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ABSTRAK

IMPLEMENTASI  STRATEGI  JIGSAW DALAM MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR  SISWA PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI 

KELAS VIII MTs NURUL FALAH GUNUNG TIGA KECAMATAN PUGUNG 
KABUPATEN TANGGAMUS 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh
Ria Sastra Pertiwi

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
peserta didik kelas VIII di  MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung 
Kabupaten Tanggamus, yang dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
oleh guru belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Oleh karena perlu 
dilakukan perbaikan pembelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan strategi 
pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (student 
centered), yaitu dengan mengimplementasikan strategi jigsaw agar hasil belajar 
Akidah Akhlak peserta didik meningkat menjadi lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi jigsaw dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dengan 
demikian hipoSkripsi penelitian ini adalah implementasi strategi jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Metode 
penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas model Stephen Kemmis 
dan Mc Taggart. Konsep pokok PTK menurut Stephen Kemmis dan Mc Teggart
terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 
pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). Subjek penelitian peserta didik 
kelas VIII A di MTs Nurul Falah Gunung Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 
28 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan 
dokumentasi, yang kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan rumus 
persentase.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah hiposkripsi tindakan dalam penelitian 
ini diterima yaitu: “Implementasi strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah 
Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 
2016/2017.” Kesimpulan tersebut berdasarkan temuan bahwa pada prasiklus 
persentase peserta didik yang dikategorikan tuntas hanya 36% atau 10 orang peserta 
didik  dan 64% atau 18 orang peserta didik yang dikategorikan belum tuntas. Pada 
siklus I peserta didik yang dikategorikan tuntas meningkat menjadi 64%  atau 18
orang dan peserta didik yang belum tuntas belajar menurun hanya 36% atau 10 orang. 
Pada siklus II peserta didik yang dikategorikan tuntas meningkat menjadi 82% atau 
23 orang peserta didik dan peserta didik yang dikategorikan belum tuntas sedikit 
sekali yaitu hanya 18% atau 5 orang peserta didik saja.







MOTTO

                     

               

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah 

(di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan. (Al-An’am: 135)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2007), 

h.195
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap jenjang pendidikan, dan merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran yang berkualitas tergantung pada peserta didik dan kreatifitas pendidik 

dalam mengolah pembelajaran yang akan membawa pada keberhasilan pencapaian 

target belajar. Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan 

itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik. Tingkah laku yang 

mengalami perubahan karena belajar menyangkut beberapa aspek kepribadian baik 

fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, kecakapan, kebiasaan, 

ataupun sikap.1

Oleh karena itu  dalam agama Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap 

orang yang beriman agar memproleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

derajat kehidupan mereka.2 Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 

yang berbunyi:

                                                          
1Ngalim purwano, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja rosadakarya, 2008), h. 85
2Muhibbin syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah: 11)3

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya belajar merupakan hal yang 

sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik dan juga 

dapat meninggikan derajat orang-orang yang mempunyai pengetahuan baik dalam 

pengetahuan yang bersifat umum maupun pendidikan agama.Pendidikan agama 

khususnya agama Islam adalah hal yang pokok yang harus ditanankan pada diri 

peserta didik karena pendidikan agama Islam mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan akhlak mulia peserta didik dan turut menentukan dalam hasilnya 

pembangunan bangsa, yang berfungsi sebagai penggerak, pembimbing, pendorong 

kehidupan umat dan bangsa menuju kehidupan yang lebih maju dan sempurna.

                                                          
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2007),                  

h. 910-911
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Salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran yang ditunjukkan dari hasil belajar yang dicapai 

peserta didik mencapai target yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dikemukakan 

Syaiful Bahri Djamarah bahwa tolak ukur keberhasilan pembelajaran dilihat dari daya 

serap atau pemahaman peserta didikterhadap materi pelajaran yang ditunjukkan dari 

hasil belajar yang dicapai peserta didik tersebut setelah dilakukan evaluasi hasil 

belajar.4

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa hasil belajar mengandung 

makna keberhasilan peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Mencapai hasil belajar 

yang memuaskan merupakan dambaan semua peserta didik. Akan tetapi hasil belajar 

peserta didik bukanlah merupakan produk dari suatu usaha tunggal, atau monopoli 

dari suatu faktor saja, melainkan hasil dari berbagai upaya secara integral yang saling 

berhubungan satu sama lain, yang masing-masing memiliki peran penting dalam 

rangka mencapai hasil belajarpeserta didik yang optimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah 

strategi pembelajaran yang digunakan guru. Sebagaimana yang dikemukakan Wina 

Sanjaya bahwa “keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh 

strategi pembelajaran yang digunakan guru.”5 Oemar Hamalik juga berpendapat 

bahwa ”kegagalan dan keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada strategi 

                                                          
4Syaiful Bahri Djamarah & Aswan zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka 

Ciptra, 2006), h. 120
5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16



4

pembelajaran yang dilaksanakan guru.”6Suryosubroto berpendapat bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru di 

antaranya kemampuan dalam memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran.7Menurut Ahmad Badawi, hasil belajar peserta didik akan lebih baik 

apabila guru dapat mengelola proses pembelajaran yang berkualitas yang antara lain 

dengan kemampuan dalam memillih dan menggunakan strategi pembelajaran dengan 

tepat.8

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan 

peserta didik dalam kegiatan belajar sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran 

yang digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajarannya. Suatu strategi 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil 

belajarnya menurut Sobry Sutikno apabila pembelajaran tersebut memungkinkan 

peserta didik belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang 

membuat peserta didik senang.”9 Selain itu menurut Rustiyah, pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan optimal apabila 

membelajarkan peserta didik secara aktif, memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk dapat menyelidiki, mengamati sendiri, belajar sendiri dan mencari 

pemecahan masalah sendiri.10

                                                          
6Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 50
7Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 20
8Ibid., h. 20-21
9M. Sobry Sutikno, Menggagas Pembelajaran Efektif dan Bermakna, (Mataram: NTP Press, 

2007), h 54
10Rustiyah NK, Didaktik Metodik, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 44-47
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Pada kenyataan sekarang ini terlihat bahwa guru masih mendesain 

pembelajaran peserta didik untuk mengingat dan menghafal seperangkat fakta yang 

diberikan oleh guru, seolah-olah guru adalah sumber utama pengetahuan atau biasa 

disebut dengan teacher center dimana pembelajaran berpusat pada guru saja. Strategi

pembelajaran seperti itu tentu saja mengakibatkan kurangnya partisipasi peserta didik

dalam proses pembelajaran karena bersifat monoton dan peserta didik cenderung 

pasif.

Pembelajaran yang monoton dan pasif tersebut dapat menimbulkan kebosanan 

pada peserta didik dan kurangnya minat peserta didikmengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya 

hasil belajar peserta didik. Seperti halnya di MTs Nurul Falah Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dari observasi langsung yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 16 dan 19 Januari 2017, ditemukan bahwa sebagian guru terlihat 

belum menyampaikan materi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

menggunakan metode yang menarik, menantang, menyenangkandan sedikit sekali 

melibatkan keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran.11 Selain itu data juga 

diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa peserta didik kelas 

VIII yang mengatakan bahwa pembelajaran pada mata pelajaranAkidah Akhlak

hanya seperti itu-itu saja atau kurang menyenangkan karena setiap 

pembelajaranpeserta didik hanya memperhatikan guru dalam menyampaikan materi 

                                                          
11Strategi pembelajaran yang digunakan guru Akidah Akhlak di MTs Nurul Falah Gunung 

Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Observasi, 16 – 19 Januari 2017
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saja tanpa disuruh melakukan tindakan, mencatat, mengerjakan soal-soal, sehingga 

peserta didik sering merasa bosan.12

Peneliti juga menemukan bahwa hasil belajar peserta didik kelas VIII di MTs 

Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamuspada mata 

pelajaran Akidah Akhlak masih berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditetapkan yakni 75. Pada observasi tersebut dapat dilihat bahwa skor

tertingginya yaitu 85 dan nilai terendah yaitu 40. Hasil belajar tersebut akan lebih 

dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel1
Data Nilai Prasurvai Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta didik 

No Nama
Nilai Keterangan

Masrery 
learning13

Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 80 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 75 Tuntas
3 Aji Dian Mardiyanto 75 60 Tidak Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 65 Tidak Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 75 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 80 Tuntas
7 Aomara Aan Wahyudi 75 75 Tuntas
8 Basuki 75 40 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 60 Tidak Tuntas
10 Demi Yani 75 65 Tidak Tuntas
11 Desi Triyani 75 85 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 75 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 65 Tidak Tuntas

                                                          
12Desi Triyani, Peserta didik Kelas VIII A MTs Nurul Falah Gunung Tiga, Wawancara, 17 

Januari 2017
13Mastery Learning adalah penguasaan penuh terhadap bahan pelajaran yang diberikan. 

