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ABSTRAK 

Raja Fairus, (2020):  Efektivitas Pelaksanaan Strategi Interactive Instruction 

Dalam Menumbuhkan Keaktifan Siswa Pada 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas 

pelaksanaan strategi interactive instruction dalam menumbuhkan keaktifan siswa 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

Data mengenai efektivitas pelaksanaan strategi interactive instruction dalam 

menumbuhkan keaktifan siswa diperoleh dengan menggunakan lembar observasi 

yang diisi oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 

Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam di 

SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, sedangkan objek penelitian adalah efektivitas 

pelaksanaan strategi interactive instruction dalam menumbuhkan keaktifan siswa 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam yang 

berjumlah 3 orang di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive, yakni pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas 

pelaksanaan strategi interactive instruction dalam menumbuhkan keaktifan siswa 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

dikategorikan baik dengan angka persentase 74,07 %.  

 

Kata kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Strategi Interactive Instruction, 

Keaktifan Siswa. 
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ABSTRACT 

Raja Fairus, (2020): The Effectiveness of Implementing Interactive 

Instruction Strategy in Fostering Student Activeness on 

Islamic Education Subject at Vocational High School of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

This research aimed at knowing how the effectiveness of implementing 

Interactive Instruction strategy in fostering student activeness on Islamic 

Education subject at Vocational High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

was.  The data of Interactive Instruction strategy implementation was obtained 

from observation sheet filled by Islamic Education subject teachers at Vocational 

High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  The subjects of this research were 

all Islamic Education subject teachers at Vocational High School of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, and the object was the effectiveness of 

implementing Interactive Instruction strategy in fostering student activeness on 

Islamic Education subject at Vocational High School of Muhammadiyah 1 

Pekanbaru.  All Islamic Education subject teachers that were 3 teachers at 

Vocational High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru were the population of 

this research.  Purposive sampling technique, sampling was done without 

considering the strata of the population, was used in this research.  Observation, 

and documentation were used to collect the data.  The research findings showed 

that the implementation of Interactive Instruction strategy was effective in 

fostering student activeness on Islamic Education subject at Vocational High 

School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  It was proven by the teacher observation 

sheet recapitulation result of Interactive Instruction strategy implementation 

83.81%, and student activeness questionnaire recapitulation result was 74.07%. 

Keywords: Interactive Instruction Strategy Implementation, Student Activeness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 ملخص  

التعليم التفاعلي في تنمية  ة( : فعالية تطبيق استزاتيجي0202) ،راجا فيزوس

نشاط التالميذ في درس التزبية اإلسالمية بمذرسة 

 بكنبارو 1محمذية الثانىية المهنية 

انتؼهٍى انتفاػهً  تانهذف يٍ هزا انبحث هى يؼشفت فؼانٍت تطبٍك استشاتٍجٍ

فً تًٍُت َشاط انتاليٍز فً دسس انتشبٍت اإلساليٍت بًذسست يحًذٌت انثاَىٌت 

انتؼهٍى  تبكُباسو. تى انحصىل ػهى بٍاَاث حىل تطبٍك استشاتٍجٍ 1انًهٍُت 

انتفاػهً باستخذاو أوساق انًالحظت انًكتىبت يٍ لبم يذسسً انتشبٍت اإلساليٍت 

بٍاَاث حىل َشاط انتاليٍز تى وانبكُباسو،  1ًهٍُت بًذسست يحًذٌت انثاَىٌت ان

يستجٍبًا. األفشاد جًٍغ  98انحصىل ػهٍها يٍ دسجاث االستبٍاٌ انتً استجاب نه 

بكُباسو،  1يذسسً انتشبٍت اإلساليٍت وانتاليٍز بًذسست يحًذٌت انثاَىٌت انًهٍُت 

ٍت َشاط انتاليٍز انتؼهٍى انتفاػهً فً تًُ توانًىضىع هى فؼانٍت تطبٍك استشاتٍجٍ

بكُباسو. انًجتًغ  1فً دسس انتشبٍت اإلساليٍت بًذسست يحًذٌت انثاَىٌت انًهٍُت 

أشخاص و تاليٍز يذسست  3جًٍغ يذسسً انتشبٍت اإلساليٍت، وبهغ ػذدهى 

شخض. ٌستخذو أخز انؼٍُت  1،011بكُباسو، بإجًانً  1يحًذٌت انثاَىٌت انًهٍُت 

ت انؼشىائٍت انبسٍطت، أي أخز انؼٍُت انزي ٌتى بشكم فً هزا انبحث تمٍُت أخز انؼٍُ

ػشىائً بغض انُظش ػٍ انطبماث انًىجىدة فً انًجتًغ. وٌتى جًغ انبٍاَاث يٍ 

خالل انًالحظت واالستبٍاٌ وانتىثٍك. تشٍش َتائج هزا انبحث إنى أٌ تطبٍك 

ٍت انتؼهٍى انتفاػهً فؼال فً تًٍُت َشاط انتاليٍز فً دسس انتشب تاستشاتٍجٍ

بكُباسو. وٌتجهى رنك يٍ خالل  1اإلساليٍت بًذسست يحًذٌت انثاَىٌت انًهٍُت 

انتؼهٍى انتفاػهً بُسبت  تتهخٍض أوساق يالحظت انًذسسٍٍ فً تطبٍك استشاتٍجٍ

 ٪.7:،89٪ وَتائج انتهخٍض الستبٍاٌ َشاط انتاليٍز بُسبت 93،91

 ، نشاط التالميذ.التعليم التفاعلي ةتطبيق استزاتيجيالكلمات األساسية : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Dalam makna yang lebih 

kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua 

arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang 

telah ditetapakan sebelumnya.
1
 

Pembelajaran ialah proses individu mengubah perilaku dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya. Individu akan melakukan kegiatan belajar apabila 

ia menghadapi situasi kebutuhan dalam interaksi dengan lingkungannya.
2
  

Secara keseluruhan, proses pembelajaran merupakan rangkaian 

aktivitas sebagai berikut. 

Pertama, individu merasakan adanya kebutuhan dan melihat tujuan 

yang ingin dicapai. Kedua, kesiapan (readiness) individu untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan. ketiga, pemahaman situasi, yaitu segala 

sesuatu yang ada di lingkungan individu dan mempunyai hubungan dengan 

aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. 

                                                             
1
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan 

Kontekstual, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 19. 
2
 Mohamad Surya, Psikologi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 116. 
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Keempat, menafsirkan situasi, yaitu bagaimana individu melihat kaitan 

berbagai aspek yang terdapat dalam situasi. Kelima, individu melakukan 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan yang telah dirancangkannya dalam fase ketiga dan keempat. 

Keenam, individu akan memperoleh umpan balik dari apa yang telah 

dilakukannya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu berhasil 

(sukses) atau gagal. Berhasil artinya ia dapat memenuhi kebutuhannya yang 

berarti juga mencapai tujuannya. Sedangkan gagal artinya ia tidak 

memenuhi kebutuhan dan tidak mencapai tujuan.
3
  

Fungsi pembelajaran bukan hanya merupakan fungsi guru, tetapi juga 

sumber-sumber belajar yang lain yang digunakan untuk belajar. 

Pembelajaran diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik 

agar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru harus sesuai dengan rencana 

yang telah disusun sebelumnya. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu disusun suatu strategi 

pembelajaran.  

Strategi pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian 

tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat akan membantu guru 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan secara efektif. Tidak semua strategi 

pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

                                                             
3
 Ibid, hlm 117-119. 
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efektif. Strategi tertentu hanya akan dapat digunakan secara efektif untuk 

mencapai tujuan tertentu.
4
  

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran perlu adanya strategi 

agar tujuan tercapai dengan optimal.
5
 Strategi pembelajaran merupakan 

urutan kegiatan yang sistematik, pola-pola umum kegiatan guru yang 

mencakup tentang urutan kegiatan pembelajaran, untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.
6
 Strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan 

pembelajaran berurutan yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan 

untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan
7
. 

Untuk mencapai suatu tujuan atau hasil belajar siswa yang diinginkan 

maka seorang guru harus memilih strategi yang tepat yang akan dipakai di 

dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu strategi yang bisa digunakan 

adalah strategi interactive instruction. Strategi interactive instruction 

merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antarpeserta didik. 

Diskusi dan saling berbagi antarpeserta didik akan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, 

pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok serta mencoba mencari 

alternatif dalam berpikir. Secara umum strategi interactive instruction
 
ini 

menggunakan pendekatan siswa aktif, bersifat dua arah, dan peran siswa 

                                                             
4
 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 206-207.  
5
 Zainal Asril, Micri Teaching, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 13. 

6
 Nunuk Suryani dan Leo Agung,  Strategi Belajar-Mengajar, (Yogyakarta: Ombak, 

2012), hlm 3.  
7
 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Loc. Cit. 
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lebih dominan. Strategi interactive instruction
 
 ini sangat tepat digunakan 

untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar. 
8
 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

pada tanggal 05 sampai 10 Februari 2020, strategi interactive instruction 

telah dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Guru menentukan tema atau topik yang akan dibahas oleh siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. 

3. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

topik. 

4. Masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan 

dan membacakan pertanyaannya. 

5. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan informasi mengenai 

pertanyaan yang diajukan. 

6. Siswa membacakan hasil yang diperolehnya. 

7. Guru membahas kembali mengenai hasil penyelidikan siswa. 

Salah satu keunggulan atau kelebihan dari strategi interactive 

instruction ialah menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran 

yang aktif dan menciptakan hasil belajar yang lebih bermakna. 

