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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tugas guru dalam pembelajaran adalah memahamkan 

peserta didik mengenai materi yang diajarkan. Namun, pada kenyataanya 

banyak peserta didik yang masih belum memahami materi yang diajarkan, 

yang disebabkan anak belum pernah mengalami langsung yang terkait dengan 

materi. Oleh karena itu, seorang guru di tuntut mempunyai berbagai strategi 

dalam menyampaikan materi. 

Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar 

untuk menyampaikan materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.
1
 Strategi yang 

dihubungkan dengan belajar-mengajar bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru dan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran di dalamnya terdapat suatu pendekatan, 

model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik. 
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 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka,2007),h. 85  



2 

 

Penggunaan strategi pembelajaran tentunya dianjurkan dalam islam 

berdasarkan ayat alqur’an An-Nahl/16:125 sebagai berikut. 

اِدْْلُْم بِالَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإنَّ رىبَّكى ُهوى  ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِاْلِْْكمى َىلَّ عىْن ادُْع ِإَلى سى  أىْعَىُم ِِىْن 
ِبيَِِه وىُهوى أىْعَى   (٥٢١ُم بِاْلُمْهتىِدينى )سى

 
Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan tiga 

metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap 

cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan 

dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai 

dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan 

untuk menerapkan mau’izhah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan 

yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang 

sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab dan penganut agama-agama lain 

yang diperintahkan adalah jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik 

yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan 

umpatan.
2
 

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam penyampaian materi 

adalah Critical Incident. Strategi Critical incident dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
3
 Critical incident artinya peristiwa penting. 

Metode ini digunakan untuk memulai pembelajaran dengan tujuan untuk 

melibatkan anak didik sejak awal dengan melihat pengalaman mereka. 
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Critical incident dapat diartikan sebagai kejadian penting, pengalaman apa 

saja yang membekas dalam ingatan anak didik. Belajar dengan menggunakan 

metode ini bertujuan untuk melibatkan anak didik dalam pembelajaran 

dengan merefleksikan pengalaman penting mereka.
4
 

Kelebihan strategi ini menarik pemahaman yang berguna terhadap 

pengalaman yang diperolehnya sehingga siswa berpartisipasi dalam suatu 

aktifitas pengalaman tersebut. Jadi, Mengingat pembelajaran tematik tema 

yang sering terkait dengan pengamalan seseorang. Dimana strategi Critical 

Incident sangat membantu dalam hal melibatkan peserta didik sejak awal 

dengan melihat pengalaman penting mereka, sehingga penggunaan strategi 

critical incident dapat membantu peserta didik untuk membiasakan 

menceritakan pengalamannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan pengalaman diri sendiri maupun temanya. Selain itu, strategi ini 

juga membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dikarenakan 

mereka sangat antusias ketika diperintahkan guru untuk berbagi pengalaman, 

khususnya anak kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1 yang sudah bisa 

bercerita dengan cukup baik.  

Mengoptimalkan proses pembelajaran agar semua dapat menerima 

penyampaian materi dengan baik, maka digunakan strategi pembelajaran 

sebagai penunjang proses pembelajaran agar semua siswa aktif yang dapat 

membentuk suasana kelas menjadi tidak membosankan. Hal ini dapat 

membangkitkan ketertarikan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu 
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menggunakan strategi dengan menggunakan alat yang menarik perhatian 

siswa sehingga pembelajaran Tematik dapat berjalan efektif dan efisien. 

Sudah menjadi tugas guru untuk menggunakan strategi pembelajaran 

dengan jelas dan sesuai sehingga menjadi cara mengajar yang baik sehingga 

diharapkan hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar.
5
 Hasil 

belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut 

dengan proses belajar. 

Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar 

siswa.
6
Setiap siswa diharapkan memperoleh hasil belajar yang baik dalam 

setiap mata pelajaran. Oleh karena itu dalam menyampaikan pembelajaran 

PAI diperlukan strategi pembelajar sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Strategi pembelajar PAI ini berupa strategi pembelajaran yang berwawasan 

pengalaman diri sendiri. 

Salah satu tugas guru dalam pembelajaran adalah memahamkan 

peserta didik mengenai materi yang di ajarkan. Namun, pada observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas IV terlihat masih belum 

memahami materi yang diajarkan, dikarenakan mereka belum penah 

mengalami langsung yang terkait dengan materi, guru menyampaikan materi 

pelajaran secara klasikal dengan metode ceramah, pemberian tugas dan 

                                                     
5 Subjana,Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Cet.XV), (Bandung: 

PT.Ramaja Rosdakarya, 2010) h.22  
 
6 Dimyati dan Mudjion, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009) h.3  
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latihan, dan kegiatan tanya jawab. 

