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َّماََّسَعىّوأ َّ ْنَّل ْيَسَِّلْْلِْنسَاِنَِّإَّل   
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
 Transiliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada berikut ini: 

1. Konsonan  
 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ب

 ‘ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : م  dz : ذ

 n : ن  r : ر

 w : و  z : ز

 h : ه  s : س

 ´ : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal  

Vokal tunggal Vokal panjang  Vokalrangkap 

Fathah  : a ا a   ْي...  ai 

Kasrah : i ي i   ْو...   au 
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Dhammah : u و u 

3. Kata sandang  

a. Kata sandang yang diikuti alif lam )ْال( qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam )ال( qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madiinah : املدينة  al- Baqarah : البقرْة

b. Kata sandang yang diikuti alif lam )ْال( syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam )ْال( syamsiah  

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

  as-Sayyidah : السيدة  ar- Rajul : الرجل

يارمالد  as- Syams : الشمس  : ad-Darimi 

c. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara bahasa Arab digunakan 

lambang (  ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda 

tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada 

di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Contoh: 

للّْاآَمنْ  اِبا   Amanna billahi 

السَُّفَهاءْ آَمَنْ  Amana as-sufaha’u 

ي نَْذْاإان ْالْ    Inna al-ladzina 
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عْ رُّكََْوال   Wa ar-rukka’i 

d. Ta Marbuthah (ة) 

Ta Marbuthah (ة)  apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi 

huruf “h”. Contoh: 

َف ئاَدةْا  al-Af’idah :  َأْل 

اَلماي ةَْ َماَعة ال إلاس   al-Jami’ah al-Islamiyyah : َأْل 

Sedangkan Ta Marbuthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di 

wasal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh:  

َبةْ   Amilatun Nasibah : َعاماَلة ََْنصا

َيَة ال ك ب َْ ىاْل   : al-Ayat al-Kubra 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang di sempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan 

lain-lain, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan 

ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan 

kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama 

diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-Aridh, al-
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‘Aqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan 

kata al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf 

kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihahdan 

seterusnya. 
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ABSTRAK 

Ulfah Mardiatus Sholihah, NIM 16311718, Judul Skripsi 

“Implementasi Metode Problem Solving dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Siswa Kelas VIII SMP Pustek 

Serpong Tangerang.”, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.2020. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

metode problem solving dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Pada Siswa Kelas VIII SMP Pustek Serpong. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi metode problem solving 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Pustek 

Serpong. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI), sedangkan objek penelitian adalah metode problem 

solving (pemecahan masalah). Sebagai sumber data utama yaitu guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP Pustek Serpong. Sumber pendukung 

lainnya yaitu berupa buku-buku, untuk mendapatkan dan wawancara 

dengan kepala sekolah, guru Pendidikan Agma Islam (PAI), serta kepada 2 

orang siswa SMP Pustek Serpong. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

metode problem solving diterapkan dalam pembelajaran PAI di SMP Pustek 

Serpong Tangerang melalui Langkah-langkah ilmiah yang dimulai dari : a) 

menyadari adanya masalah; b) memahami masalah; c) membuat hipotesis; 

d) mengumpulkan data; e) analisis dan sintesis; f) mengambil kesimpulan; 

g) menerapkan kesimpulan; h) mengevaluasi. 

Kata kunci: Metode Problem solving, Pendidikan Agama Islam 
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ABSTRACT 

 Ulfah Mardiatus Sholihah, NIM 16311718, Thesis Title 

"Implementation of Problem Solving Methods in Learning Islamic 

Religious Education (PAI) in Class VIII Students of SMP Pustek 

Serpong Tangerang.", Islamic Religious Education Study Program 

(PAI), Tarbiyah Faculty, Al-Qur’an 'Science Institute an (IIQ) Jakarta. 

2020.  

 The purpose of this study was to determine the implementation of 

problem solving methods in learning Islamic Religious Education (PAI) in 

Class VIII Students of SMP Pustek Serpong. This research uses qualitative 

research with a descriptive approach. The focus of this research is the 

implementation of problem solving methods in Islamic Religious Education 

(PAI) learning at SMP Pustek Serpong. The research subjects in this study 

were teachers of Islamic Religious Education (PAI), while the object of the 

research was the problem solving method. The main data source is the 

Islamic Religious Education (PAI) teacher at SMP Pustek Serpong. Other 

sources of support are books, to obtain and interview the principal, teachers 

of Agma Islam Education (PAI), as well as to 2 students of SMP Pustek 

Serpong. The results showed that the problem solving method was applied 

in Islamic education learning at SMP Pustek Serpong Tangerang through 

scientific steps starting from: a) realizing a problem; b) understand the 

problem; c) make a hypothesis; d) collect data; e) analysis and synthesis; f) 

draw conclusions; g) apply conclusions; h) evaluate. 