                                                             
8
 M. Hosnan, Op.Cit, hlm 186.  
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Berdasarkan studi pendahuluan tersebut ternyata ditemukan adanya 

kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. di mana, masih ada siswa 

yang tidak aktif dalam proses pembelajaran pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala berikut ini: 

1. Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi dalam proses diskusi pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Masih ada siswa yang kurang mendengarkan pendapat temannya yang 

lain dalam diskusi. 

3. Masih ada siswa yang belum menyampaikan atau mengutarakan 

pendapatnya dalam diskusi. 

4. Masih ada siswa yang hanya diam saja ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan 

Strategi Interactive Instruction Dalam Menumbuhkan Keaktifan Siswa 

Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Muhammadiyah 1 

Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan 

sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam 

penggunaan sumber daya, sarana maupun pemanfaatan waktu.
9
  

                                                             
9
 Sondang P Siagian, Managemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

hlm. 24. 
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2. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan 

bisa diartikan sebagai penerapan.
10

  

3. Strategi interactive instruction merujuk kepada bentuk diskusi dan saling 

berbagi antarpeserta didik.
11

 

4. Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat bekerja, giat berusaha, 

mampu bereaksi dan berinteraksi, sedangkan arti kata keaktifan adalah 

kesibukan atau kegiatan.
12

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Efektivitas pelaksanaan strategi Interactive Instruction dalam 

menumbuhkan keaktifan siswa pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

b. Keaktifan siswa di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

2. Batasan Masalah 

Dari masalah yang ada penulis membatasi masalah penelitian ini pada 

kajian Efektivitas Pelaksanaan Strategi Interactive Instruction dalam 

                                                             
10

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm.70 
11

 M. Hosnan, Loc.Cit. 
12

 Em Zul Fajri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Diva Publisher, 2014), hlm 36. 
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menumbuhkan Keaktifan Siswa pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang harus dicari jawabannya melalui penelitian yakni : 

Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan strategi interactive instruction 

dalam menumbuhkan keaktifan siswa pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

efektivitas pelaksanaan strategi interactive instruction dalam 

menumbuhkan keaktifan siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, dan untuk melengkapi 

persyaratan dalam menyelesaikan studi (perkuliahan) penulis 

sebagai Sarjana Strata satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

b. Bagi guru untuk sebagai masukan dalam mengefektifkan 

pelaksanaan strategi interactive instruction dalam menumbuhkan 

keaktifan siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
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c. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas strategi 

pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Efektivitas 

Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian atau keberhasilan suatu 

tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam 

penggunaan sumber daya, sarana maupun pemanfaatan waktu.
13

 

Efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu 

pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat 

juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi. 

Pembelajaran efektif adalah kombinasi atau gabungan yang tersusun 

meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih 

baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang 

efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri 

atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. 

Pemberian kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sedang 

dipelajari.  

 

 

                                                             
13

 Sondang P Siagian, Loc.Cit, hlm. 24. 
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Instructional Effectiveness tergantung pada lima faktor: 

a. Attitude, 

b. Ability to Understand Instruction, 

c. Perseverance, 

d. Opportunity 

e. Quality of Instruction.
14

 

2. Pelaksanaan Strategi Interactive Instruction  

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran perlu adanya 

strategi agar tujuan tersebut tercapai dengan optimal.
15

 Strategi 

mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan 

belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
16

 

Strategi interactive instruction merujuk kepada bentuk diskusi dan 

saling berbagi antarpeserta didik. Diskusi dan saling berbagi akan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap 

gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok 

serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Strategi interactive 

instruction ini dilaksanakan dengan cara belajar secara berkelompok yang 

                                                             
14

 Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran”, dalam jurnal Pendidikan Usia Dini, 

Vol 9, Edisi 1, 2015.  
15

 Zainal Asril, Loc.Cit.  
16  Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Op.Cit, hlm 169.  
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dapat memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan 

berpendapat melalui pertanyaan yang mereka ajukan sehingga siswa 

merasa perlu mengadakan penyelidikan atas pertanyaannya tersebut, 

berdasarkan penyelidikan tersebut siswa akan secara sendirinya 

memperoleh pengetahuan baru, pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

mengkonstruksi sendiri sifatnya akan lebih bertahan lama dan lebih 

bermakna. 
17

  

Kegiatan strategi interactive instruction didasarkan pada beberapa 

prinsip antara lain: 

a. Somatis yaitu siswa mengalami aktivitas fisik yang 

memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang lain secara 

berpasangan atau kelompok, dari satu tempat ke tempat lain baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

b. Auditory yaitu siswa dimungkinkan untuk mendengar secara aktif 

dari berbagai sumber informasi. 

c. Visual yaitu siswa dimungkinkan untuk melakukan pengamatan 

gambar atau lingkungan sekitar. 

d. Intelektual yaitu siswa dimungkinkan untuk melakukan proses 

tanya jawab terhadap lingkungan belajarnya. 