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa guru SDN Sungai Telan 

Besar 1 Barito Kuala jarang menggunakan strategi dalam pembelajaran dan 

hanya menggunakan metode pembelajaran klasikal seperti tanya jawab, 

ceramah dan lain-lain. Hal tersebut cenderung membuat siswa bosan yang 

pada akhirnya menjadi pasif dalam menerima pelajaran, sehingga banyak 

siswa yang kurang paham pada materi yang di sampaikan oleh guru. Adapun 

hasil wawancara dengan guru kelas IV diketahui bahwa kurangnya 

pemahaman siswa pada waktu pembelajaran PAI berlangsung, mereka tidak 

merespon pertanyaan yang diajukan oleh guru, dan sebagian tidak 

memperhatikan penjelasan guru didepan kelas hal ini menyebabkan suasana 

pembelajaran kurang kondusif. 

Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut bahwa penggunaan 

strategi critical incident cocok digunakan pada pembelajaran PAI. Strategi 

tersebut sebagai salah satu cara untuk mennyampaikan materi pelajaran yang 

berhubungan dengan pengalaman peserta didik, sehingga diharapkan 

membuat peserta didik termotivasi dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran serta diharapkan pula dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

kearah yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik  

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Strategi Critical Incident 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV SDN Sungai 

Telan Besar 1Barito Kuala. 
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B. Definisi Operasional  

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasi berkaitan dengan perbandingan hasil belajar menggunakan 

Pengaruh Stategi Critical Incident Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI  Kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala adalah: 

1. Pengaruh 

Pengaruh yang dimaksud dengan pengaruh adalah suatu daya yang 

ada atau yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

adanya pengaruh atau akibat yang di timbulkan oleh penerapan strategi 

pembelajaran critical incident terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala. 

2. Strategi Critical Incident  

Strategi adalah Strategi Critical Incident yaitu Strategi critical 

incident yaitu suatu strategi yang mana siswa harus mengingat dan 

mendeskripsikan pengalaman masa lalunya yang menarik dan 

berhubungan serta berkaitan dengan pokok bahasan yang akan 

disampaikan, lalu guru menyampaikan materi dengan menghubungkan 

pengalaman yang dimiliki oleh siswanya. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 
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dan psikomotor sebagai hasil belajar dari kegiatan belajar. Menurut 

Nawawi yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Hasil belajar yang dimaksud oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif pada pembelajara 

tematik yang telah diajarkan dengan menggunakan strategi critical 

incident jadi hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar peserta didik 

di kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala.  

4. Siswa 

Siswa kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala. adalah 

subjek yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

5. Mata Pelajaran PAI 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, mememahami, mengimani, 

bertakwa, berakhalak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi, 

pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara 

pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
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C. Indentifikasi Masalah  

1. Metode pembelajaran PAI merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang lebih berpusat pada guru (teacher centered).  

2. Mata pelajaran PAI yang cukup sulit untuk dipahami peserta didik, 

sehingga guru harus menemukan strategi pembelajaran yang cocok untuk 

membantu pemahaman siswa  

3. Agar tujuan pembelajaran PAI tercapai, maka diperlukan metode 

pembelajaran yang merangsang keaktifan dan kreativitas siswa  

4. Rendahnya hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran PAI karena 

proses pembelajaran yang kurang mengaktifkan peserta didik serta kurang 

ikut sertanya siswa dalam pembelajaran. 

 

D. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah berdasarkan judul penelitian diatas adalah:   

1. Bagaimana Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV SDN 

Sungai Telan Besar 1? 

2. Apakah Terdapat Pengaruh Strategi Critical Incident Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV SDN Sungai Telan Besar 

1?  

 

E. Tujuan  Penelitian 

Tujuan yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk Mengetahui Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV 

SDN Sungai Telan Besar 1 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Strategi Critical Incident Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas IV SDN Sungai Telan Besar  

 

F. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari strategi 

pembelajaran critical incident terhadap  hasil belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi critical incident 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

3. Untuk melihat hasil belajar siswa memahami materi pai dalam penggunaan 

strategi critical incident. 