Setiap peserta didik akan mampu menguasai bahan kalau diberikan waktu atau kesempatan yang cukup 
untuk mempelajarinya, sesuai dengan kapasitas masing-masing anak didik. Dan guru pun harus 
mengusahakan upaya-upaya yang dapat mengantarkan kegiatan anak didik kearah tercapainya 
penguasaan penuh terhadap bahan pelajaran yang diberikan.
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14 Hanifa Setiansyah 75 85 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 50 Tidak Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 60 Tidak Tuntas
17 Imam Taufik 75 65 Tidak Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 60 Tidak Tuntas
19 Kusuma Wati 75 55 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 50 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 75 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 55 Tidak Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 45 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 60 Tidak Tuntas
25 Siti Maemita 75 50 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 75 Tuntas
27 Tiara Septi Anggraini 75 50 Tidak Tuntas
28 Yaningsih 75 65 Tidak Tuntas

Sumber: Hasil ulangan harian peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 
kelas VIIIMTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 
pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat masih banyak peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan yang telah di tetapkan.Dan dari data di atas dapat 

dipresentasikan hasil belajar peserta didik yang tuntas dan belum tuntas seperti tabel 

di bawah ini:

Tabel 2
Distribusi FrekuensiHasil Belajar Peserta Didik 
pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak (Pra Siklus)

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1 75 – 100 Tuntas 10 36 %
2 0 – 74 Belum Tuntas 18 64 %

Jumlah 28 100 %
Sumber: Hasil ulangan harian peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 

kelas VIIIMTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten 
Tanggamus pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017
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Pada tabel 2 tersebut, diketahui bahwa dari 28 orang peserta didik kelas VIII 

di MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus data 

prasurvei diperoleh bahwa hanya 10 orang peserta didik atau 36% saja yang 

mencapai hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang dikategorikan tuntas. 

Sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 18 orang peserta didik atau 64% yang hasil 

belajarnya masih belum tuntas. Data prasurvei tersebut menunjukkan bahwa hasil 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII MTs 

Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus masih belum 

optimal dan perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pembelajaran.

Rendahnya hasil belajar peserta didik kelas VIII di MTs Nurul Falah Gunung 

Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

tersebut karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru belum 

sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Guru dituntut untuk dapat menyajikan mata 

pelajaran Akidah Akhlak dengan kreatif serta dapat mengolah pembelajaran menjadi 

lebih menarik, menantang dan menyenangkan sehingga dapat menghilangkan 

kebosanan peserta didik dan menambah minat, perhatian, dan keaktifan peserta didik. 

Oleh karena perlu dilakukan perbaikan pembelajaran Akidah Akhlak dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran (student centered), yang mampu mengoptimalkan potensi peserta didik 

untuk dapat menyelidiki, mengamati sendiri, belajar sendiri dan mencari pemecahan 

masalah sendiri.
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Salah satu strategi pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran adalah strategi pembelajaran jigsaw. Strategi jigsaw menuntut keaktifan 

peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 

berdiskusi.Dengan strategi ini, peserta didik dapat bekerja atau berfikir sendiri tak 

hanya mengandalkan satu peserta didik saja dalam satu kelompok tersebut.Karena 

setiap peserta didik dituntut dapat meresume dan dapat mempresentasikan pada 

kelompok yang baru.Sebagaimana yang dikemukakan Miftahul Huda, bahwa strategi 

jigsaw yang merupakan bagian pembelajaran kooperatif dapat mendorong peserta 

didik untuk aktif berinteraksi dengan sesama peserta didik lainnya untuk saling 

bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan.14 Pendapat 

lainnya juga menegaskan bahwa strategi jigsaw menuntut keaktifan peserta didik

dengan dibentuknya kelompok kecil yang beranggotakan 3 – 5 orang yang terdiri dari 

kelompok asa dan kelompok ahli. Peserta didik tidak hanya dituntut mempelajari 

materi yang diberikan tetapi juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi 

tersebut kepada kelompoknya.15

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa strategi pembelajaran jigsaw 

dapat menjadi salah satu solusi bagi guru Akidah Akhlak di MTs Nurul Falah 

Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya di kelas VIII. Artinya melalui strategi jigsaw hasil belajar 

                                                          
14Miftahul Huda, Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 15
15Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Jakarta: 

Kata Pena, 2015), h. 24
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peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak diharapkan dapat meningkat 

dengan lebih optimal. Oleh karena itu penulis, tertarik melakukan penelitian tindakan 

kelas (PTK) tentang “Implementasi Strategi Jigsaw Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran  Aqidah AkhlakKelas VIII di MTs Nurul 

Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 

2016/2017.”

B. Rumusan Masalah

Sebelum penulis mengemukakan rumusan masalah terlebih dahulu penulis 

akan mengemukakan pengertian dari masalah itu sendiri. Menurut S. Margono 

“Masalah Adalah Kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada 

(dassollen) dengan kenyataan yang ada (das Sein)”16. Sronner mengemukakan bahwa 

masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara 

pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, 

adanya pengaduan, dan kompetisi.17 Dengan demikian rumusan masalah merupakan 

pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui penelitian, yang dirumuskan dalam 

suatu kalimat pertanyaan, merupakan hal yang dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti penyusun suatu 

rumusan masalah penelitian, yaitu: Apakah implementasi strategi jigsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas 

                                                          
16S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.54
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 52  
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VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Tahun Pelajaran 2016/2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi jigsaw 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi lembaga pendidikan penerapan strategi jigsaw ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada proses pendidikan sehingg 

dapat menghasilkan lulusan bermutu.

b. Memberikan Informasi kepada tenaga pendidik dalam upaya  

memperbaiki mutu pendidikan melalui peerapan strategi jigsaw.

c. Bagi peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaranAkidah Akhlak  dengan menggunakan strategi jigsaw.



12

d. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat dijadikan 

sebuah dorongan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dari 

instituisinya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah implementasi strategi 

jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan 

Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini peserta didik di Kelas VIII MTs Nurul Falah 

Gunung Tiga.

3. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung 

Kabupaten Tanggamus.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan para semester genap tahun pelajaran 2016/2017

tepatnya di bulan Maret – April 2017.
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BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kajian Teori

a. Strategi Jigsaw

a. Pengertian Strategi Jigsaw

Strategi berasal dari bahasa yunani strategos yang berarti jenderal atau 

panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejendralan atau ilmu 

kepanglimaan. Strategi selanjutnya dipakai dalamdunia pendidikan khususnya dalam 

proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mencapai proses dan hasil yang 

maksimal.1

Menurut Made Wena pengertian strategi adalah cara yang digunakan untuk 

melaksanakan sesuatu sehingga mencapai tujuan dengan optimal.2Pendapat senada 

dikemukakan Wina Sanjaya, bahwa strategi adalah ”perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu.”3 Berdasarkan 

kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa strategi merupakan berbagai rencana 

yang disusun dan dilaksanakan untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga mampu 

mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

                                                          
1Demi Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Teori, Praktek dan Penilaian, (Bandung: CV 

Pustaka Cendikia Utama, 2011), h.33
2 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer; Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2
3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 124

13
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Secara umum strategi dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah 

sebagai suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran dikelas sedemikian rupa  

sehingga ujuan yang telah diterapkan secara fektif dan efisien.4Apabila dihubungkan 

dengan kegiatan pembelajaran, maka menurut Kemp yang dikutip strategi 

pembelajaran adalah ”suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru  dan 

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.5

Sedangkan menurut Djamarah strategi pembelajaran adalah ”pola-pola umum 

kegiatan guru-peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.”6

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan garis-garis besar rencana pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, sehingga dapat menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Dalam kegiatan pembelajaran, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

maka memerlukan strategi. Karena menurut Made Wena, penggunaan strategi dalam 

suatu kegiatan pembelajaran sangat perlu dikarenakan mempermudah proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.7Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah, ada empat strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi hal-

hal sebagai berikut:

                                                          
4Demi Kurniawan, Op. Cit., h. 33
5 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 124
6Syaiful Bahri Djamarah & Aswan zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka 

Ciptra, 2006), h. 5
7 Made Wena, Op. Cit., h. 2
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1) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 
tingkahlaku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan.

2) Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan 
pandangan hidup masyarakat.

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran 
yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 
oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya.

4) Menetapkan norma-norma atau batas minimal keberhasilan aau kriteria 
serta sandar keberhasilan sehingga dapa dijadikan pedoman oleh guru 
dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang selanjutnya 
akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan tujuan pembelajaran 
yang bersangkutan secara keseluruhan.8

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada empat hal yang harus 

dilakukan seorang guru dalam menyusun strategi pembelajarannya, yaitu menentukan 

tujuan, pendekatan, metode, dan kriteria keberhasilan belajar. Dengan demikian 

sebelum seorang guru menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakannya, 

hal pertama yang harus diperhatikan guru adalah karakteristik peserta didiknya, 

materi dan tujuan pembelajarannya. Kemudian barulah ditentukan pendekatan, 

metode, dan kriteria keberhasilan belajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya 

tersebut.

Ada berbagai macam strategi pembelajaran, di antaranya strategi 

pembelajaran jigsaw. Strategi jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang 

didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.9Melvin L. Silberman

menjelaskan bahwa strategi jigsaw adalah suatu kegiatan pembelajaran kooperatif 

                                                          
8 Syaiful Bahri Djamaran, Op. Cit., h. 5
9 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Jakarta: 

Kata Pena, 2015), h. 24
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dengan melakukan pertukaran kelompok dengan kelompok, namun ada satu 

perbedaan penting: yakni tiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Ini merupakan 

alternatif menarik bila ada materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi 

dan bila bagian-bagiannya harus diajarkan secara beruntun.Tiap peserta 

didikmempelajari sesuatu yang, bila digabungkan dengan materi yang dipelajari oleh 

peserta didik lain, mementuk kumpulan pengetahuan atau keterampilan yang padu.10

Menurut Elizabert E. Barkley, strategi jigsaw adalah kegiatan pembelajaran dimana 

peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk membangun pengetahuan tentang 

suatu topik dan merumuskan cara efektif untuk mengajarkannya kepada orang lain 

dalam kelompoknya.11

Strategi pembelajaran jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di 

antara sesama peserta didik dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, 

yang terdiri dari dua orang atau lebih.12 Pendapat lain mendefiniskan strategi 

pembelajaran jigsaw adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk 

membelajarkan kecakapan akademik, sekaligus keterampilan sosial termasuk 

interpersonal skill.13

                                                          
10Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa

Cendikia, 2014), h. 180
11 Elizabert E. Barkley, dkk., Collaborative Learning Techniques, (Bandung: Nusa Media, 

20120, h. 236
12Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, Konstruksi Pengembangan Pembelajaran, (Jakarta: 

Prestasi Pustkaraya, 2010), h. 90
13Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 267
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Pendapat lainnya dikemukakan Wina Sanjaya, pembelajaran jigsaw adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.14

Adapun menurut Sofan Amri, strategi pembelajaran jigsaw adalah model 

pembelajaran kooperatif dimana peserta didik belajar dalam kelompok kecil secara 

heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung 

jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.15

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa strategi jigsaw 

adalah strategi pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran kelompok yang dapat mengajarkan atau menjelaskan kembali materi 

yang sudah dipelajari di kelomok awal. Dengan demikian strategi jigsaw merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang mengkondisikan peserta didik belajar dalam 

kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang secara heterogen dan bekerja sama 

saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntaasan bagian 

materi pembelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada 

anggota kelompok yang lain.

                                                          
14 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 239
15 Sofan Amri, Op. Cit., h. 95
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b. Tujuan Strategi Jigsaw

Tujuan strategi pembelajaran jigsaw adalah menciptakan situasi di mana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya.16

Menurut Sofan Amri, tujuan strategi pembelajaran jigsaw adalah:

1) Meningkatkan hasil belajar akademik
2) Memberik peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan 

kondisi untuk belajar dengan saling bergantung pada tugas-tugas 
akademik.

3) Menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan individual 
satu sama lain.

4) Mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan 
kolaborasi.17

Menurut Nana Syaodih, tujuan strategi pembelajaran jigsaw adalah sebagai 

berikut:

1) Meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

2) Terjadinya hubungan kerjasama secara kooperatif antara peserta didik

untuk mempelajari materi yang ditugaskan.18

Berdasarkan pendapat tersebut dipahami bahwa strategi pembelajaran jigsaw 

mampu membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Peserta didik 

dituntut aktif untuk memahami materi yang ditugaskan kepada dirinya dan 

bertanggung jawab pula untuk mampu menjelaskannya kepada peserta didik lainnya 

                                                          
16Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Refika Aditama, 2010),   h. 

70
17 Sofan Amri, Op. Cit., h. 93
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 64
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dengan baik. Peserta didik harus mampu membantu temannya untuk dapat memahami 

materi tersebut dengn baik. Selain itu strategi jigsaw meningkatkan interaksi 

pembelajaran antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan 

guru, antara peserta didik dengan sumber belajar lainnya. Melalui kegiatan kelompok, 

strategi jigsaw juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan saling membantu 

antara anggota kelompok dalam mencapai tujuan.

c. Karakteristik Strategi Jigsaw

Menurut Wina Sanjaya, karakteristik strategi pembelajaran jigsaw sebagai 

bagian dari model pembelajaran kooperatif adalah;

1) Pembelajaran secara tim. Tim harus mampu membuat setiap peserta didik
belajar. Semua anggota tim(anggota kelompok) harus saling membantu 
untuk mencapai tujuan pembeljaran. Untuk itulah kriteria keberhasilan 
pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim.

2) Setiap kelompok bersifat heterogen, yaitu kelompok terdiri atas anggota 
yang memiliki kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar belakang 
sosial yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok 
dapat saling memberi dan menerima, sehingga diharapkan setiap anggota 
dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan kelompok.

3) Kemauan untuk bekerja sama. Setiap anggota kelompok bukan saja harus 
diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga 
ditanamkan perlunya saling membantu.

4) Keterampilan bekerja sama, dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan 
yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Peserta didik perlu 
didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
anggota lain.19

5) Sofan Amri, menambahkan ciri-ciri strategi pembelajaran jigsaw adalah:
6) Peserta didik dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok asal dan 

kelompok ahli.
7) Adanya kerja sama antar anggota kelompok

                                                          
19 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 242
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8) Adanya saling membantu satu sama lain antar anggota kelompok dalam 
memahami tugas yang diberikan.20

Menurut Yatim Riyanto, ciri-ciri pembelajaran dengan  menggunakan teknik 

Jigsaw adalah:

1) Kelompok dibentuk dengan peserta didik kemampuan tinggi, sedang, dan 
rendah

2) Peserta didik dalam kelompok sehidup semati
3) Peserta didik melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama
4) Membagi tugas dan tanggung jawab yang sama
5) Akan dievaluasi untuk semua
6) Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama
7) Diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani.21

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa strategi 

pembelajaran jigsaw memiliki karakteristik peserta didik belajar dalam kelompok 

yang dibagi secara heterogen. Antar peserta didik ada hubungan saling membantu dan 

bekerja sama dalam membahas tugas yang diberikan guru. Antar peserta didik

bertanggung jawab akan keberhasilan kelompoknya masing-masing, sehingga antar 

peserta didik terjalin hubungan kerjasama dan saling membantu untuk mencapai 

tujuan dengan  optimal.

d. Prinsip-Prinsip Strategi Jigsaw

Agar penggunaan strategi pembelajaran jigsaw berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan, maka dalam pelaksanannya haruslah berpedoman terhadap prinsip-prinsip 

berikut:

                                                          
20 Sofan Amri, Op. Cit., h.  95
21 Yatim Riyanto, Op. Cit., h. 266
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1) Prinsip Ketergantungan Positif (Positive Interdependence)
Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas 
sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota 
kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu disadari oleh setiap anggota 
kelompok keberhasilan penyelesaian tugas kelompok akan ditentukan 
oleh kinerja masing-masing anggota. Dengan demikian, semua anggota 
kelompok akan merasa saling ketergantungan.

