankemungkinan jawaban.3
Metode diskusi diharapkan terjadinya dialog, menumbuhkan sikap kritis
dan terbuka terhadap beberapa pemikiran yang diformulasikan oleh para pemikir
dan intelektual Islam klasik ataupun kontemporer.

2

St. Vembrianto, Pengantar Pengajaran Modul (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan
Paramita, 1985), cet. III, hal. 9
3
Zuhairini, et. al., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya-Indonesia: Biro Ilmiah
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1983), cet. VIII

Atas dasar inilah penulis ingin mengetahui dan tertarik untuk mengadakan
penelitian

dalam

pembuatan

skripsi

dengan

judul

“PENGARUH

PENGGUNAAN METODE DISKUSI TERHADAP KEBERHASILAN
BELAJAR MAHASISWA PAI PADA MATA KULIAH USHUL FIQH DI
FITK UIN SYAHID JAKARTA.”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
Identifikasi Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi
masalah sebagai berikut:
1. Latar belakang penggunaan metode diskusi
2. Pelaksanaan metode diskusi
3. Kebaikan dan kelemahan metode diskusi
4. Tingkat keberhasilan metode diskusi
5. Efektifitas metode diskusi
Pembatasan Masalah
Sesuai dengan judul di muka maka yang menjadi pembatasan masalah
sesuai dengan pemaparan di bawah ini:
1. Penggunaan metode diskusi yang dimaksud adalah membawa hasil dalam
arti adanya ketepatan pelaksanaan metode diskusi yang dilaksanakan di
FITK UIN Jakarta.
2. Hasil belajar yang dimaksud adalah nilai akhir setelah ujian akhir semester
ganjil PAI non reguler semester III tahun akademik 2007-2008 pada mata
kuliah ushul fiqh program studi strata satu FITK UIN Jakarta.
3. Ushul Fiqh yang dimaksud adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh
mahasiswa PAI non reguler sesuai dengan syilabus yang diberikan oleh
Jurusan PAI FITK UIN Jakarta yang berlokasi di Jl. Ir. Juanda No. 96
Ciputat.
Perumusan Masalah
Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Apakah metode diskusi baik untuk digunakan dalam pembelajaran mata
kuliah ushul fiqh pada mahasiswa PAI di FITK UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta?
b. Apakah

terdapat

pengaruh

penggunaan

metode

diskusi

terhadap

keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul fiqh di FITK
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode diskusi di lokal kelas PAI

non

reguler FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap
keberhasilan belajar mahasiswa PAI non reguler pada mata kuliah ushul fiqh
di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Manfaat Penelitian
1. Untuk menjadi bahan acuan bagi para mahasiswa jurusan Pendidikan
Agama Islam dalam menggunakan metode diskusi.
2. Sebagai bahan informasi mengenai efektif atau tidaknya penggunaan metode
diskusi pada pembelajaran PAI di FITK.

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR
DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Kajian Teori
1. Metode Diskusi
a. Pengertian
Metode diskusi adalah proses pembelajaran dengan melakukan
pembicaraan mendalam mengenai pokok bahasan dengan melibatkan
mahasiswa secara aktif dan terjadilah komunikasi dari berbagai arah.4
Diskusi merupakan pengajaran yang demokratis dimana anak-anak
diberi kebebasan berkat pemikiran sendiri, berdasarkan keteranganketerangan yang diperolehnya, mencapai keputusan-keputusan sendiri,
sekalipun keputusan-keputusan itu berbeda dengan pendapat dosen atau
buku.
Dengan metode diskusi, dosen dapat mempertinggi daya berpikir
mahasiswa dan memotivasi mereka aktif dalam belajar, sehingga proses
belajar dan pembelajaran menjadi hidup harmonis dan bergairah.
Metode ini mampu membentuk sikap kritis, menghargai pendapat
orang lain dan mendorong mereka banyak membaca. Dalam penggunaan
metode ini dosen perlu mewaspadai mahasiswa yang senang berbicara,
sehingga penggunaan waktu tidak efektif.
Metode diskusi juga dapat diartikan sebagai suatu metode di dalam
mempelajari

bahan

atau

menyampaikan

bahan

dengan

jalan

membicarakannya secara bersama-sama, sehingga berakibat menimbulkan
pengertian serta perubahan tingkah laku mahasiswa. Metode ini
dimaksudkan untuk merangsang mahasiswa berpikir dan mengeluarkan
4
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pendapat sendiri, serta ikut menyumbangkan pikiran dalam suatu masalah
bersama yang terkandung banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban.
Adapun masalah yang baik untuk didiskusikan ialah:
1. Menarik minat anak-anak didik yang sesuai dengan taraf usianya dan
merupakan masalah yang up to date.
2. Mempunyai kemungkinan pemecahan lebih dari satu jawaban yang
masing-masing dapat dipertahankan; kemudian berusaha menemukan
jawaban yang setepat-tepatnya dengan jalan musyawarah (diskusi).5
Untuk memperoleh suatu pengertian yang sama tentang apa yang
dimaksudkan dengan diskusi itu, maka dapat dirumuskan diskusi adalah
pembahasan bersama tentang sesuatu dan yang dibahas dalam diskusi
biasanya suatu problema atau masalah.
Dosen dapat menyelenggarakan suatu diskusi bersama mahasiswamahasiswanya untuk membahas (bertukar pikiran) tentang suatu problema
atau masalah pendidikan atau pengajaran.6

b. Dasar Normatif Diskusi
Metode diskusi ini diperhatikan oleh al-Qur’an dalam mendidik
dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian, dan
sikap pengetahuan mereka terhadap sesuatu masalah. Maksud Allah dalam
hal ini agar kita mengajak ke jalan yang benar dengan hikmah dan
mau’idzoh yang baik dan membantah mereka dengan cara paling baik.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat an-Nahl, 125:

☺
☺
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☺
☺
Artinya:
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.”
Dan surat al-Ankabut, 46:

☺

☺
“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan
cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara
mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan
Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri.”
Dari kedua ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan dari metode
diskusi adalah mengajarkan manusia umumnya dan siswa khususnya agar
senang mendengarkan pendapat orang lain walaupun pendapatnya berbeda
dengan pendapat sendiri, membiasakan siswa bersikap toleransi serta
melatih untuk berpikir secara teratur dan logis sehingga orang yang
mendengar mudah memahaminya.
Seorang dosen harus mengenal sifat-sifat yang khas pada setiap
metode penyajian, hal itu sangat perlu penguasaan setiap metode, agar ia

mampu mengetahui, memahami dan terampil menggunakannya sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai.
c. Diskusi Sebagai Metode Pembelajaran
Diskusi bisa menjadi metode berharga untuk meningkatkan
pemikiran dan perenungan, terutama jika mahasiswa diharapkan
mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka sendiri.
Ini merupakan strategi debat yang secara aktif melibatkan tiap mahasiswa
di dalam kelas, tidak hanya mereka yang berdebat.
Diskusi dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pembelajaran
karena

mengajar

bukan

semata

persoalan

menceritakan

dan

menceramahkan materi. Belajar pun bukan hanya sebatas proses
penuangan informasi dalam benak mahasiswa. Belajar memerlukan
keterlibatan mental dan kerja mahasiswa sendiri. Penjelasan dan
pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng,
yang bisa membuahkan hasil yang langgeng hanyalah jika mahasiswa
mengalami sendiri proses pembelajaran itu.
Agar mahasiswa dapat mengalami sendiri pembelajaran itu
mahasiswa harus berperan aktif. Mahasiswa harus mengerjakan banyak
sekali tugas, mereka harus mengkaji gagasan, memecahkan masalah
tersebut, dan membahasnya dengan orang lain.
Dalam dunia pendidikan metode diskusi ini mendapat perhatian
karena dengan diskusi akan merangsang mahasiswa berpikir atau
mengeluarkan pendapat sendiri.
Proses hidup dan kehidupan manusia sehari-hari khususnya di
bidang pendidikan seringkali dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang
kadang-kadang tak dapat dipecahkan oleh hanya satu jawaban atau dengan
satu cara saja, akan tetapi memerlukan semacam pengetahuan untuk
kemudian disusun pemecahan yang mungkin berupa jalan yang terbaik
(alternative terbaik).
Adanya satu jawaban atau beberapa jawaban atau bahkan beberapa
jalan pemecahan tidak menjadi masalah, yang terpenting dari segala