 

G. Signifikansi  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini di harapkan memberikan 

manfaat yang berarti bagi pendidik, peserta didik, sekolah serta menambah 

pengalaman dan wawasan tentang hasil belajar menggunakan Pengaruh 

Strategi Critical Incident Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI  Kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru di SDN Sungai 

Telan Besar 1 tentang suatu bentuk pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam upaya peningkatan prestasi belajar 

siswa. 

2) Memberikan pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan dan 

kecakapan dalam merancang strategi yang tetap dan menarik serta 

mempermudah proses pembelajaran melalui  Pengaruh Strategi 

Critical Incident Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

PAI  Kelas IV SDN Sungai Telan Besar 1. 

3) Meningkatkan kinerja profesionalisme guru  

b. Bagi Siswa 

Dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi siswa mengenai 

adanya kebebasan dalam belajar secara aktif dan kreatif sesuai dengan 

perkembangan berfikirnya. 

c. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan 

proses belajar mengajar di sekolah. 

2) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam 

rangka perbaikan pembelajaran dan mutu sekolah  
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d. Bagi Pembaca  

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di 

bidang yang sama, serta bahan pertimbangan bagi yang berminat 

mengembangkan hasil penelitian ini.   

 

H. Anggapan Dasar dan Hipotesis 

1. Anggapan Dasar 

Strategi adalah cara untuk proses pelajaran agar menyenangkan 

tidak membosankan, apabila strategi ini ada dan dijalankan pada proses 

pembelajaran maka tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai 

serta hasil belajar anak akan meningkat. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan 

masalah merupakan pertanyaan penelitian. 

a. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah Hipotesis alternatif (Ha) 

yaitu terdapat pengaruh strategi pembelajaran Critical Incident terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PAI SDN Sungai Telan 

Besar 1 Barito Kuala. Sedangkan Hipotesis Nol (Ho) yaitu tidak 

terdapat Hipotesis alternatif (Ha) yaitu terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran Critical Incident terhadap hasil belajar siswa kelas IV 

pada mata pelajaran PAI di SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala. 
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b. Hipotesis Statistik 

Keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena 

perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini 

harus dijawab pada hipotesis. Adapun hipotesis statistik dalam 

penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho  :   ρ  = 0  

Ha  :  ρ ≠ 0 

ρ  :  Nilai pengaruh dalam formulasi yang dihipotesiskan 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh strategi pembelajaran critical incident 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas IV 

SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala. 

Ha :  Terdapat pengaruh strategi pembelajaran critical incident 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas IV 

SDN Sungai Telan Besar 1 Barito Kuala. 

 

I. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Strategi Critical Incident  

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI  Kelas IV SDN Sungai 

Telan Besar 1. 

1. Muthoharoh, Miftakhul (2009) Pengaruh Strategi Critical Incident 

(pengalaman penting) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

PAI di MTs. Ihyaul Ulum Dukun Gresik. PhD thesis, UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 
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Berdasarkan judul di atas, Muthoharoh Miftakhul fokus 

penelitiannya menggunakan stategi critical incident terhadap hasil belajar 

menungkapkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa di MTs Ihyaul Ulum 

Dukun Gresik. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.  

Sebagian besar startegi pembelajaran di sekolah-sekolah berpusat 

pada guru dan hal ini mengakibatkan siswa menjadi pasif juga membuat 

siswa malas untuk mengikuti proses belajar mengajar dan hasil belajar 

siswapun akan menurun. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah strategi critical incident 

(pengalaman penting) yang merupakan salah satu strategi untuk 

mengaktifkan siswa mulai dari awal pembelajaran dengan mengungkapkan 

pengalaman yang dimiliki oleh siswa, sehingga diharapkan agar siswa 

lebih semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar dan siswa 

menjadi lebih rajin belajar terutama pada mata pelajaran fiqih sehingga 

hasil belajar siswa akan lebih baik. Dalam penelitian ini masalah yang 

diangkat adalah: Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran fiqih dengan menggunakan strategi critical incident, 

Bagaimana aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran fiqih dengan 

menggunakan strategi critical incident, Bagaimana hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah strategi critical incident diterapkan pada mata 

pelajaran fiqih, dan adakah pengaruh strategi critical incident (pengalaman 

penting) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs. 