2) Tanggung Jawab Perseorangan (Individual Accountability)
Keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap 
anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan 
tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk 
keberhasilan kelompoknya.

3) Interaksi Tatap Muka (Face to Face Promotion Interaction)
Pembelajaran kelompok memberi ruang dan kesempatan yang luas 
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan 
informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan 
memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok 
untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan 
kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-
masing.

4) Partisipasi dan Komunikasi  (Participation Communication)
Pembelajaran Jigsaw melatih peserta didik untuk dapat mampu 
berpartisipasi aktif dan berkomunikasi.22

Pendapat lainnya dikemukakan Sofan Amri, bahwa agar pelaksanaan strategi 

pembelajaran jigsaw berhasil, maka dalam pelaksanaannya haruslah:

1) Guru senantiasa mempelajari teknik-teknik penerapan strategi 
pembelajaran jigsaw di kelas dan menyesuaikan dengan materi yang akan 
diajarkan.

2) Pembagian jumlah peserta didik yang merata, dalam artian tiap kelompok 
merupakan kelompok heterogen.

3) Meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber
4) Mensosialisasikan kepada peserta didik akan pentingnya sistem teknologi 

dan informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.23

                                                          
22 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 244
23 Sofan Amri, Op. Cit., h. 98
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Yatim Riyanto menambahkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan strategi pembelajaran jigsaw:

1) Menggunakan strategi tutor sebaya
2) Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok asal dan kelompok 

ahli.
3) Dalam kelompok ahli peserta didik belajar secara kooperatif menuntaskan 

topik yang sama sampai mereka menjadi ahli.
4) Dalam kelompok asal setiap peserta didik saling mengajarkan keahlian 

masing-masing.24

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa agar pelaksanaan 

strategi pembelajaran jigsaw dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka 

dalam implementasinya haruslah memperhatikan beberapa prinsip tersebut. Dalam 

pembagian kelompok, hendaknya peserta didik dibagi secara heterogen. Artinya 

dalam satu kelompok ada peserta didik yang memiliki daya serap tinggi, sedang, dan 

rendah, sehingga antar peserta didik dapat saling membantu temannya yang 

mengalami kesulitan. Selain itu peserta didik yang memiliki daya serap rendah akan 

termotivasi untuk belajar lebih baik seperti teman-temannya. Selain itu setiap anggota 

kelompok haruslah diberikan tugas individu agar semua anggota kelompok memiliki 

tanggung jawab pribadi dan kelompok untuk mencapai keberhasilan kelompoknya.

e. Prosedur Strategi Jigsaw

Prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran jigsaw menurut Yatim Riyanto 

adalah sebagai berikut:

1) Peserta didik dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim.
2) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda

                                                          
24 Yatim Riyanto, Op. Cit., h. 271
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3) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan
4) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/subbab 

yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk 
mendiskusikan sub bab mereka.

5) Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok 
asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang 
mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh.

6) Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi
7) Guru memberi evaluasi
8) Penutup.25

Menurut Sofan Amri, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran jigsaw 

adalah:

1) Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap 
kelompok terdiri atas 4 – 6 peserta didik dengan kemampuan yang 
berbeda.

2) Setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok 
asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok untuk 
menyamakan persepsi pada materi pelajaran yang telah didiskusikan.

3) Guru memberikan kuis untuk peserta didik secara individual
4) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor 

penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar
individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.

5) Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian 
materi pembelajaran.

6) Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan Jigsaw untuk belajar materi 
baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut 
serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.26

Pendapat lainnya menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan strategi 

pembelajaran jigsaw adalah:

1) Berikan informasi dan sampaikan tujuan serta skenario pembelajaran
2) Organisasikan peserta didik/peserta didik dalam kelompok kooperatif
3) Bimbing peserta didik/peserta didik untuk melakukan kegiatan
4) Evaluasi

                                                          
25Ibid., h. 273
26 Sofan Amri, Op. Cit., h. 96



24

5) Berikan penghargaan.27

Menurut Melvin L. Silberman langkah-langkah strategi jigsaw adalah sebagai 

berikut:

1) Pilihlah materi belajar yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian. 
Sebuah bagian bisa sependek kalimat atau sepanjang beberapa paragraf.

2) Hitunglah jumlah bagian yang hendak dipelajari dan jumlah peserta didik. 
Bagikan secara adil berbagai tugas kepada berbagai kelompok peserta 
didik. Sebagai contoh, bayangkan sebuah kelas yang terdiri dari 12 
peserta didik. Dimisalkan bahwa anda bisa membagi materi pelajaran 
menjadi tiga segmen atau bagian. Anda mungkin selanjutna dapat 
membentuk kuarter (kelompok empat anggota), dengan memberikan 
segmen 1, 2 dan 33 atau kelompok belajar untuk membaca, 
mendiskusikan, dan mempelajari materi yang mereka terima.

3) Setelah waktu belajar selesai, bentuklah klompok-kelompok belajar ala 
jigsaw, kelompok tersebut terdiri dari perwakilan tiap kelompok belajar di 
kelas. Dalam contoh yang baru saja diberikan, anggota dari tiap kuarter 
dapat berhitung mulai dari 1,2,3 dan 4. Kemudian bentuklah kelompok 
belajar jigsaw dengan jumlah yang sama. Hasilnya adalah empat 
kelompok trio. Dalam masing-masing segmen 1, segmen 2, dan segmen 
3.

4) Perintahkan anggota kelompok “jigsaw” untuk mengajarkan satu sama 
lain apa yang telah mereka pelajari.

5) Perintahkan peserta didik untuk kembali keposisi semula dalam rangka 
membahas pertanyaan yang masih tersisa guna memastikan pemahaman 
yang akurat.28

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dipahami bahwa langkah pertama 

yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan strategi jigsaw dalam pembelajaran 

adalah membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari dua 

bagian yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Peserta didik yang berada dalam 

kelompok asal bergabung ke dalam kelompok ahli untuk membahas masalah yang 

                                                          
27 Yatim Riyanto, Op. Cit., h. 267
28Melvin L. Silberman, Op. Cit., h.180-182
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diberikan pada dirinya. Setelah pembahasan selesai, peserta didik tersebut kembali ke 

kelompok asalnya untuk memberikan penjelasan kepada teman satu kelompok 

asalnya tentang materi yang telah didiskusikan pada kelompok ahli.

f. Kelebihan dan KekuranganStrategi Jigsaw

Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya, strategi 

pembelajaran jigsaw memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada 
kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya.

2) Pemerataan penguasaan materi dapat tercapai dalam waktu yang lebih 
singkat.

3) Dapat melatih peserta didik untuk lebih aktif dalam berbicara dan 
berpendapat.29

Pendapat lainnya menjelaskan kelebihan dari pembelajaran kooperatif jigsaw 

antara lain:

1) Memacu peserta didik untuk lebih aktif, kreatif serta bertanggung jawab 
terhadap proses belajarnya.

2) Mendorong peserta didik untuk berfikir kritis.
3) Memeri kesempatan setiap peserta didik untuk menerapkan ide yang 

dimiliki  untuk menjelaskan materi yang dipelajari kepaa peserta didik
lain dalam kelompok tersebut.

4) Diskusi tidak didominasi oleh peserta didik tertentu saja tetapi semua 
peserta didik dituntut untuk menjadi aktif dalam diskusi tersebut.30

Disamping kelebihan dari strategi Jigsaw ada juga kekurangannya yaitu

sebagai berikut:

1) Kegiatan belajar-mengajar membutuhkan lebih banyak waktu dibanding 
metode yang lain.

                                                          
29 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 25
30 Yatim Riyanto, Op. Cit., h. 268
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2) Pendidik harus benar-benar memahami karakterristik strategi ini dan 
harus tahu apakah materi yang akan diberikan sesuai dengan strategi 
jigsaw.