kemungkinan itu bagaimanakah kita mendapatkan jawaban yang paling
tepat untuk mendekati kebenaran sesuai dengan ilmu yang ada pada kita.
Oleh karena itu, metode diskusi bukanlah hanya percakapan atau
debat biasa saja, tetapi diskusi timbul karena ada masalah yang
memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam-macam. Dalam
metode diskusi ini peranan dosen sangat penting dalam rangka
menghidupkan kegairahan mahasiswa berdiskusi.7

d. Macam-Macam Metode Diskusi Sebagai Usaha Mencapai Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam Yang Lebih Efektif
Diskusi-diskusi yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dan
mahasiswa itu bermacam-macam bentuknya, yaitu sebagai berikut:
1. Whole-Group, yaitu bentuk diskusi yang mempunyai anggota tidak
lebih dari 15 orang.
2. Buzz-Group, yaitu sekelompok besar yang dibagi menjadi dua atau
beberapa kelompok yang lebih kecil dan masing-masing kelompok
kecil melaporkan hasil kelompoknya kepada kelompok yang lebih
besar.
3. Panel, yaitu suatu kelompok kecil yang mendiskusikan suatu
subjek tertentu, mereka duduk melingkar dan dihadapkan kepada
kelompok besar lainnya dan kelompok besar dapat berpartisipasi.
Adapun orang-orang yang menjadi panelis adalah orang yang ahli
di bidangnya.
4. Symposium, yaitu bentuk diskusi ini hampir menyerupai diskusi
panel hanya sifatnya lebih formal yaitu setiap anggota kecil harus
menyiapkan prasarana menurut persepsinya sendiri.
5. Caologium, yaitu bentuk diskusi tidak dalam bentuk pidato.
Beberapa sumber yang berpendapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang datang dari para peserta diskusi.
7
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6. Informal-Debate, yaitu bentuk diskusi yang terdiri dari dua
kelompok yang sama kuatnya beradu argumentasi.
7. Fish-Bowl, yaitu bentuk diskusi dimana manusia sebagai sumber
tidak menyampaikan pidatonya tetapi moderator menyampaikan
pengantarnya. Dari kelompok peserta diambil untuk menjadi
pembahas utama. Kelompok besar juga ikut berpartisipasi.8
8. Debat aktif, bentuk diskusi yang diharapkan siswa dapat
mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka
sendiri.
Selain dari yang telah disebutkan di atas ada beberapa
pengembangan modifikasi metode diskusi, diantaranya adalah whole
group, buzz group, panel diskusi, symposium, musyawarah, seminar dan
forum. Sedikit sama dengan pemaparan Dra. Roestiyah NK di atas kecuali
ada penambahan musyawarah, seminar dan forum.
Menurut Dr. Zakiah Daradjat, dalam bukunya Metodik Khusus
Pendidikan Agama Islam, diskusi jika dilihat dari bentuknya dapat
dibedakan menjadi Diskusi Formal, Diskusi Panel.9
Setelah penulis melihat beberapa bentuk atau macam diskusi
tersebut di atas maka dapat penulis tarik suatu pengertian bahwa bentuk
diskusi pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam bentuk informal dan
formal. Diskusi dalam bentuk informal adalah bentuk diskusi yang tidak
terlalu terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Semua anggota
kelompok diskusi juga ikut aktif tanpa harus diberi waktu terlebih dahulu
oleh pimpinan diskusi. Adapun macam-macam diskusi yang termasuk ke
dalam bentuk ini antara lain: whole group, caologium, dan informal
degate. Adapun diskusi dalam bentuk formal adalah bentuk diskusi yang
terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Juga semua
anggota kelompok diskusi dapat ikut aktif dengan catatan setelah terlebih
dahulu diberi waktu oleh pimpinan diskusi. Anggota kelompok diskusi
8
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biasanya tidak dibatasi jumlahnya. Adapun yang termasuk diskusi ini
antara lain: buzz group, panel, symposium, dan fish bowl.
Agar kegiatan diskusi itu berhasil dalam mencapai tujuan yang
dimaksud, baik diskusi informal maupun formal perlu diperhatikan bahwa
anggota diskusi diharapkan supaya mendengarkan dengan baik apa yang
sedang dibicarakan, berbicara dengan baik dalam menyampaikan
pembicaraannya dan tidak mendiskusikan sendiri dengan teman di kanan
kirinya.

e. Langkah-langkah Menggunakan Metode Diskusi Yang Efektif
dalam Pendidikan Agama Islam
Metode diskusi merupakan salah satu metode dalam penyampaian
pelajaran yang tidak dapat diterapkan pada setiap bidang studi. Metode
diskusi dapat diterapkan pada bidang studi yang sifatnya problematis,
seperti dalam Pendidikan Agama Islam metode diskusi ini banyak
digunakan dalam bidang syari’ah dan akhlak.
Agar hasil belajar Pendidikan Agama Islam dapat tercapai secara
lebih efektif dengan menggunakan metode diskusi, perlu diperhatikan
langkah-langkah penyelenggaraan metode diskusi. Mengenai pelaksanaan
diskusi ini Drs. Ramayulis dan Dr. Zakiah Daradjat, dkk. Mengemukakan
sebagai berikut:
1. Membicarakan masalah yang akan didiskusikan seperti masalah fiqh,
syari’ah, dan akhlak dalam keseharian di bawah pimpinan dosen.
Dosen bersama-sama mahasiswa mengadakan pembicaraan untuk
memperoleh mufakat mengenai:
a. Masalah yang akan didiskusikan. Seperti bagaimana memahami
perintah Allah untuk menutup aurat.
b. Hal-hal yang penting yang terdapat di dalam masalah tersebut.
c. Kemungkinan-kemungkinan jawaban yang bagaimanakah yang
nanti dapat dirumuskan oleh kelompok-kelompok diskusi atas

masalah tersebut. Misalnya ada yang berpendapat dengan
tekstual dan ada juga yang kontekstual.
2. Mahasiswa di bawah pimpinan dosen membuat kelompok-kelompok
diskusi. Terdapat dua kemungkinan susunan kelompok:
a. Kelompok dipimpin langsung oleh seorang ketua merangkap
anggota, dalam menghadapi masalah ringan atau segera
diperlukan hasilnya.
b. Kelompok dengan satu tim pimpinan yang biasanya terdiri dari
ketua, penulis, dan pelapor, semuanya merangkap anggota, dalam
menghadapi masalah “berat” atau memakan waktu yang relatif
lama.
3. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dan
dosen mengawasi, membimbing atau menjawab pertanyaanpertanyaan kelompok/anggota, dalam rangka menjamin ketertiban
dan kelancaran diskusi.
4. Melaporkan

hasil-hasil

diskusi

kelompok-kelompok.

Semua

kelompok kecil berkumpul kembali dalam kelompok besar (kelas) di
bawah pimpinan dosen dan masing-masing kelompok itu melaporkan
hasil-hasil diskusi yang telah dicapainya melalui juru bicara atau
pelapor masing-masing kelompoknya. Kelas sebagai keseluruhan
menanggapi, memperbincangkan dan atau mempertanyakan hasilhasil yang dilaporkan itu.
Dalam diskusi

atau musyawarah itu diambil mufakat mengenai,

antara lain:
a. Hal apakah dan manakah yang telah diterima oleh kelompok
sebagai hasil musyawarah untuk mufakat.
b. Tindakan-tindakan apakah yang sudah direncanakan.
c. Siapakah yang melaksanakan dan bilamana dilaksanakan.10

10

Zakiah Daradjat, et. al., Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
1996), cet. I, hal. 155-156

5. Semua mahasiswa mencatat hasil diskusi dan secara bersama-sama
bertanggung

jawab

atas

keberhasilan

pelaksanaan

putusan

musyawarah tersebut.11
Inilah salah satu usaha dalam memaksimalkan penggunaan metode
diskusi. Usaha-usaha lain seperti tidak membiarkan mahasiswa yang
menguasai kelas atau mahasiswa yang tidak dapat mengungkapkan
keberatannya karena malu atau enggan dengan memberikan kesempatan
berbicara kepada mahasiswa yang lain merupakan startegi-strategi lain
yang harus digunakan oleh dosen agar proses pembelajaran dengan metode
diskusi berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik.
Dalam pelaksanaan metode diskusi harus ada suatu kerja sama
yang baik antar dosen dan mahasiswa agar jalannya diskusi tersebut
berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam
proses belajar mengajar akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Dosen dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja, bukan yang
menguasai diskusi. Dosen membangkitkan, memotivasi, dan berusaha
semaksimal mungkin agar mahasiswa dapat mengungkapkan pendapatnya,
mengutarakan keberatannya, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam
diskusi ini.