 

Keywords: Problem solving methods, Islamic Religious Education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.  

A. Latar Belakang  

Setiap manusia yang dilahirkan memiliki potensi dasar yang 

diberikan oleh Tuhan, atau dapat disebut pula dengan fitrah. Salah satu 

fitrah yang ada meliputi bakat dan kecerdasan, dimana ini merupakan suatu 

kemampuan bawaan potensial yang mengacu kepada perkembangan 

kemampuan akademis ilmiah dan keahlian dalam berbagai bidang 

kehidupan. Bakat ini berpangkal pada kemampuan cognitif (daya pikir), 

konasi  (kehendak), dan emosi (rasa). Selain memiliki bakat, manusia juga 

memiliki insting (naluri) atau gharizah yaitu kemampuan berbuat atau 

bertingkah laku dengan tanpa melalui proses pembelajaran dahulu. 

Berbagai potensi yang dibawa sejak lahir ini dapat ditumbuh kembangkan 

dan dibina lebih lanjut sehingga menjadi mahir serta terampil melalui 

pendidikan dan pengajaran.1 

Dalam pendidikan terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu ke arah yang 

lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan.2 Sedangkan mengajar 

merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan kepada peserta didik, 

 
1 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hal. 79  

2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 

26   
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dimana peserta didik sendirilah yang melakukan kegiatan belajar tersebut 

seperti mendengarkan ceramah dari guru, membaca buku, melihat 

demonstrasi, menyaksikan pertandingan, mengarang, dan sebagainya. Dan 

peranan guru di sini yaitu memberikan bimbingan agar peserta didik dapat 

melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan berhasil, dan juga guru 

membantu agar peserta didik mampu mengatasi kesulitan-kesulitannya.3 

Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dimulai dengan 

menyiapkan peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran, serta 

menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk juga guru dan lingkungan 

tempat pembelajaran.4 

Peranan guru salah satunya yakni berusaha mengatur suasana kelas 

yang kondusif bagi peserta didik untuk menjaga semangat dan kesenangan 

belajar. Setiap kali guru masuk kelas dituntut untuk mengelola kelas 

hingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar.5 Semua kegiatan itu guru 

lakukan demi kepentingan peserta didik, demi keberhasilan belajar peserta 

didik. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah 

suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi. 

Lingkungan yang ada di sekitar peserta didik dapat menumbuhkan 

dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar dengan baik. 

Menurut Nana Sudjana mengajar adalah proses memberikan bimbingan 

atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. 

 
3 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 

50     

4 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Karisma 

Putra Utama Kencana, 2011), hal. 81  

5  Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 

18 
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belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai 

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik, 

dikarenakan kegitan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran 

dilakukan.6 

Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar 

mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa 

menemukan kendala yang berarti. Hanya sayangnya pengelolaan kelas 

yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan, disebabkan pada kondisi 

tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki dengan datang tiba-tiba. 

Suatu gangguan yang datang tiba-tiba dan diluar kemampuan guru adalah 

kendala spontanitas dalam pengelolaan kelas. Dengan hadirnya kendala 

spontanitas suasana kelas biasanya terganggu yang ditandai pecahnya 

konsentrasi anak didik. 

Kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan suatu metode yang 

tepat memiliki peran yang penting. Keberhasilan peserta didik dalam 

proses pembelajaran akan ditentukan oleh ketepatan penerapan suatu 

metode yang sesuai dengan tujuan. Metode yang dapat diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar bermacam-macam, sedangkan penerapannya 

tergantung dari rumusan tujuan.  

Metode problem solving adalah salah satu metode dalam 

pembelajaran. Metode problem solving yakni peserta didik belajar 

memecahkan masalah berdasarkan beberapa prinsip, gejala atau pristiwa 

yang telah terjadi dengan beberapa kemungkinan. Pada tingkat ini peserta 

 
6 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2010), hal.38-39 
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didik belajar untuk merumuskan dan memecahkan masalah, serta 

memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau 

membangkitkan situasi problematik dengan menggunakan berbagai kaidah 

yang telah dikuasai.7 

Melalui penerapan metode problem solving peserta didik dapat 

memecahkan masalah secara terstruktur dan bertahap sehingga diperoleh 

hasil pemecahan masalah yang tepat dan cepat. Kreatifitas peserta didik 

dalam memecahkan suatu masalah dapat diasumsikan sebagai proses 

berpikir, dimana peserta didik berusaha untuk menemukan hubungan-

hubungan baru mengenai konsep dengan permasalahan yang dihadapi serta 

mendapatkan jawaban dari prosedur baru dalam memecahkan suatu 

masalah.8  

Penerapan metode problem solving ini merupakan salah satu 

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada 

peserta didik. Selain itu, metode problem solving melibatkan peserta didik 

untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap ilmiah sehingga peserta 

didik dapat mempelajarai pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut dan sekaligus memilki keterampilan untuk memecahkan masalah.9 