Karakteristik strategi interactive instruction menurut Permendikbud 

nomor 103 tahun 2014 bersifat : 

a. Interaktif dan inspiratif,  

                                                             
17

 M. Hosnan, Loc.Cit.  
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b. Menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, 

c. Kontekstual dan kolaboratif, 

d. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian siswa,  

e. Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa.
18

  

Strategi interactive instruction akan membantu peserta didik untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya di bidang akademis. 

Materi pembelajaran disajikan dengan memberikan kebebasan bagi anak 

untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Materi kemandirian yang 

diciptakan dalam strategi interactive instruction ini pun akan memperluas 

dan memperkaya pengetahuan anak sehingga akan meningkatkan rasa 

percaya diri anak. 

Strategi interactive instruction merinci langkah-langkah ini dan 

menampilkan suatu struktur untuk suatu pembelajaran yang melibatkan 

pengumpulan dan pertimbangan terhadap pertanyaan-pertanyaan peserta 

didik sebagai pusatnya. 

Strategi interactive instruction memiliki tujuh langkah. Langkah-

langkah strategi interactive instruction diawali dengan tahap persiapan 

yaitu persiapan guru dan siswa mencari latar belakang topik yang akan 

dibahas dalam kegiatan pembelajaran, tahap pengetahuan awal yaitu guru 

                                                             
18

 Elfa Sumiyati, “Penggunaan Model Pembelajaran Interaktif Berbasis Aktivitas Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI Pada Pelajaran PKN SD Negeri 09 Kabawetan” 

dalam jurnal PGSD, Vol 10, Nomor 2, 2017.  
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menggali pengetahuan awal siswa mengenai hal-hal yang telah diketahui 

oleh siswa tentang topik yang akan dibahas. Pengetahuan awal siswa ini 

dapat digali dengan menyajikan sebuah permasalahan berkaitan dengan 

topik yang akan dibahas, kemudian menanyakan pendapat siswa atas 

permasalahan tersebut, tahap kegiatan eksplorasi yaitu menampilkan 

kegiatan untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya siswa 

didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik. 

Kegiatan yang dilakukan untuk memunculkan keingintahuan siswa bisa 

diajukan dalam bentuk pertanyaan, demonstrasi atau gambar. Kemudian 

meminta siswa untuk menceritakan dan mengajukan pendapat mereka 

mengenai apa yang telah dilihat, tahap pertanyaan siswa yaitu siswa 

diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan dan membacakan 

pertanyaannya. Setelah semua pertanyaan siswa terhimpun, guru mengajak 

siswa untuk menyeleksi pertanyaan yang telah dibacakan, tahap 

penyelidikan yaitu siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep 

atau informasi mengenai pertanyaan yang telah diajukan melalui 

penyelidikan atau observasi, tahap pengetahuan akhir yakni siswa 

membacakan hasil yang diperolehnya, tahap refleksi yaitu guru 

memberikan penguatan serta meluruskan hal-hal yang masih keliru.  Salah 

satu kebaikan dari strategi interactive instruction adalah bahwa siswa 

belajar mengajukan pertanyaan, kemudian mencoba merumuskan 

pertanyaan, dan mencoba menemukan jawaban terhadap pertanyaannya 

sendiri dengan melakukan kegiatan observasi (penyelidikan). Dengan cara 
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seperti ini siswa menjadi kreatif dan aktif belajar.
19

 Tujuan strategi 

interactive instruction adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

b. Meningkatkan pemahaman sosial antara siswa dengan lingkungan 

sekitar, 

c. Mendorong siswa untuk dapat menemukan dan menyelidiki sendiri 

konsep yang dipelajari mudah diingat dan tidak mudah dilupakan 

peserta didik, 

d. Membantu siswa membentuk cara bekerja sama yang efektif, saling 

membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide 

orang lain, 

e. Melatih siswa belajar berpikir analitis dan mencoba memecahkan 

masalah yang dihadapi sendiri.
20

  

Strategi interactive instruction dirancang untuk menjadikan suasana 

belajar mengajar berpusat pada siswa agar aktif membangun 

pengetahuannya melalui penyelidikan tehradap pertanyaan yang mereka 

ajukan sendiri. 
21

 

Strategi interactive instruction dikembangkan dalam rentang 

pengelompokkan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat 

                                                             
19

 Badruzzaman, “Proses Pembelajaran Aktif, Interaktif, dan Menyenangkan, dalam 

jurnal Al-Qalam, Vol 16, Nomor 25, 2010.  
20

 Elfa Sumiyati, “Penggunaan Model Pembelajaran Interaktif Berbasis Aktivitas Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI Pada Pelajaran PKN SD Negeri 09 Kabawetan” 

dalam jurnal PGSD, Vol 10, Nomor 2, 2017.  
21

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 

57.  
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bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas 

berkelompok, dan kerja sama siswa secara berpasangan.
22

 

a. Diskusi Kelas 

Diskusi dapat dilakukan sepanjang ada topik yang menjadi 

sentral komunikasi. Diskusi menekankan aktivitas belajar melalui 

interaksi komunikasi antara siswa dan siswa yang lain dalam 

membahas suatu tema atau topik sehingga diperoleh kesimpulan.
23

  

Diskusi kelas dapat membantu siswa meningkatkan 

keikutsertaan dalam pelajaran dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa menyuarakan pendapatnya, membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman yang lebih baik dengan cara 

memberikan kesempatan untuk menyatakan pemikiran mereka, dan 

membantu siswa untuk meningkatkan kecakapan berkomunikasi. 