f. Kebaikan dan Kelemahan Metode Diskusi dalam Pendidikan
Agama Islam
Metode diskusi dalam proses belajar mengajar tidaklah terlepas
dari kebaikan dan kelemahannya. Adapun kebaikan dari metode diskusi
diantaranya adalah:
1. Suasana lebih hidup, sebab mahasiswa mengarahkan perhatian atau
pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Partisipasi
mahasiswa dalam metode ini lebih baik.
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2. Dapat menaikan prestasi kepribadian individu, seperti: toleransi,
demokratis, berpikir kritis, sistematis, sabar dan sebagainya.
3. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami mahasiswa, karena
mahasiswa mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada suatu
kesimpulan.
4. Mahasiswa dilatih belajar mematuhi peraturan-peraturan dan tata
tertib dalam suatu musyawarah sebagai latihan pada musyawarah
yang sebenarnya.
Adapun kelemahan dari metode diskusi adalah:
1. Kemungkinan ada mahasiswa yang tidak ikut aktif, sehingga bagi
mahasiswa ini diskusi merupakan kesempatan untuk melepaskan diri
dari tanggung jawab.
2. Sulit menduga hasil yang dicapai, karena waktu yang dipergunakan
untuk diskusi cukup panjang.12

2. Hasil Belajar
a. Pengertian
Proses

belajar

mengajar

merupakan

tujuan

yang

bersifat

transaksional, artinya diketahui secara jelas dan operasional untuk dosen
dan mahasiswa. Semua usaha dikerahkan semaksimal mungkin agar tujuan
itu dapat tercapai. Tujuan itu tercapai jika mahasiswa memperoleh hasil
belajar seperti yang diharapkan di dalam proses belajar mengajar itu. Di
bawah ini akan penulis kemukakan beberapa pengertian hasil belajar.
Menurut Dr. Mulyono hasil belajar adalah, “kemampuan yang
diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.”13 Belajar itu sendiri
merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha untuk memperoleh
suatu bentuk perubahan perilaku yang menetap.
S. Nasution dalam bukunya Dikdaktik Asas-asas Mengajar
mengatakan bahwa, “Hasil belajar adalah perubahan berupa pengetahuan,
12
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kebiasaan, kecakapan, sikap, pengertian, penguasaan, dan penghargaan
pada diri siswa.”14
Drs. Muhibbin Syah mengemukakan hasil belajar adalah, “Segenap
aspek psikologis yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses
belajar mahasiswa.”15
Hasil belajar menurut Dr. Sudiyanto seperti yang dikutip oleh Dr.
H.Y. Waluyo dalam bukunya Penilaian Pencapaian Hasil Belajar adalah,
“Tingkat Penguasaan yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti
proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang
ditetapkan.”16
Dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi perubahan
tingkah laku mahasiswa ditandai dengan kemampuan peserta didik
menerapkan

dan

mendemontrasikan

pengetahuannya

serta

keterampilannya. Perubahan inilah yang disebut hasil belajar. Hal ini
selaras dengan pendapat DR. Suharsimi Arikunto dalam bukunya Dasardasar Evaluasi Pendidikan mengatakan, “Hasil belajar adalah hasil akhir
setelah mengalami proses belajar, dimana tingkah laku itu tampak dalam
bentuk perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur.”17
Jadi hasil belajar adalah merupakan perbuatan-perbuatan tingkah
laku secara keseluruhan.
Menurut Nana Sudjana yang dimaksud dengan hasil belajar adalah
“Seperangkat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik setelah melalui
evaluasi yang didapat yaitu hasil belajar tingkat kognitifnya.”18
Bagi dosen apabila proses belajar mengajar telah selesai
dilaksanakan oleh mahasiswa maka tujuan yang hendak dicapai adalah
mengukur dan menilai hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar merupakan
14
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tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang
ada di kampus. Hasil belajar ini diperoleh melalui evaluasi belajar.
Evaluasi adalah suatu proses untuk menilai keberhasilan suatu program
sebagaimana yang telah dirumuskan dalam syilabus yang dapat diketahui
dari pencapaian hasil belajar mahasiswa atau suatu usaha tertib, teratur dan
berlanjut yang ditujukan untuk memperkirakan hasil belajar mahasiswa
yang meliputi perkembangan kepribadian intelektual dan jasmani.19
Hasil belajar menurut Ngalim Purwanto adalah “Nilai hasil-hasil
pelajaran yang telah diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya dalam
jangka waktu tertentu.”20
Hasil belajar selain berguna untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan tujuan yang telah dirumuskan dalam proses belajar mengajar,
juga berguna dalam menindaklanjuti hasil belajar tersebut.
Dari beberapa pendapat di atas saling melengkapi sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah kemampuan/perubahan
yang diperoleh mahasiswa setelah mengalami proses belajar dalam bentuk
nilai-nilai yang dapat diamati dan diukur dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.
Berdasarkan teori Bloom dapat dikemukakan 3 jenis hasil belajar,
yaitu hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar
psikomotor.21
Hasil belajar kognitif ialah hasil belajar yang memerlukan kegiatan
berpikir, meliputi hasil belajar pengetahuan, hasil belajar pemahaman,
hasil belajar penerapan, hasil belajar analisis, dan hasil belajar evaluasi.
Hasil belajar afektif ialah hasil belajar yang berhubungan dengan
perasaan dan kehendak seseorang, berupa minat, apresiasi, sikap, nilai, dan
kebiasaan mahasiswa.
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Hasil belajar psikomotor ialah hasil belajar yang berhubungan
dengan keterampilan gerak seseorang. Dasar kemampuan yang diukur
adalah kemampuan fisik. Terdiri atas hasil belajar gerakan refleks,
kemampuan fisik, gerakan yang terampil, gerakan persepsi, dan
komunikasi. Kemampuan persepsi merupakan dasar untuk memperoleh
hasil belajar psikomotor tingkat yang lebih tinggi dan bukan gerakan otototot motorik belaka.
Hasil belajar pada proses pendidikan jangka pendek dicapai setelah
proses belajar mengajar jangka pendek. Hasil belajar pada tiap tri wulan
dicapai setelah siswa belajar 3 bulan. Hasil belajar satu semester dicapai
anak setelah belajar kurang lebih 6 bulan. Hasil belajar selama dalam suatu
pendidikan itu harus merupakan hasil yang berkesinambungan. Artinya
tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Hasil belajar yang
dinyatakan di sini lazimnya berupa nilai prestasi belajar.
Hasil belajar merupakan faktor penting dalam pendidikan. Secara
langsung atau tidak langsung, dosen maupun mahasiswa selalu
mengharapkan hasil belajar dengan hasil yang terbaik. Masyarakat dan
orangtua mahasiswa tidak mau tahu tentang proses belajar mengajar di
kelas, perangkat universitas, kemampuan dosen, dan sebagainya. Yang
mereka harapkan dan perhatikan hanyalah hasil belajar.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Di dalam proses belajar mengajar di sekolah siswa memiliki
karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis. Mengenai
fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya, panca inderanya, dan
sebagainya. Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah: minatnya,
tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya
dan sebagainya. Semua ini dapat mempengaruhi bagaimana hasil
belajarnya.
Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Widodo S. dalam bukunya
Psikologi Belajar mengatakan, “Bahwa prestasi belajar yang dicapai

seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang
mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar
diri (faktor eksternal) individu.” Pengenalan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar penting sekali artinya dalam rangka
membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaikbaiknya.
Yang tergolong faktor internal adalah:
1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang
diperoleh,

yang

termasuk

faktor

ini

misalnya

penglihatan,

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya.
2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh,
yang terdiri atas:
a) Faktor intelektif yang meliputi:
1. Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat
2. Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki
b) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti
sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian
diri.
3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.
Yang tergolong faktor eksternal ialah:
1. Faktor sosial yang terdiri atas: Lingkungan keluarga, Lingkungan
sekolah, Lingkungan masyarakat, Lingkungan kelompok.
2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian.
3. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun
tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar.22
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Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991), cet. 1, hal. 130-131

