
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab, berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi,

kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta

berarti “melalui” dan hodos berarti jalan atau cara.1 Dalam bahasa arab

metode dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langka-langka strategis

yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.2 Bila dihubungkan

dengan pendidikan langka tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan

dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik. Beberapa para ahli

mendefenisikan metode sebagai berikut:

1. Hasan langgulung mendefenisikan bahwa metode adalah: cara atau jalan
yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Abd Al Rahman Ghunaima mendefenisikan bahwa metode adalah cara-
cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran.

3. Muhammad Athiyah Al- Abrasy mendefenisikan bahwa metode adalah
jalan yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan pengertian
kepada peserta didik tentang segalah macam materi dalam berbagai
proses pendidikan.3

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode adalah:

seperangkat cara, jalan, dan teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh

pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pendidikan dan

pengajaran kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang

1 Ramayulis dan Samasul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2009, h.209
2 Alfiah, Hadist Tarbawi (Pendidikan Islam Tinjauan Hadist Nabi), Al-Mujtahada Press, 2010,h.
160
3 Ramayulis dan Samsul Nizar Op.Cit, h. 214
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termuat dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Metode merupakan suatu cara

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan

pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya pun bervariasi

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.4

Dengan adanya metode diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar

siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru, dengan kata lain terciptalah

interaksi edukatif.5 Metode tanya jawab adalah: suatu cara mengajar dimana

seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang

bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bahan bacaan yang mereka baca

sambil memperhatikan proses berfikir diantara peserta didik.6

Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru

tidaklah lepas dari guru memberikan pertanyaan dan murid memberikan

jawaban yang diajukan, pada kenyataannya dilapangan banyak para guru yang

tidak menguasai metode dalam memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga

pertanyaan hanya bersifat knouledge saja artinya kebanyakan hanya

mengandalkan ingatan.

Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan

terjadinya komunikasi langsung yang bersipat two way traffic sebab pada saat

yang sama terjadi dialog guru dan siswa, guru bertanya siswa menjawab atau

4 Mudasir, Manajemen Kelas, Zanapa Publising, Pekanbaru, 2011,h. 169
5 Moh. Sholeh Hamid, Op.Cit, h.7
6 Ramayulis, Op.Cit, h.239
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siswa bertanya guru menjawab, dalam komunikasi ini terlihat adanya

hubungan timbal balik secara lansung antara guru dan siswa.7

Metode ini sudah lama dipakai orang pada zaman Yunani, ahli-ahli

pendidikan islam telah mengenal metode ini, yang dianggap oleh pendidikan

modern berasal dari sokrates untuk mengajar peserta didiknya supaya sampai

ketarap kebenaran. Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan agama

kepada umatnya sering memakai tanya jawab dalam bentuk-bentuk

pertanyaan –pertanyaan kepada peserta didik (sahabat) untuk menyelami dan

mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kecerdasan

mereka, metode tanya jawab merupakan salah satu metode pembelajaran

rosulullah yang sangat penting.8

Metode tanya jawab dapat berfungsi dengan baik jika pada tahap

awalnya terdapat rumusan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan

yang diajukan tersebut dpat mendorong siswa untuk aktif, sehingga terjadi

kerjasama antara siswa. Pada metode ini dapat dilakukan secara adil dalam

membagi giliran bertanya.9

a). Dilihat dari waktu penyampaiannya, pertanyaan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pertanyaan awal pelajaran, pertanyaan pendahuluan menghubungkan
yang telah lalu dengan pengetahuan baru, tujuannya memusatkan
perhatian siswa kepada pelajaran.

2. Pertanyaan ditengah-tengah berlansungnya proses belajar mengajar,
pertanyaan ini untuk mendiskusikan bagian-bagian pelajaran dan
menarik sebagian fakta baru.

7 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Al-Gensindo,2010 Bandung,
h, 78
8 Alfiah, Op.Cit, h. 177
9 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir,Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana, 2010, h.188
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3. Pertanyaan akhir pelajaran, yaitu pertanyaan penutup untuk
menghubungkan topik-topik bahasan agar menarik kesimpulan
pelajaran sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan mudah.

b). Dilihat dari sasarannya, pertanyaan pada dasarnya dibagi dua yaitu:

1. Pertanyaan ingatan, pertanyaan ini mengetahui sejauh mana
pengetahuan yang dikuasai oleh siswa, kata tanya yang digunakan
adalah:apa, siapa, dimana, kapan dan berapa.