Pembelajaran yang menggunakan diskusi merupakan pembelajaran 

yang bersifat interaktif.
24

 

Diskusi melatih siswa untuk berani mengungkapkan ide dan 

pendapatnya. Format di dalam sebuah diskusi harus ada 

permasalahan,  moderator/pemimpin diskusi; dan ada beberapa 

alternatif penyelesaian. Prosedur pelaksanaan diskusi ditetapkan 

dalam menjalankan aktivitas diskusi saat pembelajaran, di 

antaranya: 

                                                             
22

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 82. 
23 Alamsyah Said dan Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, 

(Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm 37. 
24

 Ibid. 
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1) Menemukan topik yang akan didiskusikan 

Guru menentukan tema atau topik yang akan didiskusikan oleh 

siswa dalam aktivitas belajar, tema atau topik diskusi diambil 

dari indikator hasil belajar dalam silabus. 

2) Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok 

membahas masalah dan mendiskusikan masalah tersebut ke 

dalam kelompok masing-masing dan antar kelompok lain. 

3) Moderator 

Moderator adalah orang yang akan memimpin jalannya diskusi 

agar terarah dan tepat waktu. Guru atau siswa dapat bertindak 

sebagai moderator. Syarat utama menjadi moderator adalah 

menguasai tahap diskusi dan masalah yang akan didiskusikan, 

serta dapat mengatur waktu tiap-tiap kelompok melakukan 

pembahasan, presentasi, dan kesimpulan. Dengan moderator, 

jalannya diskusi akan terarah dan indikator hasil belajar  dapat 

tercapai dengan tuntas.  

a) Aturan diskusi. Guru menginformasikan kepada kelompok 

mengenai aturan-aturan dalam diskusi. Aturan ini penting 

mengingat keterbatasan jam pelajaran, sehingga aktivitas 

diskusi dapat selesai sesuai alokasi waktu yang telah 

ditentukan. 
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b) Notulensi. Siswa dalam kelompok diskusi dapat menjadi 

notulen yang bertugas menulis kesimpulan hasil diskusi. 

Hasil catatan dari notulen akan dibagikan kepada semua 

siswa sebagai catatan hasil diskusi
25

.  

b. Diskusi Kelompok Kecil 

Bekerja atau diskusi dengan kelompok kecil merupakan 

bagian signifikan dari belajar interaktif. Sungguh penting untuk 

membentuk kelompok-kelompok seluruh kelas.
26

 Salah satu cara 

untuk memfasilitasi belajar interaktif dalam kelompok kecil adalah 

memberi tugas-tugas pada anggota-anggota kelompok seperti 

pemimpin, fasilitator, pengatur waktu, perekam, pembicara, 

pengamat proses atau manajer materi. Tetapi kadangkala 

menyenangkan dan efisien menggunakan strategi pilihan kreatif.  

1) Penugasan berdasarkan alphabet: Identifikasikan tugas-tugas 

yang diperlukan dan ditugaskan mereka dalam urutan alphabet 

dengan nama pertama. Dalam kelompok jangka waktu lama, 

putarlah tugas-tugas dengan menggunakan aturan ini. 

2) Penugasan menurut kelahiran: Tentukan tugas dalam urutan 

akronologi kelahiran siswa (dalam tahun kalender). Dalam 

kelompok jangka waktu lama, putarlah tugas-tugas dengan 

menggunakan aturan ini. 

                                                             
25

 Ibid, hlm 95. 
26

 Melvin L.Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2007), hlm 25. 
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3) Nomor Lotere: Suruhlah anggota kelompok untuk 

membagikannya. Letakkan nomor-nomor yang dimiliiki oleh 

anggota kelompok pada topi dan tentukan orang untuk setiap 

tugas.  

4) Warna lotere: Pilihlah warna untuk setiap tugas. Orang yang 

memakai warna tertentu menerima tugas itu. 

5) Perlengkapan pakaian: Tugaskan tanggung jawab dengan 

memilih perlengkapan pakaian, seperti pakaian kaca mata, 

perhiasan perak, sweater atau sepatu coklat. 

6) Voting: Suruhlah anggota kelompok untuk memilih tugas. Salah 

satu metode populer untuk menandai anggota menunjuk orang 

yang mereka pilih. Orang dengan jari paling banyak menunjuk 

padanya memperoleh tugas itu. 