Ihyaul Ulum Dukun Gresik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
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siswa kelas VIII MTs. Ihyaul Ulum Dukun Gresik, dan sampel penelitian 

ini adalah kelas VIII-B yang diambil dengan cara Random Sampling. Jenis 

penelitian ini adalah Pre Eksperimental Design dengan menggunakan 

desain Pre Test And Post Test Design. Analisis data yang digunakan 

adalah statistic parametric, yaitu dengan menggunakan uji hipotesis data 

berpasangan (paired test), uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

strategi critical incident terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih di MTs Ihyaul ulum Dukun Gresik. Penelitian ini membuktikan 

bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran fiqih dengan 

menggunakan strategi critical incident termasuk sangat baik dengan rata-

rata 3,39 pada pertemuan pertama dan 3,4 pada pertemuan kedua, 

sedangkan untuk aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran fiqih 

dengan menggunakan strategi critical incident tergolong aktif, Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah rata-rata aktivitas aktif siswa sebesar 73,39% 

pada pertemuan pertama dan 79,56% pada pertemuan kedua, dan jumlah 

rata-rata aktivitas tidak aktif siswa sebesar 26,56% pada pertemuan 

pertama dan 19,5% pada pertemuan kedua. Dari data yang didapatkan dari 

hasil pre test and post tes menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

tergolong baik. Dari data tes hasil belajar siswa dianalisis dengan 

menggunakan perhitungan statistic parametric, didapatkan hasil bahwa 

sebesar 6,3719, dan sebesar 2,04, hal ini berarti atau 6,3719 2,04, yaitu 

terima dan tolak dari hasil itu ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
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penerapan strategi critical incident terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih di MTs. Ihyaul Ulum Dukun Gresik. 

2. Anwar Musthafa Shiddiq, Pengaruh Strategi Critical Incident (pengalaman 

penting) terhadap Hasil Belajar Siswa kelas pada mata pelajaran 

pendidikan islam. 

Pendidikan agama (Islam) termasuk salah satu komponen wajib 

dari isi kurikulum setiap jenjang pendidikan. Banyak sekali hal hal yang 

sangat mempengarui berhasil tidaknya suatu pendidikan di dunia 

pendidikanitu, antara lain adalah proses belajar mengajar. Selama ini salah 

satu problem yang dihadapi oleh pendidikan kita adalah lemahnya proses 

pembelajaran. Kondisi saat ini pendekatan pendidikan di sekolahsekolah 

berpusat pada guru yang berarti semua mengarah pada guru. Pembelajaran 

aktif dan kreatif disekolah mengajak peserta didik belajar secara aktif, 

ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang 

mendominasi aktifitas pembelajaran dan mereka secara aktif menggunakan 

pengetahuan dan pemahamannya baik untuk menemukan ide pokok dari 

materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa-apa 

yang baru mereka pelajari kedalam suatu persoalan yang ada dalam 

kehidupan nyata. Model pembelajaran critical incident merupakan strategi 

untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga akan berdampak 

kepada hasil belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengetahui dan mendiskripsikan pengaruh strategi critical incident 

terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 2 Cineam 
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Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII di SMPN 2 Cineam Kabupaten 

Tasikmalaya sebanyak 90 orang. Penentuan sampel menggunakan total 

sampling yaitu 90 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 

Critical Incident di Kelas VIII SMPN 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya, 

setelah dilakukan analisis mempunyai nilai rata-rata 254 yang berada pada 

kategori cukup. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas VIII 

SMPN 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya cukup yaitu sebanyak 59 orang 

(65, 6%). Hasil pengujian regresi linier nilai R (korelasi) sebesar 0,859 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat Strategi Critical 

Incident terhadap hasil belajar dengan t hitung 15,729> t tabel 1, 67. 

 

J. Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memahami pembahasan ini maka menggunakan 

sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi latar, belakang masalah, masalah, Definisi 

Operasional, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan Penulisan, 

Alasan Memilih Judul, Signifikasi Penelitian, anggapan dasar dan hipotesis, 

penelitian Terdahulu, sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Teoritis, Stategi Pembelajaran Critical Incident, 

Hasil  Belajar Siswa,Mata Pelajaran PAI. 
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BAB III metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, 

desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik dan 

instrumen pengumpulan data, pengembangan instrumen test, teknik 

pengelolaan data dan analisis data, prosedur penelitian. 

BAB IV Laporan hasil penelitian, dalam bab ini berisi pembahasan 

tentang gambaran umum subjek penelitian, penyajian data  dan analisis data. 

BAB V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran dari 

peneliti atau penulis. 

 

 

 