3) Bagi guru metode ini memerlukn kemampuan lebih karena setiap 
kelompok membutuhkan penanganan yang berbeda.31

Adapun menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani, dalam penerapannya 

strategi jigsaw sering dijumpai beberapa permasalahan yaitu:

a. Peserta didik yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung 
mengontrol jalannya diskusi.

b. Peserta didik yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah 
akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk 
sebagai tenaga ahli.

c. Peserta didik yang cerdas cenderung merasa bosan.
d. Peserta didik yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk 

mengikuti proses pembelajaran.32

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa selain memiliki 

kelebihan, strategi pembelajaran jigsaw juga mempunyai beberapa kekurangan atau 

kelemahan. Agar permasalahan dalam implementasi strategi jigsaw tersebut dapat 

dikurangi, maka dalam pelaksanaannya, guru harus mempertimbangan perbedaan 

individual peserta didik. Sehingga tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik 

sesuai dengan karakteristik dirinya dan peserta didik tidak mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam strategi jigsaw tersebut. Selain itu 

bimbingan dan motivasi yang diberikan guru sangat diperlukan agar peserta didik 

lebih semangat dan percaya diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam kelompok ahli dan kelompok asalnya. Melalui cara tersebut, diharapkan 

                                                          
31 Sofan Amri, Op. Cit., h. 97
32 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 26
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kelemahan strategi pembelajaran jigsaw dapat diminimalisir dengan lebih baik, 

sehingga tujuan pembelajaran jigsaw dapat tercapai dengan optimal.

2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Oemar Hamalik, bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah 

“Perubahan tingkah laku yang diharapkan pada peserta didik setelah dilakukan proses 

belajar mengajar”.33  Pendapat senada dikemukakan Syaiful Bahri yang dikutip 

Umiarso, bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil kreativitas 

belajar.34Adapun perubahan tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar tampak 

dalam aspek pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, aspresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti, sikap, dan lain-lain.35

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hasil belajar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan sesuatu yang didapat seorang subjek 

belajar setelah mengikuti proses belajar, hasil yang diperoleh itu berupa perubahan 

tingkah laku yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, jadi setelah 

proses belajar itu ada perubahan secara menyeluruh dalam sikap dan kebiasaan-

kebiasaan, serta keterampilan-keterampilan ke arah yang positif.

                                                          
33 Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 80
34 Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan. 

(Yogyakarta: IRCiSOD, 2010), h. 227
35 Oemar Hamalik, Op. Cit., h. 38
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Perubahan yang diperoleh setelah mengikuti proses belajar tersebut adalah 

hal-hal baru menggantikan dan mengembangkan hal-hallama, baik aspek 

pengetahuan (kognitif), aspek penghayatan dan pemahaman (afektif) maupun aspek 

keterampilan (psikomotorik) yang relatif permanent, walaupun hasil itu sendiri 

merupakan hasil belajar yang mengandung ketidaktentuan yang dapat berubah-ubah 

tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang berasal dari 

individu itu sendiri maupun faktor dari luar. Jadi hasil belajar itu akan senantiasa 

berfluktuasi, kadang naik dan terkadang turun, sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

mempengaruhinya.Untuk itu menurut Sardiman, hasil belajar yang baik dan efektif 

akan tercermin dalam hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh peserta 
didik. Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing dan 
pelatih yang baik bagi para peserta didik yang akan menghadapi ujian. 
Guru harus mempertimbangkan berapa banyak dari yang diajarkan itu 
akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah lewat satu minggu, 
satu bulan, satu tahun dan seterusnya.

2) Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil 
proses belajar mengajar itu bagi peserta didik seolah-olah telah 
merupakan bagian dari kepribadian bagi setiap peserta didik, sehingga 
akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu 
permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi 
dirinya sendiri dan orang lain.36

Memperhatikan pendapat Sardiman di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar 

yang baik dan efektif itu, harus dapat bertahan lama dalam ingatan subjek belajar 

                                                          
36Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 49
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serta turut mewarnai karakteristik kepribadiannya, menjiwai cara pandangnya 

terhadap suatu permasalahan, sehingga hasil belajar tersebut menyatu secara utuh 

dalam kehidupannya ke arah yang lebih positif.

b. Kriteria Hasil Belajar

Merujuk dari pengertian hasil belajar di atas diketahui bahwa hasil belajar 

merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang setelah melakukan berbagai kegiatan 

belajar. Sesuatu yang diperoleh seseorang tersebut berupa perubahan pada dirinya dan 

tingkah lakunya. Dalam kegiatan belajar seorang peserta didik di sekolah, maka hasil 

belajar yang diperoleh berupa perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Sebagaimana yang dikemukakan Oemar Hamalik, bahwa perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar tampak dalam aspek pengetahuan, 

pemahaman, kebiasaan, keterampilan, aspresiasi, emosional, hubungan sosial, 

jasmani, budi pekerti, sikap, dan lain-lain.37

Sagala, juga menjelaskan bahwa hasil yang akan diperoleh peserta didik

setelah mengikuti kegiatan belajar adalah memiliki kemampuan: 1) kognitif, yaitu 

kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, 2) afektif 

yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang 

berbeda dengan penalaran, dan 3) psikomotorik yaitu kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani.38

                                                          
37 Oemar Hamalik, Op. Cit.,, h. 38
38Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 12
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa hasil yang akan 

diperoleh seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar berupa perubahan 

tingkah laku yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, jadi setelah 

proses belajar itu ada perubahan secara menyeluruh dalam sikap dan kebiasaan-

kebiasaan, serta keterampilan-keterampilan ke arah yang positif.

Perubahan yang diperoleh setelah mengikuti proses belajar sebagai hasil 

belajar adalah hal-hal baru menggantikan dan mengembangkan hal-hal  lama, baik 

aspek pengetahuan (kognitif), aspek penghayatan dan pemahaman (afektif) maupun 

aspek keterampilan (psikomotorik) yang relatif permanent, walaupun hasil belajar itu 

sendiri mengandung ketidaktentuan yang dapat berubah-ubah tergantung faktor-faktir 

yang mempengaruhinya, baik faktor yang berasal dari individu itu sendiri maupun 

faktor dari luar. Jadi hasil belajar itu akan senantiasa berfluktuasi, kadang naik dan 

terkadang turun, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Djaali, kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Di dalam proses belajar, banyak faktor yang 

mempengaruhinya, antara lain motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep 

diri.39 Menurut Syaiful Bahri Djamarah, berbagai faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar adalah:

                                                          
39Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 101
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1) Faktor dari luar
a) Lingkungan, meliputi: alami dan sosial budaya.
b) Instrumentasl, meliputi: kurikulum, program, sarana dan fasilitas, dan 

guru.
2) Faktor dari dalam

a) Fisiologis, meliputi: kondisi fisiologis dan kondisi panca indera.
b) Psikologis, meliputi: minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 

kemampuan kognitif.40

W.S Winkel yang dikutip Umiarso dan Gojali, menjelaskan bahwa ada dua 

faktor yang mempengaruhi hasil belajarpeserta didik yaitu:

1) Faktor intern meliputi:
a) faktor intelektual, yaitu taraf intelegensi, kemampuan belajar, dan 

cara belajar
b) faktor nonintelektual, yaitu motivasi belajar, sikap, minat dan kondisi 

psikis.
2) Faktor ekstren meliputi:

a) faktor pengatur proses belajar dan pengelompokan peserta didik
b) faktor sosial sekolah: sistem sekolah, status sosial peserta didik, 

interaksi guru dengan peserta didik.
c) Faktor situasional: keadaan politik, ekonomi, waktu, tempat dan 

keadaan musim.41

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajarpeserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun di luar diri peserta didik. Oleh 

karena itu agar hasil belajarpeserta didik optimal, maka tidak hanya tergantung pada 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tetapi juga dari peserta didik itu 

sendiri, orangtua, lingkungan belajar dan sebagainya.

                                                          
40Syaiful Bahri Djamarah.  Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 177
41 Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, 

(Yogyakarta, IRCiSOD, 2010), h. 228
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d. Batas Minimal Hasil Belajar Peserta didik

Menetapkan batas minimal keberhasilan belajar peserta didik selalu berkaitan 

dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa alternative norma 

pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Di antara norma-norma pengukuran tersebut adalah: 1) norma skala angka 

dari 0 sampai 10, dan 2) norma skala angka dari 0 sampai 100. Angka terendah yang 

menyatakan kelulusan/keberhasilan belajar skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan 

untuk skala 0-100 adalah 55 atau 60.