Metode problem solving ini dianggap tepat untuk pemahaman 

konsep karena siswa dapat menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Proses belajar yang baik 

adalah proses belajar yang dapat menambah pengalaman serta dapat 

 
7 Anisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 

57  

8 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), hal. 46  
9 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), hal. 18   
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mengubah sikap penguasaan konsep yang diharapkan. Untuk membentuk 

sikap peserta didik yang bermakna, maka diperlukan pengembangan 

metode pembelajaran yang dapat menanamkan akhlak yang mulia dalam 

bahan ajarnya.10  

Metode problem solving dapat diterapkan dalam pembelajaran 

berbagai bidang studi, salah satunya dapat diterapkan dalam pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang “berwarna” Islam. 

Maka pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berdasar Islam. 

Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan 

mendasari seluruh proses pendidikan. Dilihat dari sudut etimologis, istilah 

pendidikan Islam sendiri terdiri atas dua kata, yakni “pendidikan” dan 

“Islam”. Apa yang dimaksud dengan pendidikan. Dalam konteks 

keislaman, definisi pendidikan sering di sebut dengan berbagai istilah, 

yakni al-tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib, dan al-riyadhah. Setiap istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan 

perbedaan konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. Akan 

tetapi, dalam keadaan tertentu, semua istilah itu memiliki makna yang 

sama, yakni pendidikan.11 

Ibnu Khaldun merumuskan tujuan pendidikan dengan berpijak pada 

firman Allah dalam (QS. Al-Qashash [28]:77) 

 
10 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hal. 91 
11 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 2-3  
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اَرْال ْٰ الد   ْ ْفاي َمآْٰاٰتىَكْاللّٰ َْكَمآَْْواب  َتغا ن  سا ن  َياَْوَاح  َبَكْماَنْالدُّ ي   رََةَْوَلْتَ ن َسَْنصا خا

ْ َلُْي ابُّ َْ ْاللّٰ ْۗاان  َر ضا ْال  ْال َفَساَدِْفا االَي َكَْوَلْتَ ب غا  ْ َسَنْاللّٰ داي َنَْْاح  ال م ف سا

ْ﴾۷۷﴿القصصْ:ْ  

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat 

kerusakan”. (QS. Al-Qashash [28]:77) 

Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam 

usaha menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan 

ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi 

dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide 

pembentukan pribadi muslim. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, 

cara, alat, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya.12 

Pendidikan Agama Islam merupakan bimbingan, latihan, pengajaran, 

secara sadar yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik, proses 

pemberian bimbingan dilaksanakan seseorang secara sistematis, kontinyu 

dan berjalan setahap demi setahap sesuai dengan perkembangan 

kematangan peserta didik, tujuan pemberian agar kelak seseorang berpola 

hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam, dalam pelaksanaan pemberian 

bimbingan tidak terlepas dari pengawasan sebagai proses evaluasi. 

 
12 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), hal. 

28   
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Berdasarkan penjelasan di atas penulis berinisiatif untuk mengangkat 

judul skripsi “IMPLEMENTASI METODE PROBLEM SOLVING 

DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

PADA SISWA KELAS VIII SMP PUSTEK SERPONG 

TANGERANG”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Peserta didik kurang mempunyai semangat dalam proses pembelajaran. 

2. Metode yang digunakan guru cenderung monoton dan tidak 

menggunakan metode yang bervariasi. 

3. Pembelajaran yang masih didominasi oleh penggunaan metode ceramah 

dan kegiatannya lebih berpusat pada guru. 

4. Tidak semua guru mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam 

menerapkan problem solving. 

5. Banyaknya jumlah peserta didik dalam setiap kelas menyebabkan 

sulitnya bagi guru untuk berinteraksi ketika problem solving diterapkan. 