7) Penugasan random: Suruhlah setiap anggota untuk menghitung 

dan mengemukakan empat digit terkahir dari nomor telepon 

rumah (seperti 9999=36). Kemudian umumkan sebuah nomor 

dari 1-36. Peserta dalam kelompok yang nomornya paling 

dekat pada nomor tersebut ia diberi tugas itu. 

8) Pencinta binatang piaraan: Berikan tugas yang telah ditentukan 

untuk peserta didik dengan jumlah binatang piaraan tebanyak.  

9) Ukuran keluarga: Berikan tugas yang telah ditentukan untuk 

peserta dengan saudara kandung paling banyak atau paling 

sedikit. 
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10) Doorprize: Paling awal ke kelas, letakkan sebuah stiker 

sedemikian rupa sehingga mengidentifikasikan satu anggota 

perkelompok. Metode-metode mencakup sebuah stiker pada 

sebuah kartu nama, atau pada sebuah tempat duduk atau meja, 

pada sebuah materi pelajaran dan sejenisnya. Peserta didik 

yang menerima stiker memperoleh hadiah dari suatu tugas 

kelompok tertentu. Untuk menghadiahkan lebih dari satu 

tugas, gunakan stiker dengan warna yang bebeda-beda.
27

  

c. Pengerjaan Tugas Berkelompok 

Dengan menempatkan peserta didik di dalam kelompok dan 

memberinya tugas di mana mereka saling tergantung satu dengan 

yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang 

mengagumkan untuk memberi kemampuan pada keperluan siswa 

dalam masyarakat. Mereka condong menjadi lebih menarik dalam 

belajar karena mereka melakukannya dengan teman-teman sekelas 

mereka, sekali terlibat, mereka juga memiliki keperluan untuk 

bercakap-cakap mengenai apa yang mereka alami dengan yang 

lain, yang mengarahkan pada hubungan selanjutnya.
28

  

d. Kerja Sama Siswa Secara Berpasangan 

Penggunaan partner atau pasangan belajar layak mendapat 

perhatian khusus. Salah satu cara yang paling efektif dan efisien 

untuk meningkatkan belajar aktif ialah dengan membagi peserta 

                                                             
27

 Ibid, hlm 28-30. 
28

 Ibid, hlm 9-10.  
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berpasang-pasangan dan menyusun partner belajar. Sungguh sulit 

untuk terlewatkan dalam berpasangan. Juga sulit untuk 

bersembunyi dalam partner. Belajar dengan partner atau pasangan 

dapat dalam waktu pendek atau panjang. Belajar dengan partner 

atau pasangan dapat melakukan berbagai tugas secara cepat atau 

tugas yang memerlukan waktu lebih lama, seperti dalam daftar 

berikut: 

1. Mendiskusikan sebuah dokumen pendek secara bersama-sama. 

2. Saling menginterview satu dengan yang lain mengenai reaksi 

partner terhadap tugas atau aktivitas pendidikan yang lain. 

3. Mengkritik atau mengedit pekerjaan tertulis antara teman satu 

dengan yang lain. 

4. Mempertanyakan partner anda tentang tugas membaca. 

5. Merangkum pelajaran atau sesi pelajaran secara bersama-sama. 

6. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bersama-sama pada 

pengajar. 

7. Menganalisis problem kasus, latihan, atau percobaan bersama-

sama. 

8. Saling menguji satu dengan yang lain. 

9. Merespon pertanyaan yang diberikan oleh pengajar. 

10. Membandingkan catatan-catatan yang dilakukan di kelas.
29

 

                                                             
29

 Ibid, hlm 22-23.  



21 
 

 
 

Beberapa kelebihan dari strategi pembelajaran interaktif ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Peserta didik lebih banyak diberikan kesempatan untuk 

melibatkan keingintahuannya pada objek yang akan dipelajari. 

b. Melatih peserta didik mengungkapkan rasa ingin tahu melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh guru. 

c. Memberikan sarana bermain bagi peserta didik melalui 

kegiatan eksplorasi dan investigasi. 

d. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan perancang aktivitas 

belajar. 

e. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang 

aktif. 

f. Hasil belajar lebih bermakna.
30

 

Pelaksanaan strategi interactive instruction dapat dikatakan efektif 

apabila: 

1. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengajukan 

pendapatnya. 

2. Menuntut siswa untuk membaca dan menulis. 

3. Menunjukkan tantangan bagi siswa. 

4. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mencari 

informasi mengenai permasalahan yang sedang dibahas. 
31

 

 

                                                             
30 Abdul Majid, Op.Cit, hlm 91. 
31

 Prayekti, “Jurnal Penerapan Model Pembelajaran Interaktif Instruksi Pada Mata 

Pelajaran IPA di SD”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka.   
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3. Keaktifan Siswa 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat 

berusaha, mampu bereaksi dan berinteraksi, sedangkan arti kata keaktifan 

adalah kesibukan atau kegiatan.
32

 Keaktifan ialah suatu kegiatan yang 

bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
33

 Keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dapat dilihat dalam hal sebagai berikut:  

a. Turut serta dalam melakukan tugas belajarnya. 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah 

c. Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya. 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperkukan untuk 

memecahkan masalah. 

e. Melatih diri dalam memecahkan masalah atau soal. 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh.
34

 

Selain itu, keaktifan siswa dapat diidentifikasikan dari adanya ciri 

sebagai berikut: 

1) Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat 

perencanaan, proses belajar mengajar dan evaluasi. 