Alhasil dari prinsip tersebut menurut Muhibbin Syah, jika seorang peserta 

didik dapat menyelesaikan lebih dari separuh tugas atau instrumen evaluasi dengan 

benar, ia dianggap telah memenuhi target minimal hasil belajar. Namun kiranya perlu 

dipertimbangkan lagi oleh para guru dalam menetapakan batas minimal hasil belajar 

peserta didik yang lebih tinggi misalnya 65 atau 70).42

Terlepas dari peraturan di atas, setiap guru harus tetap mengingat nilai yang 

harus diberikan kepada peserta didik tetap ditentukan dari tiga aspek penilaian yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Setelah itu baru diukur melalui standar penilaian

tersebut, dalam artian apabila nilai peserta didik telah melewati kriteria ketuntasan 

minimal berarti peserta didik tersebut tergolong telah tuntas belajar walaupun tetap 

dalam golongan/tingkat prestasi yang berbeda.

                                                          
42 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 222
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3. Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs

a. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak

Mata pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu pembelajaran yang ada 

di MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Akidah Akhlak terdiri atas dua kata yaitu Akidah dan Akhlak. Kata akidah secara 

etimologi berasal dari bahasa Arab “Aqada” ya’qidu‘aqidatan yang berarti 

menghubungkan ujung sesuatu dengan ujung sesuatu yang lain, sehingga menjadi 

satu ikatan yang kuat dan sulit dibuka.43 Sedangkan secara istilah akidah adalah 

pertanyaan diri mengingatkan jiwa untuk mempercayai bahwa Allah saja yang berhak 

di patuhi, diikuti, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala 

larangannya dengan berpedoman hidup kepada Al-Qur’an dan sunnah Rosulullah.44

Sesungguhnya Agama Islam adalah akidah yaNg menurut cendikiawan Islam 

Harun Nasution sama dengan tauhid yaitu sebagai ilmu yang membahas soal-soal 

dasar-dasar agama Allah atau juga kalam ilmu yang mempelajari kalam (firman/kata-

kata) Allah dalamAl-Qur’an. Adapun yang dimaksud dengan akidah sendiri adalah 

setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa dengan hati menjadi tentram serta mejadi 

keyakinan bagi pemeluknya, tidak ada keraguan dan kebimbangan bagi 

pemeluknya.45

                                                          
43T.Ibrahim dan H. Darsono, Membangun Aqidah dan Akhlak , (Solo: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2009), h. 2
44Ibid, h. 124
45Ibid, h. 124
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Sedangkan kata akhlak berasal dari bahasa arab, jama’ dari kurikulum yang 

menurut bahasa adalah budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Perkataan ini 

bersumber pada Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4:

     

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”
(QS.Al-Qolam : 4)46

Demikian pula kata “khuluq” mempunyai kesesuaian dengan “khilqun”, 

sedang khilqun merupakan perangai mansia dari luar (jasmani). Menurut Ahmad 

Amin, yang disebut dengan akhlakadalah kehendak yang dibiasakan, artinya 

kehendak itu bisa membiasaka sesuatu maka kebiasaan itulah yang dinamakan 

akhlak. Dalam penjeasan beliau, kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan 

esudah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang shingga 

mudah di kerpenjeasan beliau, kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan 

esudah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang shingga 

mudah di kerjakan. Jika apa yang bermnama kehendak itu dikerjakan berulang kali 

sehingga menjadi kebiasaan, maka itulah yang kemudian berubah berproses menjadi 

akhlak.47

Berdasarkan pedapat tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran akidah 

akhlak adalah merupakan usaha-usaha yang harus diperjalankan secara sadar untuk 

pembina iman dan amal seseorang agar mampu memilliki sikap dan tingkah laku 
                                                          

46 Departemen Agama RI., Al-Quran dab Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 
603

47http://Tim Dosen Agama Islam, Pendidikan Agama Islam untuk mahapeserta didik, IKIP 
Malang, Malang 1995.co.id
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pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam serta mewujudkan kepada 

terciptanya kesejahteraan hidup, berdasarkan hukum-hukum Islam serta mewujudkan 

kepada terbentuknya kepribadian muslim yang utama menurut ajaran Islam.

b. Dasar dan Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak

Dasar mata pelajaran Akidah Ahlak adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

saw. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ikhlas ayat 1 Allah SWT Berfirman :

  

Artinya : Katakanlah:” Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (QS.Al-Ikhlas : 1)48

    

Dalam surat Al-Fatihah ayat 5 Allah SWT berfirman :

    

Artinya : “Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kpada engkaulah kami 

mohon pertolongan”.(Al-Fatihah :5)49

Berdasarkan kedua ayat al-Qur’an diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Ea, wajib disembah oleh manusia dan sebagai 

tempat meminta pertolongan, serta barang siapa yang berbuat baik atas dasar iman 

kepada Allah SWT akan diberikan pahala dan kebaikan hidup di dunia maupun di 

akhirat. Dari keterangan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa dasar dari mata 

pelajaran Akidah Akhlak adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karena keduanya yang 

                                                          
48 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 118
49Ibid, h. 1
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menjadi pedoman tuntunan hidup umat Islam  dalam segala aktifitasnya tersebut 

dalam usaha melaksanakan seluruh pembelajaran Akidah Akhak.

Tujuan pembelajaran Aqidh Akhlak menurut garis-garis besar program 

pengajaran adalah :

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlak yang 
terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan dan 
pengalaman peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam sehingga menjadi 
manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualtas keimanan 
dan ketaqaannya kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan 
pribadi, masyarakat, berbangsa, bernegara, serta untuk dapat melanjutkan 
pada jenjang pendidikan tinggi.50

Sebagai mana yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa tujuan 

mata pelajaran Akidah Akhlak adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi 

kepada Allah SWT, mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa, beramal 

saleh, berakhlakul karimah, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu ciri dari 

kepribadian muslim yang sejati. Dengan pengabdian itu manusia akan mendapat 

keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebagaimana 

yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan yang diinginkan.

c. Ruang Lingkup Materi Akidah Akhlak

Cangkupan materi pembelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah 

meliputi cakupan materi pada semester satu :

1) Bab I Iman kepada kitab-kitab Allah

                                                          
50T. Ibrahim dan H. Darsono, Op.Cit, h.2
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2) Bab II Akhlak terpuji kepada diri sendiri meliputi : Tawakal, ikhtiar, dan 

sabar

3) Bab III Akhlak tercela kepada diri sendiri meliputi : Ananiyah, putus asa, 

Gadab

4) Cangkupan pada semester II (dua) meliputi :

5) Bab IV Iman kepada Rasul Allah : Mengimani sikap wajib, jaiz, an mustahil 

pada Rasul

6) Bab V Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya : Macam-macam mukjizat 

para nabi dan rasul, persamaan dan perbedaan antara mukjizat, karamah, 

mu’unah an irhas

7) Bab VI Akhlak terpuji kepada sesama : Khusnuzan, tawaduk, tasamuh, 

ta’awun

8) Bab VII Akhlak tercela kepada sesama : Hasad, dendam, ghibah, fitnah, 

namimah.

Sebelum melakukan proses belajar mengajar, pendidik terlebih dahulu 

menyiapkan perencanaan yang dibutuhkan pada saat proses KBM berlangsung, 

pertama pendidik menyiapkan rencana pembelajaran mengikuti silabus, kemudian 

menyiapkan metode apa yang akan digunakan, pada kesempatan ini peneliti 

menggunakan strategi jigsaw. Dimana peserta didik dituntut untuk ikut serta berfikir 

aktif sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan oleh peserta didik.

Pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 

terdiri dari 4-6 peserta didik kelompok asal dan kirim kelompok yang berbeda disebut 
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kelompok ahli, setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok ahli maupun 

kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok, atau di 

lakukan pengundian salah satu kelomok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok 

agar dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah di diskusikan.

Pada sistem evaluasi pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya tentang materi yang belum dipaham, jika sudah mengerti, untuk 

menguji peserta didik memberikan pertanyaan untuk peserta didik jika memang 

mereka sudah menguasai materi.

4. Strategi Jigsaw dalam Meningkatan Hasil Belajar

Setiap guru pelajaran di sekolah tentu menginginkan agar semua peserta didik

yang diajarnya dapat menguasai materi pelajaran sehingga memiliki hasil belajar

yang baik. Akan tetapi keinginan atau harapan tersebut harus diikuti dengan 

kreativitas guru, diantaranya menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga peserta didik dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik, seperti penggunaan model pembelajaran strategi 

jigsaw yang menurut peserta didik kerjasama dalam kelompok dan aktif dalam proses 

pembelajaran.