B. Kerangka Berpikir
Sebelum penulis menjelaskan pengertian metode diskusi terlebih
dahulu penulis akan menjelaskan apa itu metode dan apa yang dimaksud
dengan diskusi.
Metode (method) sering juga disebut dengan metodik, metode berarti
suatu cara kerja yang sistematik dan umum, sedangkan diskusi adalah
percakapan/debat karena ada permasalahan. Jadi pengertian metode diskusi
adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan
dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian
serta perubahan tingkah laku mahasiswa. Metode ini dimaksud untuk
merangsang mahasiswa berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri serta ikut
menyumbangkan pikiran dalam suatu masalah bersama yang terkandung
banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban.
Metode diskusi bukanlah hanya percakapan atau debat biasa saja,
tetapi diskusi timbul karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau
pendapat yang bermacam-macam.
Hasil

belajar

adalah

kemampuan/perubahan

yang

diperoleh

mahasiswa setelah mengalami proses belajar dalam bentuk nilai-nilai yang
dapat diamati dan diukur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan
pendidikan yang ditetapkan.
Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai dalam suatu proses
aktivitas yang dapat membawa perubahan tingkah laku pada diri individu.
Perubahan Pertama, meliputi perubahan-perubahan dari segi penguasaan
pengetahuan dan perkembangan keterampilan atau kemampuan yang
diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Kedua, aspek afektif,
meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap mental, perasaan dan
kesadaran. Ketiga, aspek psikomotor, meliputi perubahan dalam segi bentukbentuk tindakan motorik. Ketiga aspek tersebut dievaluasi dan evaluasi itu
diaktualisasikan dalam bentuk angka atau skor.
Jadi metode diskusi dalam proses belajar akan menghasilkan suatu
hasil yang baik dalam kegiatan belajar mengajar, maka hasil belajar yang baik

merupakan

salah

satu

wujud

berhasilnya

seorang

pengajar

dalam

menggunakan metode pengajaran yang digunakan, sehingga mencapai hasil
yang diinginkan.

C. Pengajuan Hipotesis
Dalam sebuah penelitian perlu sekali adanya hipotesis, sebagai
indikasi untuk menarik kesimpulan penelitian yang berbentuk dalil atau
generalisasi, kemudian dalil atau generalisasi tersebut akan dibuktikan dan
diteliti serta diuji kebenarannya.
Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara, yang
sifatnya bisa benar atau juga salah. Maka itulah diperlukan penelitian.
Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai
berikut:
Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat pengaruh yang positif antara penggunaan
metode diskusi terhadap keberhasilan belajar
mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul fiqh di
FITK UIN Syahid Jakarta.
Hipotesi Nol (Ho)

: Tidak terdapat pengaruh yang positif antara
penggunaan metode diskusi terhadap keberhasilan
belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul
fiqh di FITK UIN Syahid Jakarta.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit,
desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja.
Desain dari penelitian ini adalah penelitian korelasional karena
bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada, berapa
besar pengaruhnya serta berarti atau tidaknya pengaruh itu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan
bulan Juni 2008. bertempat di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
berlokasi di Jln. Ir. H. Juanda No. 98 Ciputat. Alasan penulis memilih lokasi
tersebut, karena penulis ingin mengetahui secara pasti “Apakah terdapat
pengaruh yang positif antara penggunaan metode diskusi terhadap
keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul fiqh di FITK UIN
Syahid Jakarta?” Selain itu penulis merupakan mahasiswa PAI di FITK UIN
Syahid Jakarta, sehingga memudahkan penulis untuk mengadakan penelitian.

C. Variabel Penelitian
Dari penelitian ini penulis akan mencari pengaruh antara penggunaan
metode diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah
ushul fiqh di FITK UIN Syahid Jakarta. Ini berarti ada dua variabel penelitian,
yaitu:
1. Metode diskusi
Diskusi merupakan pengajaran yang demokratis di mana mahasiswa
diberi kebebasan berkat pemikiran sendiri, berdasarkan keterangan-

keterangan yang diperolehnya, mencapai keputusan-keputusan sendiri,
sekalipun keputusan-keputusan itu berbeda dengan pendapat dosen atau
buku.
Dengan metode diskusi, dosen dapat mempertinggi daya nalar
mahasiswa dan memotivasi mereka aktif dalam belajar, sehingga proses
belajar dan pembelajaran menjadi hidup harmonis serta bergairah.
Metode ini mampu membentuk sikap kritis, menghargai pendapat
orang lain dan mendorong mereka banyak membaca. Dalam penggunaan
metode ini dosen perlu mewaspadai mahasiswa yang senang berbicara,
sehingga penggunaan waktu tidak efektif.
2. Keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ushul fiqh
Hasil

belajar

adalah

kemampuan/perubahan

yang

diperoleh

mahasiswa setelah mengalami proses belajar dalam bentuk nilai-nilai yang
dapat diamati dan diukur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
tujuan pendidikan yang ditetapkan.
Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai dalam suatu proses
aktivitas yang dapat membawa perubahan tingkah laku pada diri individu.
Perubahan Pertama, meliputi perubahan-perubahan dari segi penguasaan
pengetahuan dan perkembangan keterampilan atau kemampuan yang
diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Kedua, aspek
afektif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap mental, perasaan,
dan kesadaran. Ketiga, aspek psikomotor, meliputi perubahan dalam segi
bentuk-bentuk tindakan motorik. Ketiga aspek tersebut dievaluasi dan
evaluasi itu diaktualisasikan dalam bentuk angka atau skor.
Dengan demikian:
Variabel X = Metode Diskusi
Variabel Y = Hasil Belajar

Tabel 3.1
Variabel
No
1

Variabel

Definisi

Metode

Metode diskusi adalah

Diskusi

proses pembelajaran

(Variabel X) dengan melakukan
pembicaraan mendalam

Dimensi

Indikator

1. Berlangsung

1. Mahasiswa dapat

timbal balik
2. Berlangsung
serba arah

mengemukakan
pendapatnya
masing-masing.
2. Dapat bertanya

mengenai pokok bahasan
Dengan melibatkan

jika belum jelas

mahasiswa secara aktif

persoalannya.

dan terjadilah

3. Mahasiswa bebas

komunikasi dari berbagai

untuk mengkritik

arah.

atau mengecam
jika tidak
sependapat.

2

Hasil

Hasil belajar adalah

Evaluasi atau

Belajar

kemampuan/perubahan

penilaian hasil

Mahasiswa

yang diperoleh siswa atau belajar

(Variabel Y) mahasiswa setelah

mahasiswa

1. Untuk
mengetahui
cukup tidaknya
hasil belajar

mengalami proses belajar

siswa dalam

dalam bentuk nilai-nilai

memahami

yang dapat diamati dan

materi pelajaran.

diukur dalam jangka

2. Untuk memberi

waktu tertentu sesuai

keterangan

dengan tujuan pendidikan

tentang prestasi

yang ditetapkan.

anak didik
sehingga dapat
diketahui
keberhasilan
anak didik.

D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda
alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang
dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.23
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi itu.24 Dengan kata lain sampel adalah sebagai atau wakil
populasi yang diteliti.
Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah mahasiswa
PAI FITK, semester III. Responden yang dijadikan populasi adalah
mahasiswa semester III-A dan III-B dengan jumlah 62 orang. Adapun yang
dijadikan sampel dari jumlah populasi yaitu sebanyak 30 orang. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu dipilih
secara acak.

E. Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer
untuk keperluan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan
beberapa tehnik yaitu:
1. Observasi
Ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
23

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2006), cet. 2, hal. 89
24
Sugiyono, Metode Penelitian . . ., hal. 90

mengamati individu atau kelompok secara langsung dengan menggunakan
mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
2. Interview
Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau
pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan
alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).25
3. Angket (metode kuesioner)
Merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan
data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur
dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.26

F. Tehnik Analisis Data
Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan tehnik analisis data
adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis untuk memperoleh hasil
akhir dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam
analisis data ini adalah:
1. Editing, yaitu memeriksa jawaban angket yang telah diserahkan oleh
responden. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan atau kekurangan yang
ada dalam daftar pertanyaan. Bila ada jawaban yang meragukan atau tidak
dijawab, penulis menghubungi responden yang bersangkutan untuk
disempurnakan jawabannya agar angket itu sah.
2. setelah data terkumpul dengan lengkap tahap berikutnya adalah tahap
analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan bentuk tabel
dengan menggunakan tehnik deskriptif prosentase dengan rumus sebagai
berikut:
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F
P=

x 100%
N

P

:

Presentase

F

:

Frekuensi

N

:

Number of Cases (banyaknya individu)

3. kemudian selanjutnya adalah dengan skoring, untuk menentukan skoring
semua pernyataan setiap itemnya dengan bobot nilai untuk setiap jawaban
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skor Item Alternatif Jawaban Responden
Jawaban

Skor

Keterangan

a

4

Baik Sekali

b

3

Baik

c

2

Sedang

d

1

Kurang

4. Dalam penelitian ini juga digunakan korelasi product moment, adapun rumus
yang digunakan adalah rumus korelasi product moment.
nΣxy – (Σx) (Σy)
rxy = ————————————
√{nΣx² - (∑x)²}{n∑y² - (∑y)²}

Dengan keterangan sebagai berikut:
x

: adalah metode diskusi

y

: adalah data hasil belajar mahasiswa

rxy

: adalah angka indeks korelasi “r” product moment

Σxy

: adalah jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y

Σx

: adalah jumlah seluruh skor x

Σy

: adalah jumlah seluruh skor y

n

: number of cases27

5. Setelah menganalisis 2 variabel di atas, penulis memberikan interpretasi
terhadap angka indeks korelasi “r” product moment serta menarik kesimpulan.