                                                             
32 Em Zul Fajri, Loc.Cit, hlm 36. 
33

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm 98. 
34

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2013), hlm 72. 
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2) Adanya keterlibatan intelektual – emosional siswa baik melalui 

kegiatan mengalami, menganalisa, berbuat dan pembentukan 

sikap. 

3) Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan 

situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 

4) Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar 

siswa, bukan sebagai pengajar (instruktur) yang mendominasi 

kegiatan di kelas. 

5) Menggunakan berbagai metode secara bervariasi, alat dan media 

pengajaran.
35

 

B. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Sholikin (2016) dari jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dengan judul: “Pengaruh Strategi Pembelajaran Interaktif 

Terhadap Minat Siswa Dalam Pelajaran Bahasa Arab Kelas V Di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatatah Juwana Pati”. Dari hasil perhitungan 

menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi 

pembelajaran interaktif terhadap minat siswa dalam pelajaran Bahasa Arab 

kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fattah Juwana Pati. Persamaan antara 

skripsi tersebut dan penelitian ini adalah pada penggunaan strategi yakni 

                                                             
35

 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 

2008), hlm 69. 
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strategi pembelajaran interaktif. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian ini membahas tentang keaktifan dan skripsi tersebut membahas 

tentang minat belajar.
36

  

2. Skripsi yang disusun oleh Layinatul Khasanah (2016) dari jurusan Teknik 

Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, dengan judul: 

“Efektivitas Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assement, Satisfaction) Berbantuan Multimedia Interaktif Terhadap 

Keaktifan Dan Hasil Belajar Di SMP Negeri 1 Sumber Rembang”.  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pembelajaran ARIAS 

berbantuan multimedia interaktif sangat efektif terhadap hasil belajar siswa 

dan keaktifan siswa. Persamaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini 

adalah membahas tentang keaktifan siswa. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada penggunaan strategi dalam proses belajar mengajar terhadap 

keaktifan tersebut.
37

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional 

dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Di sini 

variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasioanl yang 

menggambarkan cara mengukur variabel tersebur, dengan demikian mudah 

                                                             
36 Nur Sholikin, Pengaruh Strategi Pembelajaran Interaktif Terhadap Minat Siswa Dalam 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatatah Juwana Pati, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Skripsi 2016. 
37 Layinatul Khasanah, Efektivitas Pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 

Assement, Satisfaction) Berbantuan Multimedia Interaktif Terhadap Keaktifan Dan Hasil Belajar 

Di SMP Negeri 1 Sumber Rembang, Fakultas Teknik, Skripsi 2016.  
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diidentifikasikan dan mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional 

dan dapat diukur atau diobservasi.
38

 

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan yaitu Pelaksanaan 

Strategi Interactive Instruction dalam Menumbuhkan Keaktifan siswa. 

Indikatornya adalah : 

a. Guru menentukan tema atau topik yang akan dibahas oleh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Guru dan siswa mencari latar belakang dari topik yang dibahas. 

c) Guru menanyai siswa mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan topik. 

d) Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 

e) Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik. 

f) Masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk membuat 

pertanyaan dan membacakan pertanyaannya. 

g) Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan informasi 

mengenai pertanyaan yang diajukan. 

h) Siswa membacakan hasil yang diperolehnya. 

i) Guru membahas kembali mengenai hasil penyelidikan siswa. 

 

 

                                                             
38

 Azwir Salam & Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam, 

(Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm 35.  
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk studi pendahuluan dilaksanakan pada 

bulan Februari 2020, sedangkan untuk riset dilaksanakan pada bulan Juni 

2020. Dan  tempat penelitian dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 

Pekanbaru, Jl. Senapelan No. 10 A.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Agama Islam  di 

SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Dan objek penelitiannya adalah 

efektivitas pelaksanaan strategi interactive instruction dalam 

menumbuhkan keaktifan siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

C. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data 

penelitian
39

. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 

Pekanbaru yang berjumlah 3 orang. 

D. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Hal ini karena keterbatasan peneliti itu 

                                                             
39 Ibid.  
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sendiri baik dari segi waktu, dana dan tenaga. Untuk itu maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi dan harus betul-betul 

sampel yang representatif atau yang mewakili
40

. Dalam penelitian ini  

teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sampling 

purposive, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
41

 Dan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah satu orang guru 

Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, di antaranya: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengamati, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang 

hasil pengamatan tersebut dicatat secara sistematis
42

. Metode ini peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data tentang Efektivitas Pelaksanaan 

Strategi Interactive Instruction dalam Menumbuhkan Keaktifan Siswa 

Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Muhammadiyah 1 

Pekanbaru. 