2. Pertanyaan pikiran digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana
cara berpikir siswa dalam menghadapi suatu persoalan, kata tanya
yang digunakan  adalah : mengapa dan bagaimana.

c). Kegunaan metode tanya jawab untuk:

1. Menyimpulkan pelajaran yang telah lalu, setelah guru menguraikan
suatu persoalan, kemudian guru menguraikan beberapa pertanyaan,
pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh siswa sedangkan hasil
jawaban siswa yang benar disusun dengan baik sehingga
merupakan ikhtisar pelajaran akan menjadi milik siswa.

2. Melanjutkan pelajaran yang sudah lalu, dengan mengulang
pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan, guru
akan menarik perhatian siswa kepada pelajaran baru.

3. Menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan
pengalaman

4. Memimpin pengamatan atau pemikiran siswa,ketika siswa
menghadapi sustu persoalan maka pemikiran siswa dapat
dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau seorang
siswa yang tidak memperhatikan pembicaraan guru yang dapat
mengusahakan supaya perhatiannya kembali kepada keterangan
guru dengan mengejutkannya dengan memberikan beberapa
pertanyaan.

5. Menyelingi pembicaraan untuk meransang perhatian siswa dalam
belajar sehingga dengan jalandemikian ada kerjasama antara siswa
dengan guru dan dapat menimbulkan semangat siswa.

6. Meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang
dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya.

d). Kelemahan metode tanya jawab:
1. Pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode

cerama, jalan pelajaran lebih lambat dibandingkan dari metode
ceramah, sehingga kadang-kadang bahan pelajaran tak dapat
dilaksanakan menurut yang ditetapkan.

2. Akan terjadi perbedaan pendapat antara siswa dan guru, hal ini
terjadi karena pengalaman peserta didik berbeda dengan guru,
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kalau hal itu terjadi guru harus bisa membuktikan kebenaran
jawabannya.

3. Sering terjadi penyelewengan dari masalah pokok, karena
pertanyaannya selalu sulit dan kurang oleh siswa maka kadang-
kadang siswa menyimpang dari persoalan, bila terjadi hal
semacam ini guru harus mengembalikan perhatian siswa kepada
persoalan yang akan di bahas.

4. Apabila siswa terlalu banyak maka tidak akan cukup waktu
memberi giliran kepada siswa.

e). Pelasanaan metode tanya jawab tidak wajar untuk hal-hal:

1. Menilai tarap kemampuan peserta didik mengenai pelajaran
mereka, metode tanya jawab hanya dapat memberikan gambaran
secara kasar saja dan mengingatkan kembali apa yang akan
dipelajarinya atau menghubungkan dengan pelajaran itu.

2. Persoalannya sangat konplek, sedangkan jawabannya dibatasi oleh
guru. apabila pertanyaan banyak menimbulkan jawaban, maka
janganlah jawabannya dibatasi, tetapi berikannlah kesempatan
kepada siswa untuk menjawab seluas-luasnya.

3. Pertanyaan yang diajukan jangan hanya terbatas pada jawaban
“YA” atau “Tidak” semata tetapi hendaknya jawabannya dapat
mendorong pemikiran peserta didik untuk memikirkan jawaban
yang tepat.

4. Memberikan giliran kepada peserta didik tertentu saja. Hendaknya
pertanyaan harus diajukan kepada seluruh peserta didik, jangan
hanya kepada peserta didik tertentu saja,begitu pula jawabannya
harus kepada seluruh peserta didik diberikan kesempatan untuk
menjawabnya, jangan hanya siswa yang pandai-pandai saja tetapi
juga kepada siswa yang pendiam dan pemalu yang didorong untuk
menjawabnya supaya ia dapat membiasakan dirinya.

f). Langkah –Langkah metode tanya jawab

Adapun tata cara pelaksanaan metode tanya jawab adalah:

1). Persiapan

a. Menentukan  topik pembelajaran
b. Merumuskan tujuan pembelajaran
c. Menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan

pembelajaran
d. Mengidentifikasi pertanyaan –pertanyaan yang akan diajukan

siswa
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2). Pelaksanaan

a. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran
b. Guru mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab

(siswa tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan
guru maupun siswa yang lainnya)

c. Guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi
d. Guru mengajukan pertanyaan  kepada seluruh siswa
e. Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk

memikirkan jawabannya
f. Guru membimbing siswa agar tanya jawab berlansung dalam

suasana tenang  dan bukan dalam suasana tegang dan penuh
persaingan yang tak sehat diantara siswa

g. Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa atau kepada
seorang siswa

h. Guru perlu mengendalikan siswa yang berani menjawab
i. Guru menggugah siswa yang pemalu atau siswa yang pendiam
j. Guru meneliti setiap pertanyaan yang diberikan kepada siswa
k. Guru memilih jawaban-jawaban yang dikemukakan siswa
l. Guru meneliti setiap jawaban  yang dikemukakan oleh siswa
m. Guru membandingkan argumentasi antara siswa
n. Guru menyimpulkan materi yang sedang dipelajari berdasarkan

sumber yang relevan.10

2.  Keaktifan belajar siswa

1. Pengertian Keaktifan Belajar

a. Menurut Etimologi

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya gigi, giat,
mampu, beraksi, dan bereaksi. Sdangkan keaktifan adalah kegiatan dan
kesibukan. Keaktifan siswa dalam belajar meliputi Fisik, mental,
emosional, dalam belajar keaktifan bisa disebut dengan aktivitas belajar
siswa dalam pembelajaran.

b. Menurut Terminologi

Keaktifan adalah kegiatan kesibukan dalam pembelajaran dan
pada dasarnya tidak ada belajar tanpa keaktifan siswa, yang berarti telah
terjadi keaktifan karena belajar.11 Keaktifan siswa merupakan inti dari
kegiatan belajar, keaktifan belajar ini terjadi dan terdapat pada semua

10 http://007indien.blogspot.com/2012/10/model-pembelajaran-tanya- jawab.html

11Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan, Bandung, Remadja Rosdakarya,1996,h. 116-120



15

kegiatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung kepada
kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.12

Sedangkan aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses
belajar mengajar, karena tidak ada belajar tanpa adanya aktivitas.

c. Indikator Keaktifan

Aktivitas murid sangat diperlukan dalam kegiatan, baik

belajar-mengajar sehingga muridlah yang harus aktif, sebab murid

sebagai subjek didik adalah yang merencanakan, dan ia sendiri yang

melaksanakan belajar. Aktivitas belajar murid yang dimaksud disini

adalah aktivitas jasmani dan aktivitas rohani. menurut Ardhana, indikator

keaktifan siswa dapat dilihat dari kriteria berikut:

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
b. Kerjasama dalam kelompok
c. Kemampuan siswa mengemukakan pendapatnya
d. Memberi kesempatan berpendapat
e. Mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat
f. Memberikan gagasan yang cemerlang
g. Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang
h. Menghargai keputusan siswa lainnya
i. Memanfaatkan potensinya
j. Saling membantu dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Moh. Uzer Usman aktivitas atau keaktifan siswa dalam

pembelajaran dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis,
melakukan eksperimen dan demontrasi.

2. Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya
jawab, diskusi, dan menyanyi.

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan
penjelasan guru, cerama, dan pengarahan.

4. Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari dan
melukis.

12 Hasbullah, Op.cit,h.4
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5. Aktivitas menulis (writing activities) seperti mengarang membuat
makalah dan membuat surat.13

Keaktifan siswa diatas sama dengan yang diungkapkan oleh sardiman, dan

beliau menambahkan keaktifan siswa selain yang di ungkapkan oleh Uzer Usman

diatas yaitu:

1. Mental activities (aktifitas mental), seperti menanggapi, mengingat,
memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan,dan
mengambil keputusan.

2. Emotional activities (aktifitas emosional) seperti, menaruh minat,
merasah bosan, gembira, bersemangat,bergairah, berani, bergairah,
berani dan tenang.14

Menurut Abu Ahmadi dalam proses pembelajaran keaktifan para siswa

adalah sebagai berikut:

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan,
permasalahannya.

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar.

c. Penampilan berbagai usaha/ kekreatifan belajar dalam menjalani dan
menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai
keberhasilannya.

d. Kebebasan atau keleluasan melakukan hal tersebut tanpa tekanan guru
(kemandirian belajar).15

Menurut Muhammad Ali, aktifitas-aktifitas siswa dalam pembelajaran

adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat
perencanaan,proses belajar mengajar dan evaluasi.