27
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
Responden yang dijadikan sampel penelitian ini ditetapkan bahwa
populasi mahasiswa PAI non reguler FITK semester III kelas A dan B dengan
jumlah 62 orang. Adapun yang dijadikan sampel dari jumlah populasi yaitu
sebanyak 30 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
random sampling, yaitu dipilih secara acak.
Dengan meneliti angket yang terkumpul, ternyata jumlahnya sesuai
dengan jumlah yang diedarkan yaitu 30 angket yang berisi 20 pertanyaan.
Setelah penulis memberikan angket kepada mahasiswa, maka penulis
mendapatkan data sebagai berikut:
Tabel 4.1
Proses perkuliahan di kelas menggunakan metode diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Selalu

15

50

b

Sering

8

26,7

c

Kadang-kadang

7

23,3

d

Tidak pernah

0

0

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa proses
pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode diskusi selalu dilakukan.
Hal ini terlihat 50 % atau 15 orang yang menyatakan selalu, 26,7 % atau 8
orang menyatakan sering, 23,3 % atau 7 orang menyatakan kadang-kadang
dan yang menyatakan tidak pernah 0 % atau tidak ada sama sekali.
Tabel 4.2
Sikap mahasiswa terhadap proses perkuliahan menggunakan metode diskusi

No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Menyenangkan

8

26,7

b

Menyenangkan

14

46,6

c

Kurang Menyenangkan

8

26,7

d

Tidak Menyenangkan

0

0

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa proses belajar
mengajar dengan menggunakan metode diskusi menyenangkan. Hal ini dapat
dilihat 46,6 % atau 14 orang menyatakan menyenangkan, 26,7 % atau 8 orang
menyatakan sangat menyenangkan dan kurang menyenangkan, sedangkan 0 %
atau tidak ada sama sekali yang menyatakan tidak menyenangkan.
Tabel 4.3
Kesiapan mahasiswa dalam menggunakan metode diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Siap

5

16,7

b

Siap

15

50

c

Kurang Siap

9

30

d

Tidak Siap

1

3,3

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa mahasiswa siap
dalam menggunakan metode diskusi. Hal ini dapat terlihat 50 % atau 15 orang
menyatakan siap dalam menggunakan metode diskusi pada setiap mata kuliah
yang diberikan dengan diskusi, 30 % atau 9 orang menyatakan kurang siap,
16,7 % atau 5 orang yang menyatakan sangat siap dan 3,3 % atau 1 orang
yang menyatakan tidak siap.
Tabel 4.4
Pelaksanaan diskusi di kelas berlangsung demokratis

No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Demokratis

10

33,3

b

Demokratis

10

33,3

c

Kurang Demokratis

6

20

d

Tidak Demokratis

4

13,4

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
diskusi di kelas ada yang menyatakan berlangsung sangat demokratis dan ada
yang menyatakan demokratis , hal ini dapat dilihat dari 33,3 % atau 10 orang
menyatakan sangat demokratis dan 33,3 % atau 10 orang yang menyatakan
demokratis, 20 % atau 6 orang yang menyatakan kurang demokratis dan 13,4
% atau 4 orang yang menyatakan tidak demokratis.
Tabel 4.5
Kesiapan dosen dalam menyajikan mata kuliah yang menggunakan
metode diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Siap

12

40

b

Siap

13

43,3

c

Kurang Siap

5

16,7

d

Tidak Siap

0

0

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa seorang dosen
siap dalam menyajikan mata kuliah yang menggunakan metode diskusi. Hal
ini dapat dilihat 43,3 % atau 13 orang menyatakan dosen siap dalam
menyajikannya, 40 % atau 12 orang yang menyatakan sangat siap, 16,7 % atau
5 orang yang menyatakan kurang siap dan 0 % atau tidak ada yang
menyatakan tidak siap.

Tabel 4.6
Perhatian dosen saat berlangsungnya diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Memperhatikan

7

23,3

b

Memperhatikan

13

43,3

c

Kurang Memperhatikan

8

26,7

d

Tidak Memperhatikan

2

6,7

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa dosen
memperhatikan berjalannya diskusi. Hal ini dapat dilihat 43,3 % atau 13 orang
mernyatakan dosen memperhatikan saat berlangsungnya diskusi, 26,7 atau 8
orang yang menyatakan kurang memperhatikan, 23,3 % atau 7 orang yang
menyatakan sangat memperhatikan dan 6,7 % atau 2 orang yang menyatakan
tidak memperhatikan.
Tabel 4.7
Pelaksanaan diskusi di kelas
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Hidup

10

33,3

b

Hidup

8

26,7

c

Kurang Hidup

9

30

d

Tidak Hidup

3

10

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
diskusi di kelas berlangsung sangat hidup. Hal ini dapat dilihat 33,3 % atau 10
orang menyatakan bahwa pelaksanaan diskusi di kelas berlangsung sangat
hidup, 30 % atau 9 orang yang menyatakan kurang hidup, 26,7 % atau 8 orang
yang menyatakan hidup dan 10 % atau 3 orang yang menyatakan tidak hidup.

Tabel 4.8
Persiapan responden untuk membaca buku tentang masalah yang akan
didiskusikan
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Selalu

10

33,3

b

Sering

11

36,7

c

Kadang-kadang

9

30

d

Tidak Pernah

0

0

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa sebelum
pelaksanaan metode diskusi mahasiswa sering membaca buku tentang masalah
yang akan didiskusikan. Hal ini dapat dilihat dari 36,7 % atau 11 orang
menyatakan sering dalam membaca buku saat mau menghadapi mata kuliah
yang menggunakan metode diskusi, 33,3 % atau 10 orang yang menyatakan
selalu, 30 % atau 9 orang yang menyatakan kadang-kadang dan 0 % atau tidak
ada yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.9
Materi perkuliahan yang menggunakan metode diskusi mengandung masalah
No
a
b

Alternatif Jawaban
Mengandung Problem yang
Komplek
Mengandung Problem yang
Ringan

F

%

10

33,3

18

60

c

Kurang Mengandung Problem

2

6,7

d

Tidak Mengandung Problem

0

0

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa mata kuliah
yang menggunakan metode diskusi mengandung problem yang ringan. Hal ini
dapat dilihat dari 60 % atau 18 orang menyatakan penggunaan metode diskusi
pada mata kuliah mengandung problem yang ringan, 33,3 % atau 10 orang
yang menyatakan mengandung problem yang komplek, 6,7 % atau 2 orang
yang menyatakan kurang mengandung problem yang komplek dan 0 % atau
tidak ada yang menyatakan tidak mengandung problem.
Tabel 4.10
Manfaat metode diskusi dapat bepikir kritis
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Kritis

5

16,7

b

Kritis

15

50

c

Kurang Kritis

8

26,7

d

Tidak Kritis

2

6,6

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa setelah
pelaksanaan metode diskusi di kelas mahasiswa mempunyai pikiran yang
kritis. Hal ini dapat dilihat dari 50 % atau 15 orang menyatakan dapat berpikir
kritis setelah diadakannya metode diskusi, 26,7 % atau 8 orang yang
menyatakan kurang kritis, 16,7 atau 5 orang yang menyatakan sangat kritis
dan 6,6 % atau 2 orang yang menyatakan tidak kritis. Maka analisa pada tabel
10 setelah pelaksanaan metode diskusi di kelas mahasiswa mempunyai pikiran
yang kritis.
Tabel 4.11
Partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Aktif

6

20

b

Aktif

10

33,3

c

Kurang Aktif

13

43,4

d

Tidak Aktif

1

3,3

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
diskusi di kelas kurang aktif. Hal ini dapat dilihat dari 43,4 % atau 13 orang
menyatakan kurang aktif, 33,3 % atau 10 orang yang menyatakan aktif, 20 %
atau 6 orang yang menyatakan sangat aktif dan 3,3 % atau 1 orang yang
menyatakan tidak aktif.
Tabel 4.12
Penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan metode diskusi di kelas
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Baik

8

26,7

b

Baik

14

46,7

c

Kurang Baik

7

23,3

d

Tidak Baik

1

3,3

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa mahasiswa
menilai pelaksanaan metode diskusi di kelas berjalan baik. Hal ini dapat
dilihat dari 46,7 % atau 14 orang menyatakan pelaksanaan diskusi di kelas
berjalan baik, 26,7 % atau 8 orang yang menyatakan sangat baik, 23,3 % atau
7 orang yang menyatakan kurang baik dan 3,3 % atau 1 orang yang
menyatakan tidak baik.