Menurut Nanang Hanafiah, strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan 

interaksi dan kualitas pembelajaran.51Sofan Amrijuga menyatakan bahwa tujuan 

strategi pembelajaran jigsaw diantaranya adalah dapat meningkatkan hasil belajar 

                                                          
51Nanang Hanafiah, Op. Cit., h. 70
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akademik peserta didik.52 Imas Kurniasih dan Berlin Sani juga mengemukakan bahwa 

strategi pembelajaran jigsaw membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami 

materi dengan cepat.53

Melalui penggunaan strategi jigsaw, peserta didik diharapkan dapat lebih 

termotivasi dan aktif dalam pembelajaran Akidah Akhlak sehingga penguasaan 

peserta didik terhadap materi pelajaran lebih maksimal.Hal ini tentunya diharapkan 

dapat berimplikasi terhadap peningkatan hasil belajarpeserta didik.

Penggunaan strategi jigsawharus memperhatikan kemampuan dan karaktristik 

peserta didik sehingga penggunaan strategijigsaw dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran Akidah Akhlak. Strategi dalam peningkatan kualitas pembelajaran 

Akidah Akhlak yang ditujukan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik melalui 

pembelajaran strategi jigsaw di sekolah Madrasah Tsanawiyah maka guru harus 

mampu mengaplikasikan Strategi pembelajaran tersebut secara efektif dan harus 

mampu memvariasikannya agar peserta didikdapat termotivasi untuk belajar sehingga 

hasil belajarnya dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, 

guru harus menjelaskan kepada peserta didik aktivitas yang akan dilakukan proses 

pembelajaran agar peserta didik dapat memposisikan diri pada saat pembelajaran 

berlangsung.

                                                          
52 Sofan Amri, Op. Cit., h. 93
53 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 26
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B. Definisi Operasional

1. Strategi jigsaw adalah strategi pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk 

aktif dalam proses pembelajaran kelompok yang dapat mengajarkan atau 

menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari di kelompok awal, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Guru memasuki kelas sambil mengecek kehadiran siswa melalui daftar hadir 

siswa yang ada di dalam kelas

b. Guru bertanya kepada siswa  tentang materi yang akan dibahas 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca isi materi 

pelajaran dan mengemukakannya kepada guru tentang isi materi secara 

sekilas.

d. Guru meminta pendapat siswa yang lain untuk menanggapi jawaban siswa 

tersebut.

e. Guru menyimpulkan dan membagi kelompok disikusi yang terdiri dari 

kelompok ahli dan kelompok asal.

f. Guru membagi permasalahan pada tiap-tiap siswa.

g. Siswa memecahkan permasalahan dalam kelompok ahli.

h. Siswa kembali kekelompok asal dan menerangkan kepada teman 

sekolompokknya tentang pemecahan permasalahan yang diperolehnya.

i. Siswa mengumpulkan tugas kelompoknya secara individual

j. Guru meminta salah satu wakil kelompok untuk mengerjakan tugas 

kelompok tersebut ke depan.
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k. Guru bersama siswa membahas tugas yang telah diselesaikan tersebut

l. Guru memberikan  kesempatan kepada siswa untuk bertanya

m. Guru mengadakan evaluasi

2. Hasil Belajar Akidah Akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor 

total dari pengetahuan yang seharusnya diketahui peserta didik berkaitan dengan 

materi akidah akhlak di kelas VIII semester genap tingkat MTs, melalui test 

objektif berbentuk pilihan ganda, dengan indikator sebagai berikut:

a. Skor 75 – 100 hasil belajar akidah akhlak peserta didik dikategorikan tuntas.

b. Skor 0 – 74 hasil belajar akidah akhlak peserta didik dikategorikan belum 

tuntas.

C. Anggapan Dasar

Dalam melaksanakan suatu penelitian, anggapan dasar merupakan asumsi 

yang menjadi tumpuan segala pandangan kegiatan terhadap masalah yang diteliti. 

Menurut Arikunto, anggapan dasar atau postulat adalah “suatu titik pemikiran yang 

kebenarannya diterima oleh penyidik dapat merumuskan asumsi berbeda.”54

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dikemukakan, anggapan dasar dalam 

penelitian ini adalah peneliti menganggap strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar akidah akhlak peserta didik. Hal ini dipertegas oleh pendapat Nanang 

Hanafiah, bahwa strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan interaksi dan 

                                                          
54Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian. (Jakarta: Bina Aksara, 2012), h. 65
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kualitas pembelajaran.55Sofan Amrijuga menyatakan bahwa tujuan strategi 

pembelajaran jigsaw diantaranya adalah dapat meningkatkan hasil belajar akademik 

peserta didik.56 Imas Kurniasih dan Berlin Sani juga mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran jigsaw membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami materi 

dengan cepat.57 Dengan demikian diduga terdapat pengaruh signifikan antara 

implementasi strategi jigsaw dengan hasil belajar akidah akhlak peserta didik.

D. Kerangka Pemikiran

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi 

jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, 

maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah melalui strategi jigsaw akan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Artinya 

implementasi strategi jigsaw berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa strategi jigsaw dapat digunakan 

guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak. Semakin baik upaya guru dalam mengimplementasikan strategi jigsaw maka 

                                                          
55Nanang Hanafiah, Op. Cit., h. 70
56 Sofan Amri, Op. Cit., h. 93
57 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 26
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peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak akan 

semakin baik pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Input

Process

Out put

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Rendahnya Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik 

Implementasi
Strategi Jigsaw

Meningkatnya Hasil Belajar Akidah 
Akhlak Peserta Didik

Indikator:
1. Skor 75 – 100 hasil belajar 

sikategorikan tuntas
2. Skor 0 – 74 hasil belajar 

dikategorikan belum tuntas
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E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara rumuan masalah yang akan diuji dalam 

penelitian. Oleh karena hipotesis dalam penelitian ini adalah “implementasi strategi 

jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.” 
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BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menganalisis 

implementasi strategi jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas model 

Stephen Kemmis dan Mc Taggart. Konsep pokok PTK menurut Stephen Kemmis dan 

Mc Taggart terdiri dari empat komponen, yaitu: perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observating), dan refleksi (reflecting). Hubungan keempat 

komponen itu dipandang sebagai satu siklus.

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

dan/atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara professional. 

Dengan Penelitian Tindakan Kelas ini didesain untuk memecahkan masalah-masalah 

yang diaplikasikan secara langsung di dalam ajang kelas.

Sebagaimana yang dikemukakan Kunandar bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas secara bersama.Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan oleh guru yang dilakukan oleh peserta didik, 

45
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artinya pihak yang terlibat dalam PTK (guru) mencoba dengan sadar 

mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui tindakan bermakna yag 

diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian 

secara cermat menguaai pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. 

Sesuai dengan kaiah-kaidah PTK.1

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017. Alternatif 

pemecahannya dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran jigsaw. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan secara kolaboratif oleh peneliti dan guru 

sebagai praktisi dengan mengambil latar alamiah di kelas.

Penelitian ini menggunakan PTK dengan harapan guru akidah akhlak dapat 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

bermutu, sehingga hasil belajar akidah akhlak yang dicapai peserta didiknya lebih 

baik lagi. Untuk lebih jelasnya siklus kegiatan dengan desain PTK model Stephen 

Kemmis dan Mc Teggart, adalah sebagai berikut:

                                                
1Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h.41.
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Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas

B. Penentuan Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didikkelas VIII A di MTs Nurul 

Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 28 orang.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Nurul Falah Gunung Tiga yang beralamatkan 

di Jalan Raya Gunung Tiga Nomor 134 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung.

Plan

Revised Plan

Reflect

Siklus I

Reflect

Act & Observe

Siklus II

Act & Observe
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3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Februari –

April 2017. Adapun pembagian waktunya sebagai berikut:

1) Bulan Februari 2017, digunakan peneliti untuk menyusun persiapan awal

2) Bulan Maret 2017, digunakan peneliti untuk menyusun instrumen penelitian.

3) Bulan April 2017, digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau 

melakukan tindakan dan menganalisis data.

Rincian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Waktu Penelitian

No Kegiatan Bulan Kegiatan
Februari Maret April

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Kegiatan awal persiapan - - √ √
2 Penyusunan Instrumen 

penelitian
√ √

3 Pelaksanaan Siklus I √ √
4 Pelaksanaan Siklus II √ √

Berdasarkan tabel di atas maka untuk mengumpulkan data dilakukan sesuai 

dengan kalender pendidikan dan program tahunan, program semester bimbingan dan 

konseling yang telah disusun.