2. Adanya keterlibatan intelektual –emosional siswa baik melalui
kegiatan mengalami, menganalisa, berbuat, dan pembentukan
sikap.

3. Adanya keikut sertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan
situasi yang cocok untuk berlansung proses belajar mengajar.

13 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung, Remadja Rosdakarya, 2013, h. 21
14 Sardiman, Op.cit, h. 21

15 Abu ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 2, 2004,h. 207
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Aktifitas-aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan

lainnya. Dalam setiap aktifitas motoris terdapat aktifitas mental disertai perasaan

tertentu  dan seterusnya. Beberapa ciri-ciri dari pembelajaran yang aktif

sebagaimana dikemukakan dalam panduan pembelajaran model ALIS (Active

Learning  In School) sebagai berikut:

1. Pembelajaran berpusat pada siswa
2. Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata
3. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk berpikir
4. Pembelajaran melayani gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda
5. Pembelajaran mendorong siswa untuk beriteraksi (siswa-guru)
6. Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media

belajar
7. Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk  melakukan

kegitan belajar
8. Guru memantau proses belajar siswa
9. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa16

Ahmad Rohani dkk menyatakan bahwa ada dua aktifitas fisik dan aktifitas

fsikis adalah suatu hubungan yang erat. J. Piaget, “seorang pakar psikologi

berpendapat: “ Seorang anak berpikir saat ia berbuat, tanpa berbuat anak tidak

dapat berpikir, agar ia berpikir sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan untuk

berbuat sendiri” berpikir pada tarap verbal baru timbulsetelah individu berpikir

pada tarap perbuatan”.17

Keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui aktifitas fisik maupun fsikis,

aktifitas fisik adalah peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat

sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengar, melihat, atau

hanya pasif, sedangkan aktifitas fsikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja

16 Hamza B.Uno dan  Nurdin Muhammad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, cet-2, Jakarta:
Bumi Aksara, 2012, h.75
17 Ahmad rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, cet. 4, Jakarta: PT . Rineka
Cipta,1991,h. 7
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sebanyak-banyaknya atau berfungsi dalam rangka pengajaran. Dalam belajar

diperlukan aktifitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk

mengubah tingka laku, jadi untuk melakukan kegiatan tidak ada belajar tanpa

adanya aktivitas, itulah sebabny aaktivitas merupakan prinsip atau asas dalam

interaksi belajar mengajar.18

Dalam pembelajaran tuntunan keaktifan siswa merupakan konsekuensi

logis dari pengajar hampir tidak perna terjadi proses belajar tanpa adanya

keaktifan siswa dalam belajar, permasalahannya hanya terletak dalam kadar atau

bobot keaktifan belajar siswa adanya keaktifan belajar kategori rendah, sedang,

adapula keaktifan belajar kategori tinggi bila  dibuat skala keaktifan maka di skala

kan 1-10.19 Kadar belajar aktif dalam pengajaran dapat diidentifikasi dari adanya

ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat
perencanaan proses belajar mengajar.

2. Adanya keterlibatan intelektual, emosional siswa baik melalui kegiatan
mengalami, menganalisa, berbuat dan membuat sikap.

3. Adanya keikutsertaan siswa secara aktif dalam menciptakan situasi
yang cocok untuk berlansungnya proses belajar mengajar

4. Guru biasanya memakai metode yang cocok (bervariasi) dalam
pembahasan pembelajaran

Cara lain untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar yaitu dengan

menyesuaikan pengajaran dengan metode dengan kebutuhan individual siswa hal

ini sangat penting untuk meningkatkan usaha dan keinginan siswa untuk berperan

aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

18 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar , Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
h. 93
19 Abu Ahmadi &Widodo Supriyono,Op.Cit, h. 206
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Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar

yang harus dipahami oleh setiap guru dalam proses  pembelajaran, keaktifan

belajar ditandai dengan adanya  keterlibatan secara optimal, baik intelektual,

emosi, dan fisik. keaktifan siswa dalam kegiatan belajar untuk mengkontruksikan

pengetahuan mereka sendiri, mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan

atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran.  tingkat

keaktifan belajar murid  dalam suatu proses  pembelajaran merupakan tolak ukur

dari kualitas pembelajaran tersebut, pembelajaran tersebut berhasil dan berkualitas

jika seluruh siswa ikut  terlibat aktif dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran

upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar murid sangat penting, ini

karna keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi kesuksesan pembelajaran yang

dilakukan.

Prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan oleh guru dalam

mengaktifkan siswa:

1. Guru mendesain pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif
sepenuhnya dalam proses  belajar, keaktifan fisik, mental dan
emosional dapat diupayakan  dengan melibatkan sebanyak mungkin
indera siswa, semakin banyak keterlibatan indera itu semakin
maksimal keaktifan  siswa

2. Membebaskan ketergantungan yang berlebihan kepada guru, cara
belajar (DDCH) Duduk, Dengar, Catat, Hapal mengakibatkan siswa
dalam belajar selalu dibawah arahan guru, bila tanpa guru murid
tidak punya inisiatif sendiri, adapun ciri-ciri murid yang aktif adalah:

a. Siswa akan terbiasa belajar  teratur walaupun tidak ada
ulangan

b. Siswa memanfaatkan sumber belajar yang ada

c. Siswa terbiasa melakukan sendiri kegiatan belajar di
laboratorium dan lain sebagainya

d. Siswa mengerti bahwa guru bukan satu-satunya  sumber
belajar
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3. Menilai hasil belajar dengan cara berikut: bahwa setiap hasil
pembelajaran syarat dengan berbagai macam kegiatan belajar, maka
prestasi belajar siswa tergambar pada kegiatan belajar itu perlu
diadakan penilaian dengan ujian lisan, ujian tertulis, tes buku terbuka,
tugas untuk dikerjakan dirumah dan lain sebagainya.20

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan metode ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh :

Solikhati (2007) meneliti tentang pengaruh keaktifan belajar siswa

dalam proses pembelajaran berbasis fortofolio terhadap prestasi belajar di

Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru, Paparan di atas menunjukkan bahwa

secara khusus penelitian tentang keaktifan belajar siswa adalah penelitian

yang relevan, karena telah banyak yang telah menelitinya. Akan tetapi

secara khusus pengaruh penerapan metode tanya jawab terhadap keaktifan

belajar siswa dalam mata pelajaran sirah nabawi di MA.Muhammadiyah

Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum ada yang

meneliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya akan meneliti tentang

hal tersebut.

C. Konsep Operasional

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar lebih jelas apa yang

tertera dalam kerangka teoritis supaya tidak terjadi kesalah pahaman maka

Konsep Operasional dijabarkan dalam bentuk kongkrit, agar mudah

dipahami dan sebagai acuan dilapangan. Adapun variabel yang akan
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dioperasionalkan adalah pengaruh metode tanya jawab (variabel X) ,

keaktifan belajar (variabel Y).

Adapun langka-langka dari metode tanya jawabdilaksanakan dengan

cara berikut:

Adapun langkah-langkah dari metode tanya jawab yang akan

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Siswa memperhatikan penjelasan  guru

b. Siswa mencatat penjelasan materi dari guru

c. Siswa memikirkan appersepsi yang diberikan guru

d. Siswa  menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru

e. Siswa menanggapi setiap jawaban yang ada

f. Siswa meneliti setiap jawaban siswa lainnya

g. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

Tingkat keaktifan belajar siswa kelas X MA.Muhammadiyah

Penyasawan, dapat diketahui indikator-indikator sebagai berikut:

a. Siswa belajar mencari informasi

b. Siswa dapat memberikan informasi

c. Siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru

d. Siswa dapat memberikan penilaian kepada siswa lainnya

e. Siswa mampu memberikan penyempurnaan terhadap hasil pekerjaan

dalam belajar

f. Siswa dapat memberikan kesimpulan pelajaran dengan bahasa sendiri

g. Siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada.
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D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Berdasarkan penelitian tersebut penggunaan  metode tanya jawab

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah

yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau

kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya. Untuk menjawab

rumusan masalah di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

Ha             : Terdapat Pengaruh yang positif antara Metode Tanya

terhadap keaktifan belajar Sirah Nabawi siswa Madrasah

Aliyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

Ho             : Tidak terdapat pengaruh yang negatif antara Metode Tanya

Jawab terhadap keaktifan belajar Sirah Nabawi siswa

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar.