Tabel 4.13
Pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah setelah didiskusikan
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Faham

10

33,3

b

Faham

14

46,7

c

Kurang Faham

6

20

d

Tidak Faham

0

0

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa setelah
pelaksanaan diskusi

mahasiswa menjadi faham terhadap masalah yang

didiskusikan. Hal ini dapat dilihat dari 46,7 % atau 14 orang menyatakan
faham terhadap masalah yang didiskusikan, 33,3 % atau 10 orang yang
menyatakan sangat faham terhadap masalah yang didiskusikan, 20 % atau 6
orang yang menyatakan kurang faham terhadap masalah yang didiskusikan
dan 0 % atau tidak ada yang menyatakan tidak faham terhadap masalah yang
didiskusikan.
Tabel 4.14
Pengetahuan mahasiswa setelah pelaksanaan diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Mendalam

4

13,3

b

Mendalam

21

70

c

Kurang Mendalam

5

16,7

d

Tidak Mendalam

0

0

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
diskusi yang diadakan di kelas dapat membuat pengetahuan mahasiswa
menjadi mendalam. Hal ini dapat dilihat dari 70 % atau 21 orang menyatakan
pengetahuan mahasiswa menjadi mendalam setelah pelaksanaan diskusi, 16,7

% atau 5 orang yang menyatakan kurang mendalam setelah pelaksanaan
diskusi, 13,3 % atau 4 orang yang menyatakan sangat mendalam dan 0 % atau
tidak ada yang menyatakan tidak mendalam setelah pelaksanaan diskusi.
Tabel 4.15
Dalam pelaksanaan diskusi mahasiswa mengemukakan pendapat
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Selalu

4

13,3

b

Sering

3

10

c

Kadang-kadang

20

66,7

d

Tidak Pernah

3

10

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam
pelaksanaan diskusi mahasiswa hanya kadang-kadang dalam mengemukakan
pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dari 66,7 % atau 20 orang yang menyatakan
kadang-kadang dalam mengemukakan pendapat, 13,3 % atau 4 orang yang
menyatakan selalu dalam mengemukakan pendapat, 10 % atau 3 orang dan 10
% atau 3 orang pula yang menyatakan sering dan tidak pernah dalam
mengemukakan pendapat.

Tabel 4.16
Perkuliahan dengan menggunakan metode diskusi membuat wawasan luas
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Luas

7

23,3

b

Luas

15

50

c

Kurang Luas

3

10

d

Tidak Luas

5

16,7

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa perkuliahan
menggunakan metode diskusi membuat wawasan luas. Hal ini dapat dilihat
dari 50 % atau 15 orang menyatakan wawasan menjadi luas perkuliahan
dengan menggunakan metode diskusi, 23,3 % atau 7 orang yang menyatakan
sangat luas, 16,7 atau 5 orang yang menyatakan tidak luas dan 10 % atau 3
orang yang menyatakan kurang luas.
Tabel 4.17
Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen dalam diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Puas

6

20

b

Puas

15

50

c

Kurang Puas

9

30

d

Tidak Puas

0

0

30

100

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa mahasiswa puas
dengan pelayanan dosen dikelas dalam menggunakan metode diskusi. Hal ini
dapat dilihat dari 50 % atau 15 orang menyatakan puas dengan pelayanan
dosen di kelas dalam menggunakan metode diskusi, 30 % atau 9 orang yang
menyatakan kurang puas, 20 % atau 6 orang yang menyatakan sangat puas dan
0 % atau tidak ada yang menyatakan tidak puas.
Tabel 4.18
Kepuasan mahasiswa terhadap kesiapan para penyaji dalam diskusi
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Puas

4

13,3

b

Puas

5

16,7

c

Kurang Puas

21

70

d

Tidak Puas
Jumlah

0

0

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa mahasiswa
kurang puas dengan kesiapan para penyaji dalam menggunakan metode
diskusi. Hal ini dapat dilihat dari 70 % atau 21 orang menyatakan kurang puas
dengan kesiapan para penyaji dalam diskusi, 16,7 % atau 5 orang yang
menyatakan puas dengan kesiapan para penyaji dalam diskusi, 13,3 atau 4
orang yang menyatakan sangat puas dengan kesiapan para penyaji dalam
diskusi dan 0 % atau tidak ada yang menyatakan tidak puas dengan kesiapan
para penyaji dalam diskusi.
Tabel 4.19
Pelaksanaan metode diskusi dengan jumlah mahasiswa yang banyak
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Sangat Sesuai

5

16,7

b

Sesuai

11

36,7

c

Kurang Sesuai

14

46,6

d

Tidak Sesuai

0

0

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan
metode diskusi dengan jumlah mahasiswa yang banyak kurang sesuai. Hal ini
dapat dilihat dari 46,6 % atau 14 orang menyatakan kurang sesuai, 36,7 atau
11 orang yang menyatakan sesuai, 16,7 % atau 5 orang yang menyatakan
sangat sesuai dan 0 % atau tidak ada yang menyatakan tidak sesuai.
Tabel 4.20
Dalam pelaksanaan metode diskusi mahasiswa banyak bertanya
No

Alternatif Jawaban

F

%

a

Selalu

11

36,7

b

Sering

10

33,3

c

Kadang-kadang

6

20

d

Tidak Pernah

3

10

Jumlah

30

100

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam
pelaksanaan metode diskusi mahasiswa selalu bertanya. Hal ini dapat dilihat
dari 36,7 % atau 11 orang menyatakan selalu, 33,3 % atau 10 orang yang
menyatakan sering, 20 % atau 6 orang yang menyatakan kadang-kadang dan
10 % atau 3 orang yang menyatakan tidak pernah.

B. Analisis Data
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel penggunaan
metode diskusi atau sebagai variabel bebas (variabel X) dan variabel
keberhasilan belajar mahasiswa sebagai terikat (variabel Y). Variabel
penggunaan metode diskusi penulis peroleh dari memberikan angket kepada
30 orang mahasiswa non reguler semester III-A dan III-B dengan jumlah butir
soal sebanyak 20 item soal dan setiap item diberikan skor yang nantinya skor
ini dijumlahkan totalnya pada masing-masing mahasiswa.

1. Perhitungan Mean Penggunaan Metode Diskusi di FITK UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Setelah angket diberikan kepada mahasiswa yang dijadikan sample
dalam skripsi ini lalu diberi nilai dengan pedoman sebagai berikut:
-

Pilihan (a) diberi nilai 4 dengan interval 3.30 - 4.49 : Baik Sekali

-

Pilihan (b) diberi nilai 3 dengan interval 2.50 - 3.49 : Baik

-

Pilihan (c) diberi nilai 2 dengan interval 1.50 - 2.49 : Sedang

-

Pilihan (d) diberi nilai 1 dengan interval 0.50 - 1.49 : Kurang
Kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel. Adapun tabel penilaian

angket dari masing-masing mahasiswa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Nilai Angket Penggunaan Metode Diskusi (Variabel X)
Jawaban

Nomor
Responden

A

B

C

Nilai
D

A

B

C

D

4

3

2

1

Jumlah
(X)

1

2

14

4

0

8

42

8

0

58

2

4

6

6

4

16

18

12

4

50

3

1

13

6

0

4

39

12

0

55

4

6

6

5

3

24

18

10

3

55

5

6

7

6

1

24

21

12

1

58

6

7

6

4

3

28

18

8

3

57

7

6

11

1

2

24

33

2

2

61

8

8

5

5

2

32

15

10

2

59

9

5

5

6

4

20

15

12

4

51

10

2

14

4

0

8

42

8

0

58

11

5

5

4

6

20

15

8

6

49

12

3

10

7

0

12

30

14

0

56

13

12

4

4

0

48

12

8

0

68

14

9

8

3

0

36

24

6

0

66

15

11

6

3

0

44

18

6

0

68

16

11

5

4

0

44

15

8

0

67

17

11

8

1

0

44

24

2

0

70

18

0

4

16

0

0

12

32

0

44

19

2

11

7

0

8

33

14

0

55

20

0

17

3

0

0

51

6

0

57

21

3

8

9

0

12

24

18

0

54

22

0

9

11

0

0

27

22

0

49

23

6

8

6

0

24

24

12

0

60

24

5

4

7

4

20

12

14

4

50

25

5

5

5

5

20

15

10

5

50

26

6

6

5

3

24

18

10

3

55

27

8

4

8

0

24

12

16

0

52

28

1

13

4

2

4

39

8

2

53

29

4

7

9

0

16

21

18

0

55

30

1

10

9

0

4

30

18

0

52
1700

Jumlah

Jumlah X
Mean =
(Jumlah Responden) (Jumlah Item)
1700
=
(31) (20)
1700
=
620
= 2,74
Termasuk interval 2.50 – 3.49, jadi tergolong baik.
Jadi nilai angket penggunaan metode diskusi di FITK UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta termasuk dalam kategori baik.