6. Adanya peserta didik yang kurang mau menggali potensi pemikirannya.   

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih 

terarah dan mendalam sekaligus mempermudah pemahaman dalam 

pembahasan skripsi ini, maka masalah hanya dibatasi mengenai: 

“Implementasi metode problem solving dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di kelas VIII SMP semester II”  
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi metode problem solving 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada peserta didik 

kelas VIII SMP Pustek Serpong Tangerang Selatan?” 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, maka penelitian 

bertujuan untuk mengetahui implementasi metode problem solving 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa kelas 

VIII SMP Pustek Serpong Tangerang. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis bagi yang bersangkutan: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang penerapan metode problem solving dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Penulis   

Dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan melalui kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan. 

2) Bagi guru. 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberiakan manfaat 

sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

3) Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa yang 

sekiranya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan 

materi dalam penelitian ini. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakuakan berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dijelaskan sebelumnya dan digagas oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Penelit sudah berusaha dalam pencarian penelitian 

terdahulu, baik dari perpustakaan, media, internet, dan media massa 

lainnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki kemiripan. Berikut akan dideskripsikan penelitian: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Hanafi mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Teknik  Program Studi 

Pendidikan Teknik Mesin tahun 2015 dengan judul penelitian 

“Implementasi Metode Pembelajaran Problem Solving Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Teknologi Pengukuran di SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta”.  

Mengungkapkan bahwa penerapan metode pembelajaran 

problem solving dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa. Peningkatan keaktifan peserta didik dapat dibuktikan dari 

skor keaktifan rata-rata siklus I yaitu 36,66% dan pada siklus II 

rata-rata menjadi 74,43%. Hasil penelitian keaktifan menunjukan 
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bahwa peserta didik yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu yang 

sudah mencapai nilai 3 (baik) 4 (sangat baik) telah melebihi 70%. 

Nilai rata-rata siklus I mendapatkan skor 70,40 dengan peserta 

didik yang tuntas 53,33% atau 16 siswa, sedangkan pada siklus II 

mendapatkan skor sebesar 82,13 dengan peserta didik yang tuntas 

90% atau sebanyak 27 siswa. Dengan demikian, penggunaan 

metode oembelajaran dengan metode problem solving dapat 

dikatakan berhasil meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar. 

 Dalam skripsi tersebut terdapat Persamaan yaitu sama-sama 

membahas tentang metode problem solving. Perbedaan yaitu 

penelitian dari Ridwan Hanafi membahas tentang implementasi 

metode pembelajaran problem solving untuk meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar mata pelajaran teknologi pengukuran 

sedangkan penelitian penulis tentang implementasi metode 

problem solving dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Izana Amalia mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam tahun 2019 dengan judul penelitian “Implementasi 

Pembelajaran PAI Melalui Metode Problem Solving di SMAN 

6 Semarang”.  

Mengungkapkan bahwa implementasi metode problem 

solving dalam pembelajaran PAI di SMAN 6 Semarang ada 

beberapa tahap yang berlaku dalam proses pembelajaran yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, dan evaluasi.  

Dalam skripsi tersebut terdapat Persamaan yaitu sama-sama 

membahas tentang metode problem solving. Perbedaan yaitu 

penelitian dari Izana Amalia membahas tentang implementasi 
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pembelajaran PAI melalui metode problem solving sedangkan 

penelitian penulis tentang implementasi metode problem solving 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Intan Ayu Eko Putri mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agma Islam (PAI) tahun 2015 dengan judul penelitian  

“Metode Problem Solving Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di SMP Negeri 1 Patean Kendal”.  

Mengungkapkan bahwa Penelitian ini membahas mengenai 

pelaksanaan metode problem solving dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam sebagai upaya meningkatkan keaktivan 

siswa dan meghadapi persoalan yang dihadapi siswa dalam 

memahami materi PAI.  

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama 

menerapkan metode Problem Solving. Perbedaan yaitu penelitian 

dari Intan Ayu Eko Putri membahas tentang metode problem 

solving dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan 

penelitian penulis tentang  implementasi metode problem solving 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI).  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Khairani, mahasiswa 

Unsyiah Kuala Banda Aceh Program Studi IPA PPS tahun 2017 

dengan judul penelitian “Penerapan Metode Pembelajaran 

Problem Solving untuk Meningkatkan Hasil belajar Peserta 

Didik Pada Materi Usaha dan Energi di MAN Rukoh Banda 

Aceh”.  

Mengungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 
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diterapkannya metode pembelajaran problem solving serta 

aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajarannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah quasi 

experimental, bentuk pretest-posttest control grup design.  

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama 

menerapkan metode problem solving perbedaan yaitu penelitian 

dari Indah Khairani membahas tentang penerapan metode problem 

solving untuk meingkatkan hasil belajar peserta didik pada materi 

usaha dan energi. Sedangkan pada penelitian penulis tentang 

implementasi metode problem solving dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI). 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Huri Suhendri, mahasiswa 

Universitas Indraprasta Fakultas Matematika Program Studi 

Pendidikan Matematika tahun 2017 dengan judul penelitian 

“Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar”.   