Pada metode penelitian ini penulis membuat lembar observasi yang 

berisikan beberapa point yang diambil dari konsep operasional mengenai 

pelaksanan strategi interactive instruction. Lalu lembar observasi tersebut 

                                                             
40 Azwir Salam dan Amri Darwis, Op.Cit, hlm 53. 
41 Ibid, hlm 45.  
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Ilmu, 1993), hlm. 236. 
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penulis bagikan ke guru Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru untuk kemudian diisi. Setelah diisi lembar 

observasi tersebut dikembalikan lagi kepada penulis. 

3. Dokumentasi 

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. 

Peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan 

bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut. Pengumpulan data 

melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera (video shooting), atau 

dengan cara potocofy
43

. Teknik ini penulis lakukan untuk mendapatkan 

data siswa, sejarah sekolah, lokasi sekolah, dan semua yang berhubungan 

dengan sekolah. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian 

dasar.
44

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif. 

Apabila sebaran data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan 

data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau simbol.
45

 

                                                             
43

 Ibid.   
44

 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Kuantitatif Dan Kualitatif, ( Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 217. 
45

Suharsimi Arikunto, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

t.th.), hlm 149. 
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Mengingat penelitian ini bersifat deksriptif, maka teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis data deksriptif kuantitatif 

dengan persentase. 

Adapun rumusnya yaitu : 

P = 
 

 
x100% 

Keterangan : 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentase  

N  = Number of cases (jumlah frekuensi)  

100%  = Bilangan tetap 
46

. 

Kemudian dipersentasekan dengan kesimpulan dari hasil penelitian 

ini di buat dalam bentuk kalimat-kalimat. Persentase tersebut adalah 

sebagai berikut : 

81% - 100%   = sangat baik 

61% - 80%     =  baik 

41% - 60%     = cukup baik  

21% - 40%     = kurang baik 

0% - 20%       = tidak baik
47

 

 

 

                                                             
46

  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hlm  

43.  
47

  Ridwan,  Skala Pengukuran Variabel-Variabel Peneltian, (Bandung: Alfabeta, 2010),   

hlm. 15. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan penelitian maka berdasarkan hasil analisis data 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan strategi interactive 

instruction dalam menumbuhkan keaktifan siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, 

dikategorikan baik dengan angka persentase 74,07 %.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Guru 

Guru hendaknya bisa mengaplikasikan strategi pembelajaran 

(strategi interactive instruction) dengan lebih baik lagi, sehingga dapat 

membuat siswa yang awalnya tidak turut serta dalam proses 

pembelajaran menjadi fokus, bahkan bisa menumbuhkan keaktifan 

dalam diri siswa tersebut.  

2. Siswa  

Siswa diharapkan mampu bekerjasama dengan guru saat proses 

pelaksanaan strategi  pembelajaran (strategi interactive instruction) 

sedang belangsung. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

pembelajaran dapat diterima dengan baik, misalnya menumbuhkan 

keaktifan dalam diri siswa.  
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3. Peneliti Lainya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

menjadi masukan bagi peneliti lain dan juga dapat dijadikan 

penunjang penelitian terhadap masalah yang sesuai dengan topik 

tersebut, serta untuk menambah wawasan baik dalam bidang 

penulisan maupun penelitian. 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU DALAM PELAKSANAAN STRATEGI 

INTERACTIVE INSTRUCTION PADA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Kelas    :  

Nama Guru  :  

 

No

. 

Aspek Yang Diamati Ya Tidak 

1. Guru menentukan topik yang akan dibahas 

oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

  

2. Guru dan siswa mencari latar belakang dari 

topik yang dibahas. 

  

3. Guru menanyai siswa mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan topik. 

  

4. Guru memancing rasa ingin tahu siswa 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 

  

5. Siswa didorong untuk mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan dengan topik. 

  

6. Masing-masing siswa diberi kesempatan 

untuk membuat pertanyaan dan 

membacakan pertanyaannya. 

  

7. Siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan informasi mengenai pertanyaan 

yang diajukan . 

  

8.  Siswa membacakan hasil yang diperolehnya.   

9. Guru membahas kembali mengenai hasil 

penyelidikan siswa. 

  

 

Keterangan skor :  

Ya : 1 

Tidak : 0 

 

 



REKAPITULASI HASIL LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM 

PELAKSANAAN STRATEGI INTERACTIVE INSTRUCTION PADA 

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

 

No 

 

Observasi 

Hasil 

Ya Tidak 

 

1. 

 

Pertama 

  

 

8 

 

1 

 

2. 

 

Kedua  

 

 

6 

 

3 

 

3. 

 

Ketiga  

 

 

6 

 

3 

 

4. 

 

Keempat  

 

 

6 

 

3 

 

5. 

 

Kelima  

 

8 

 

1 

 

6.  

Keenam  

 

 

6 

 

3 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

14 
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