2. Perhitungan Mean Keberhasilan Belajar Mahasiswa PAI
Untuk mencari mean keberhasilan belajar mahasiswa PAI semester
III-A dan III-B non reguler yang dipilih secara acak yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.22
Nilai Hasil Belajar Mahasiswa PAI Pada Mata Kuliah Ushul Fiqh
(Variabel Y)
No

Nama Responden

Kelas

Nilai (Y)

1

Abdul Latif

III-A

60

2

Abdul Rahman

III-A

71

3

Afif Lutfi

III-A

66

4

Ahman Crisni Fahmi

III-A

71

5

Andri Jaelani

III-A

71

6

Angga Eka Prasetya

III-A

71

7

Bambang Gunawan

III-A

82

8

Darmawan

III-A

72

9

Didi Ahmad Mursidi

III-A

82

10

Dindin Safrudin

III-A

82

11

Dona Yulian Surajab

III-A

70

12

Fitri Nuria Rivah

III-A

60

13

Halimatus Sadiyah

III-A

84

14

Khusnul Khuliq

III-A

87

15

Iip Supriyadi

III-A

60

16

Ika Malgi Ulfa

III-A

60

17

M. Habib Masturi

III-B

60

18

Maesaroh

III-B

77

19

Masmidah

III-B

90

20

Masning Diniyah

III-B

84

21

Nur Syamsiyah

III-B

62

22

Nurlailah

III-B

77

23

Nur Manizal

III-B

66

24

Olivia Andayani

III-B

74

25

Rahmy Lestary

III-B

77

26

Rosyidah

III-B

77

27

Rukmiati

III-B

80

28

Rusdi

III-B

72

29

Sami Wulandari

III-B

73

30

Sulasni Aziz

III-B

82

Jumlah
Keterangan :

124349

Nilai 80 sangat baik dengan interval 80 – 100
Nilai 70 baik dengan interval 68 – 79
Nilai 60 cukup dengan interval 56 – 67
Nilai < 56 tidak lulus28
Jumlah Nilai
Mean =
Jumlah Mahasiswa
Y
=
N
2190
=
30
= 73
Mean = 73 bermakna baik. Jadi nilai rata-rata keberhasilan mahasiswa PAI
Semester III kelas A dan B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta termasuk dalam
kategori baik.

C. Pengolahan Data
Untuk membuktikan diterima tidaknya atau benar tidaknya hipotesis
yang penulis ajukan, maka penulis buktikan dengan cara mencari nilai
koefisien korelasi antara variabel X (penggunaan metode diskusi) dan variabel
Y (Keberhasilan Belajar Mahasiswa PAI) dengan menggunakan rumus
Korelasi Product Moment sebagai berikut:
Tabel 4.23
Koefisien Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y
No

x

y

x²

y²

xy

1

58

60

3364

3600

3480

2

50

71

2500

5041

3550

28
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3

55

66

3025

4356

3630

4

55

71

3025

5041

3905

5

58

71

3364

5041

4118

6

57

71

3249

5041

4047

7

61

82

3721

6724

5002

8

59

72

3481

5184

4248

9

51

82

2601

6724

4182

10

58

82

3364

6724

4756

11

49

70

2401

4900

3430

12

56

60

3136

3600

3360

13

68

84

4624

7056

5712

14

66

87

4356

7569

5742

15

68

60

4624

3600

4050

16

67

60

4489

3600

4020

17

70

60

4900

3600

4200

18

44

77

1936

5929

3388

19

55

90

3025

8100

4950

20

57

84

3249

7056

4788

21

54

62

2916

3844

3348

22

49

77

2401

5929

3773

23

60

66

3600

4356

3960

24

50

74

2500

5476

3700

25

50

77

2500

5929

3850

26

55

77

3025

5929

4235

27

52

80

3600

6400

4800

28

53

72

2809

5184

3816

29

55

73

3025

5329

4015

30

52

82

2704

6724

4264

Jumlah

1700

2190

97514

163586

124349

Dari tabel di atas diperoleh nilai sebagai berikut:
Σx

= 1700

Σy

= 2190

Σx² = 97514
Σy² = 163586
Σxy = 124349

rxy =
rxy =

N ( Σ XY ) − ( Σ X )( Σ Y )
{ N .( Σ X 2 ) − ( Σ X ) 2 }.{ N ( Σ Y 2 ).( Σ Y ) 2 }
30 .(124349 ) − (1700 ).( 2190 )
{30 (97514 ) − (1700 ) 2 }.{30 (163586 ) − ( 2190 ) 2 }

rxy =

3730470 − 3723000
( 2925420 − 2890000 ).( 4907580 − 4796100 )

rxy =

7470
(35420 ). (111480 )

7470
3946862160 0
7470
rxy =
198667 ,1125
rxy = 0,0376
rxy =

Jadi r hitung untuk korelasi penggunaan metode diskusi terhadap
tingkat keberhasilannya = 0,0376.
Sebelum diberikan interpretasi data, terlebih dahulu ditinjau kembali
Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nol (Ho), yaitu:
Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat pengaruh yang positif antara penggunaan
metode diskusi terhadap keberhasilan belajar
mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul fiqh di
FITK UIN Syahid Jakarta.
Hipotesi Nol (Ho)

: Tidak terdapat pengaruh yang positif antara
penggunaan metode diskusi terhadap keberhasilan

belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul
fiqh di FITK UIN Syahid Jakarta.

D. Interpretasi Data
Supaya hasil pengolahan data di atas dapat dipahami, maka perlu
diinterpretasikan apakah hasil perhitungan tersebut signifikan berpedoman
pada tabel taraf interpretasi koefisien korelasi dibawah ini:
Tabel 4.24
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi29
Interval Koefisien