Mengungkapkan bahwa Penelitian metode Problem solving, 

ini memfokuskan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika dengan jenis penelitian eksperimen yang betul-betul 

(true eksperimental) dengan teknik uji hipotesis penelitian yang 

digunakan dua jalur faktorial 2 x 2. Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa semua kelompok data berdistribusi normal dan 

homogen. Berdasarkan dari penelitian ini diupayakan agar guru 

dalam pembelajaran matematika menerapkan metode 

pembelajaran problem solving dan berupa meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 
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Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama 

membahas metode problem solving perbedaan yaitu penelitian 

dari Huri Suhendri membahas tentang pengaruh metode problem 

solving terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kemandirian 

belajar. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang 

implementasi metode problem solving dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI). 

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan metode 

problem solving. Meskipun terdapat beberapa kesamaan yang 

berupa kutipan atau pendapat-pendapat  yang berkaitan dengan 

penggunaan media pembelajaran. Penelitian ini insya Allah akan 

dilaksanakan di SMP Pustek Serpong. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan 

Proposal dan Skrippsi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an 

(IIQ) Jakarta tahun 2017. Di dalam pembahasan penulisan membagi 

pembahasan menjadi lima bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa 

sub bab, yaitu sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini meliputi pembahasan: Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaatn Penelitian, Tinjauan 

Pustaka dan Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI : Pada bab ini meliputi pembahasan: 

Pengertian, Tujuan, Keunggulan, Keuntungan, Langkah-langkah, Ciri-

ciri, Persiapan, Pelaksanaan, Kelemahan dan Kelebihan Metode 
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Problem Solving, Pengertian, Dasar, Tujuan Pendidikana Agama 

Islam, Urgensi Pelaksanaan dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bab ini meliputi 

pembahasan: Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan 

Pnelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tekni 

Analisis Data, Instrumen Penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN : Pada bab ini meliputi pembahasan: 

Sejarah Singkat Berdirinya SMP Pustek Serpong, Identitas Sekolah, 

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah, Sarana dan Prasarana, Data Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Hasil Wawancara dan Analisis Data. 

BAB V PENUTUP : Pada bab ini meliputi pembahasan Kesimpulan 

dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi 

metode problem solving dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di SMP Pustek Serpong. Peneliti menyimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan 

menggunakan metode problem solving ini guru PAI mempunyai tugas 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didiknya dalam berpikir 

dan memecahkan masalah. Hal yang perlu ditekan dalam pendekatan 

ini oleh guru, bahwa peserta didik tidak hanya dididik untuk 

mengingat materi pelajaran PAI, walaupun mengingat merupakan hal 

yang sangat penting dalam pembelajaran, tetapi dengan pembelajaran 

problem solving ini peserta didik juga dididik untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya, baik dalam masalah pelajaran dan masalah 

kehidupan sehari-harinya. Adapun Langkah-langkah yang diambil 

dalam implementasi metode problem solving  dalam pembelajaran 

PAI kelas VIII SMP Pustek Serpong Tangerang adalah : a) menyadari 

adanya masalah; b) memahami masalah; c) membuat hipotesis; d) 

mengumpulkan data; e) analisis dan sintesis; f) mengambil 

kesimpulan; g) menerapkan kesimpulan; h) mengevaluasi. 

B. SARAN  

Melalui skripsi ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran 

kaitannya dengan judul dan hasil penelitian yang dilakukan dan 

semoga bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran-saran tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Pustek Serpong 
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Kepada kepala sekolah hendaknya kepala sekolah 

menindaklanjuti penerapan metode problem solving dalam proses 

pembelajaran dan menganjurkan kepada guru untuk menerapkan 

strategi tersebut dalam belajar mengajar. 

2. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam SMP Pustek Serpong 

Kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hendaknya guru 

menerapkan metode problem solving dan menguasai kondisi kelas 

agar tidak gaduh selama proses pembelajaran, dengan melalui 

penerapan metode problem solving diharapkan proses 

pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan, dan siswa akan 

lebih aktif selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.   

3. Bagi Siswa SMP Pustek Serpong 

Kepada siswa hendaknya lebih mempersiapkan diri agar focus 

Ketika mengikuti pelajaran, apabila ada materi yang belum 

dipahami diharapkan untuk ditanyakan kepada guru atau teman 

sehingga siswa mendapat materi pembelajaran lebih maksimal 

dan siswa juga diharapkan lebih aktif saat mengikuti pelajaran. 
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