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ABSTRAK 

 

       Nurul Amalia Halim, NIM. 112338, Pengaruh Metode Pembelajaran 

Diskusi dan Kerja Kelompok terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 

2015/2016. Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus. 2016. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh metode pembelajaran 

diskusi dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Muhammadiyah Kudus; 2) Pengaruh metode pembelajaran kerja kelompok 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Muhammadiyah Kudus; 3) Pengaruh metode pembelajaran diskusi dan kerja 

kelompok secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus. 

       Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data utama menggunakan angket yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh metode pembelajaran diskusi dan pengaruh metode pembelajaran kerja 

kelompok. Sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dari multiple choice test. 

Kemudian observasi, dokumentasi dan interview.  

       Peserta dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas VII MTs 

Muhammadiyah Kudus. Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 78 

siswa. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Pengaruh metode diskusi terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah 

Kudus diperoleh hasil sebesar 0,807 atau 80,7%; 2) Pengaruh metode kerja 

kelompok terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Muhammadiyah Kudus diperoleh hasil sebesar 0,053 atau 5,3%; 3) Pengaruh 

metode pembelajaran diskusi dan kerja kelompok terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus diperoleh hasil 

sebesar 0,808 atau 80,8%. 

       Dari hasil perhitungan diperoleh angka R sebesar 0,808 dibandingkan dengan 

Ftabel sebesar 1,94. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup 

signifikan antara metode pembelajaran diskusi dan kerja kelompok dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus. 
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