Tingkat Korelasi

0,00 – 0,199

Sangat rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,000

Sangat kuat

Pengolahan data mengenai korelasi antara penggunaan metode
diskusi terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa diperoleh hitung r sebesar
0,0376 jadi secara kasar atau sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa angka
0,0376 merupakan taraf korelasi yang sangat rendah, setelah penulis
mencocokan dengan standar angka pedoman interpretasi koefisien korelasi di
atas.
Adapun untuk mengetahui apakah nilai rxy (ro) itu signifikan atau
tidak maka diuji dengan taraf signifikan 5% dan 1% pada r tabel product
moment setelah didapat df = N - nr, yaitu: 30 - 2 = 28 adalah sebagai berikut:
a. Pada taraf signifikan 1 % hasilnya adalah:
ro = 0,0376
rt, 01 (30) = 0,463
ro < rt, tidak signifikan
29
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b. Pada taraf signifikan 5 % hasilnya adalah:
ro = 0,0376
rt , 05 (30) = 0,361
ro < rt, tidak signifikan
Dari perhitungan di atas dapatlah diperoleh hasil bahwa ternyata
pada taraf signifikansi 1% dan 5% r hitung lebih kecil dari r tabel, maka oleh
karena itu dapat diputuskan: Ho diterima dan Ha ditolak, dengan kesimpulan
“Tidak terdapat pengaruh yang positif antara penggunaan metode diskusi
terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah ushul fiqh di
FITK UIN Syahid Jakarta.” Tapi secara kasar terdapat pengaruh walau sedikit,
ini dapat dilihat bahwa korelasinya sangat rendah meskipun begitu tapi
korelasinya tetap ada.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah penulis menjelaskan bab demi bab sebelumnya, tentang pengaruh
penggunaan metode diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada
mata kuliah ushul fiqh di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka pada bab
ini penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:
1. Penggunaan metode diskusi khususnya pada pelajaran ushul fiqh di
jurusan PAI FITK Syarif Hidayatullah Jakarta tergolong baik setelah
diadakan pemberian angket kepada 30 mahasiswa tentang pelaksanaan
diskusi di kelas. Dapat dinilai baik karena melalui proses perhitungan
mean yang hasilnya 2,74 jadi tergolong baik.
2. Tingkat keberhasilan mahasiswa yang belajar menggunakan metode
diskusi di jurusan PAI FITK UIN Syarif Hidayatullah hasilnya termasuk
dalam kategori baik, karena nilai rata-rata adalah 73. hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan diskusi yang efektif akan berpengaruh juga terhadap
keberhasilan belajar mahasiswa, walau secara kasar pengaruhnya 0,0376
tergolong kecil tetapi tetap ada. Hasil penelitian antara penggunaan
metode diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI pada mata
kuliah ushul fiqh di FITK UIN Syarif Hidayatullah, maka hipotesa yang
dikemukakan yaitu: “Tidak terdapat pengaruh yang positif antara
penggunaan metode diskusi terhadap keberhasilan belajar mahasiswa PAI
pada mata kuliah ushul fiqh di FITK UIN Syahid Jakarta.” Dapat diterima
kebenarannya karena pada taraf signifikansi 1% dan 5% r hitung lebih
kecil dari r tabel, maka Ha ditolak.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dikemukakan di atas, maka
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. seorang dosen harus mengetahui model-model diskusi yang ada dan
faktor-faktor apa saja yang mendukung berhasilnya metode diskusi, agar
dalam penggunaan metode diskusi dapat berhasil guna dan tepat guna.
2. Jika seorang dosen ingin mendapatkan kepuasan dalam tingkat
keberhasilan metode diskusi yang dinyatakan dengan nilai, maka dalam
ujian yang dilaksanakan pertanyaan-pertanyaan harus sesuai dengan apa
yang telah didiskusikan oleh mahasiswa.
3. Metode diskusi adalah satu dari sekian banyak metode pembelajaran untuk
mencapai tujuan hasil belajar yang baik, maka perlu bagi seorang pengajar
atau dosen mempunyai strategi yang jitu untuk menggunakannya agar
mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi,Abu dan Supriyono, Widodo. Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1991), cet. 1
Ametembun, N.A. Diskusi Suatu Metode Mengajar Berpikir Reflektif dan Inovatif
(Penerbit SURI Bandung, 2000), cet. II
Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara,
1993)
Daradjat, Zakiah. Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: P.T. Bumi
Aksara. Agustus, 2001), cet. II
Daradjat, Zakiah. Metode Khusus Pendidikan Agama Islam, Proyek Pembinaan
Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Isalam/IAIN. (Jakarta:
1994/1995)
Daradjat, Zakiah, et. al., Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996), cet. I
Mulyono, Abd. Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1999), cet. 1
Nasution, S. Dikdaktik Asas-asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
Nazir, Moh. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Agustus 2003), cet. 5
Purwanto, Ngalim. Prinsip-prinsip dan Tekhnik Evaluasi Pendidikan, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1991)
Ramayulis. Metode Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Muli, 1990), cet. 1
Rasyad, Aminuddin. Teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: UHAMKA
PRESS, 2006), cet. V
Roestiyah, et. al., Startegi Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
Sudjana, Nana. Dasar-dasar Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1988)
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2006), cet. 2

Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),
cet. 3
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Jakarta: PT. Kloang Klede Putra Timur)
Vembrianto, St. Pengantar Pengajaran Modul (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan
Paramita, 1985), cet. III
Waluyo, H.Y. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar, (Jakarta: Karunika
Universitas Terbuka, 1987), cet. 1
W.h. Burton, H.C. Witherington. Bapemsi, Tekhnik-tekhnik Belajar dan Mengajar
(Penerbit Jemmars Bandung, 1986), cet. III
Zulkifli. teori Belajar, (Jakarta: STKIP Wijaya Bakti, 1988)
Zuhairini, et. al., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Surabaya-Indonesia: Biro
Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1983), cet. VIII

ANGKET UNTUK MAHASISWA

A. Identitas Mahasiswa
1. Nama

: ………………………

2. Jurusan

: ………………………

3. Semester

: ………………………

B. Petunjuk Pengisisan Angket
1. Dimohon para responden menjawab pertanyaan-pertanyaan dari angket ini
dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan kondisi
anda. Dengan cara memberi silang (X) pada salah satu jawaban a, b, c, d
pada nomor yang bersangkutan.
2. Jawaban sesuaikan dengan pendapat anda sendiri dan jangan terpengaruh
oleh pendapat orang lain.
3. Angket ini bertujuan ilmiah untuk skripsi Sarjana Strata Satu (S-1).
4. Terima kasih atas bantuan dan partisipasi anda dalam menjawab
pertanyaan angket ini.
Tanggal…..…………….2008
Peneliti,

Agus Hidayat

ANGKET
1. Apakah dalam proses pembelajaran di kelas dosen menggunakan metode
diskusi?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
2. Apakah menurut anda proses pembelajaran menggunakan metode diskusi?
a. Sangat menyenangkan
b. Menyenangkan
c. Kurang menyenangkan
d. Tidak menyenangkan
3. Bagaimana kesiapan anda dalam menggunakan metode diskusi?
a. Sangat siap
b. Siap
c. Kurang siap
d. Tidak siap
4. Apakah pelaksanaan diskusi di kelas anda berlangsung demokratis?
a. Sangatdemokratis
b. Demokratis
c. Kurang demokratis
d. Tidak demokratis
5. Bagaimana menurut anda kesiapan dosen dalam menyajikan mata kuliah yang
menggunakan metode diskusi?
a. Sangat siap
b. Siap
c. Kurang siap
d. Tidak siap

6. Apakah dosen memperhatikan berjalannya diskusi?
a. Sangat memperhatikan
b. Memperhatikan
c. Kurang memperhatikan
d. Tidak memperhatikan
7. Bagaimana pelaksanaan diskusi di kelas anda?
a. Sangat hidup
b. Hidup
c. Kurang hidup
d. Tidak hidup
8. Apakah sebelum metode diskusi dilaksanakan anda telah membaca buku
tentang masalah yang akan didiskusikan?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
9. Apakah materi kuliah yang menggunakan diskusi mengandung masalah yang
harus diselesaikan?
a. Mengandung problem yang komplek
b. Mengandung problem yang ringan
c. Kurang mengandung problem
d. Tidak mengandung problem
10. Apakah setelah dilaksanakan metode diskusi anda dapat berpikir kritis?
a. Sangat kritis
b. Kritis
c. Kurang kritis
d. Tidak kritis

11. Apakah dalam pelaksanaan diskusi anda aktif?
a. Sangat aktif
b. Aktif
c. Kurang aktif
d. Tidak aktif
12. Bagaimana anda menilai pelaksanaan metode diskusi di kelas anda?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik
13. Apakah setelah pelaksanaan diskusi anda menjadi faham terhadap masalah
yang didiskusikan?
a. Sangat faham
b. Faham
c. Kurang faham
d. Tidak faham
14. Apakah setelah pelaksanaan diskusi pengetahuan anda menjadi mendalam?
a. Sangat mendalam
b. Mendalam
c. Kurang mendalam
d. Tidak mendalam
15. Apakah dalam pelaksanaan diskusi anda mengemukakan pendapat?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
16. Apakah metode diskusi dapat membuat wawasan anda menjadi luas?
a. Sangat luas
b. Luas
c. Kurang luas

d. Tidak luas
17. Apakah anda puas dengan pelayanan dosen dalam diskusi?
a. Sangat puas
b. Puas
c. Kurang puas
d. Tidak puas
18. Apakah anda puas dengan persiapan para penyaji dalam diskusi?
a. Sangat puas
b. Puas
c. Kurang puas
d. Tidak puas
19. Bagaimana menurut anda jika metode diskusi dilaksanakan dengan jumlah
mahasiswa banyak?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Kurang baik
d. Tidak baik
20. Apakah mahasiswa dalam pelaksanaan diskusi banyak bertanya?
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah

Sekian
Terima Kasih

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
NIM
Jurusan/Prodi
Program
Judul Skripsi

7. Pembimbing
8. Penguji
9. Tanggal Lulus
10. Nomor ijazah
11. Indeks Prestasi/Yudisium
12. Jabatan dalam organisasi
Kemahasiswaan
Raga
13. Alamat Asal

14. Alamat Sekarang

15. Nama Ayah
16. Pendidikan Terakhir Ayah
17. Pekerjaan Ayah
18. Nama Ibu
19. Pendidikan Ibu
20. Pekerjaan Ibu
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