C. Prosedur Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian, maka peneliti menyusun tahapan-tahapan 

kegiatan dalam PTK ini. Tahapan-tahapan tersebut adalah:
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1. Planning (Perencanaan) 

a. Membuat disain pembelajaran yang memuat Rencana Pelaksaaan 

Pembelajaraan (RPP) yang telah disetujui oleh pimpinan sekolah.

b. Persiapan sarana pembelajaran yang meliputi:

1) Pembuatan media pembelajaran

2) Setting ruang kelas yang dibuat berkelompok tersusun rapi

c. Persiapan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan kegiatan guru.

2. Acting (Tindakan)

a. Guru memasuki kelas sambil mengecek kehadiran siswa melalui daftar 

hadir siswa yang ada di dalam kelas

b. Guru bertanya kepada siswa  tentang materi yang akan dibahas 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca isi materi 

pelajaran dan mengemukakannya kepada guru tentang isi materi secara 

sekilas.

d. Guru meminta pendapat temannya yang lain untuk menanggapi jawaban 

siswa tersebut

e. Guru menyimpulkan dan membagi kelompok disikusi yang terdiri dari 

kelompok ahli dan kelompok asal.

f. Guru membagi permasalahan pada tiap-tiap siswa.

g. Siswa memecahkan permasalahan dalam kelompok ahli.

h. Siswa kembali kekelompok asal dan menerangkan kepada teman 

sekolompokknya tentang pemecahan permasalahan yang diperolehnya.
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i. Siswa mengumpulkan tugas kelompoknya secara individual

j. Guru meminta salah satu wakil kelompok untuk mengerjakan tugas 

kelompok tersebut ke depan.

k. Guru bersama siswa membahas tugas yang telah diselesaikan tersebut

l. Guru memberikan  kesempatan kepada siswa untuk bertanya

m. Guru mengadakan evaluasi

Tindakan yang diberikan oleh guru sehubungan dengan adanya permasalahan 

pada siswa dilakukan dengan cara memberi peringatan atau menegur siswa melalui 

pendekatan yang terfokus pada permasalahannya, memberikan motivasi agar siswa 

semakin meningkatkan hasil belajarnya.

3. Observasi (Pemantauan) 

Melaksanakan pengamatan pada siswa  pada saat berdiskusi dengan alat bantu 

berupa lembar pengamatan. Berdasarkan pedoman observasi atau pengamatan, 

penulis melakukan pengamatan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Strategi pembelajaran jigsaw, dengan indikator keberhasilan:

1) Semua anggota kelompok akan merasa saling ketergantungan

2) Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas tugasnya masing-

masing

3) Setiap anggota kelompok bekerja sama dan menghargai setiap perbedaan 

4) Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dan berkomunikasi
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b. Hasil belajarSiswa, dengan indikator keberhasilan:

Apabila rata-rata hasil belajar siswa meningkat minimal 80% dari jumlah 

siswa keseluruhan, dengan indikator:

a. Skor 75 – 100 hasil belajar siswa tuntas

b. Skor 0 – 74 hasil belajar siswa belum tuntas

4. Reflecting

Refleksi ini diadakan berdasarkan dari catatan dan pengamatan serta hasil tes 

belajar akidah akhlak peserta didik yang telah dilakukan oleh guru dan peneliti pada 

saat proses belajar mengajar dengan menggunakan strategi jigsaw. Peneliti bersama 

dengan guru kemudian membahas dampak yang telah dihasilkan dan membandingkan 

dengan keadaan sbelum diberi tindakan. Berdasarkan hasil refleksi iniakan dapat 

diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipan

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi. 

Observasi adalah ”penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sedangkan yang 

dimaksud dengan observasi partisipatif adalah ”peneliti terlibat dengan kegiatan 
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sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumebr data 

penelitian”.2

Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data melalui observasi 

partisipatif, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Menurut Sugiyono, 

dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku tanpak.3Observasi 

partisipan dalam penelitian ini menggunakan jenis partisipasi moderat, yaitu ”dalam 

observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan 

orang luar. Peneliti dalam pengumpulan data ikut observasi partisipatif dalam 

beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya”.4

Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung 

tentang tiga hal yaitu:

a. Kepada guru dengan fokus pengamatan pada tindakan kongkrit guru 

dalam mengimplementasikan strategi jigsaw.

b. Kepada peserta didik sewaktu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi jigsaw.

c. Peningkatan hasil belajar akidah akhlak peserta didik.

                                                
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 310
3Ibid.
4Ibid., h. 312
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2. Tes Hasil Belajar

Tes hasil belajar adalah suatu tes yang mengkur prestasi seseorang dalam 

suatu bidang sebagai hasil proses belajar khas, yang dilakukan secara sengaja dalam 

bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai.5Instrumen ini 

digunakan penulis untuk mengukur hasil belajar peserta didik yaitu melalui pre-test 

dan post-tet sehubungan dengan pokok bahasan yang telah dipelajari peserta didik

dengan standar hasil belajar yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) 

pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.

3. Dokumentasi

Teknik pelengkap dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Dokumentasi adalah ”penelitian menyelidiki benda-benda tertulis dengan mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip buku, surat kabar, 

majalah, prestasi, leger, agenda, dan sebagainya”. Sehubungan dengan penelitian ini, 

maka dokumen yang digunakan yaitu dokumen tentang keadaan lingkungan tempat 

penelitian dan data lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut6:

                                                
5Ign, Masidjo, Penelitian Pencapaian Hasil Belajar Peserta didik di Sekolah, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2007), h.335.
6Sugiono, Op. Cit, h.335
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1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display Data

Display data yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik yang kemudian diberikan penjelasan yang 

bersifat naratif.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Akan tetapi bila kesimpulan 

tersebut telah didukung oleh bukti-bukti  yang valid dan konsisten, maka berarti 

kesimpulan tersebut telah kredibel.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil tes, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam uit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting data yang akan 
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dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.7Untuk mengetahui rata-rata hasil belajar peserta didik digunakan rumus:

Keterangan:

P = Presentase rata-rata nilai peserta didik

F = Frekuensi hasil peserta didik

N = Jumlah seluruh peserta didik.8

F. Indikator Keberhasilan Penelitian

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berupa meningkatnya hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang dianalisis untuk mengetahui 

ada tidaknya perubahan setelah diimplementasikannya strategi pembelajaran jigsaw.

Kriteria peningkatan antara siklus I, siklus II, dan siklus III adalah apabila 

sekurang-kurangnya 75% peserta didikKelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamusyang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan strategi jigsawmeningkat hasil belajarnya pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan kategori baik atau tuntas.

                                                
7Ibid.
8Anas Sugiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 43

P = × 100 %
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MTs Nurul Falah Gunung Tiga

1. Sejarah Singkat Berdirinya

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Gunung Tiga desa 

Tanjung Agung, sebagai masyarakat yang fanatik dan agamis, berdirilah satu 

lembaga pendidikan yang berbasis dan berkarakter Islami. Awal mula berdiri adalah 

pendidikan  diniyah pada tahun 1960 oleh Bapak Al-Ustadz Abdul Razak, yang diberi 

nama “Nurul Huda”  yang bergerak dan tumbuh secara alami, mengajarkan kepada 

murid-muridnya khusus bidang agama (Diniyah) dengan perpaduan seni Pondok 

Pesantren dan mengembangkan Seni Baca Al-Qur’an atau  Tilawah. Hal ini dapat 

dilihat dengan lahirnya qori-qoriah dari lingkungan pendidikan yang dibina oleh 

Bapak Al-Ustadz Abdul Razak dapat berkiprah di tingkat kecamatan sampai dengan 

nasional.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1963 pendidikan diniyah ini 

berkembang menjadi Madrasah Ibtidaiyah, hingga kemudian pada tahun 1969 untuk 

pertama kalinya mengikuti Ujian Negara dan mengubah diri dengan nama Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Falah hingga sampai sekarang. Mengingat kemajuan yang telah 

dicapai dan berbagai pertimbangan atas desakan  guru - guru Agama se-kecamatan 

Pagelaran Dati II Lampung Selatan (kini menjadi Kabupaten Tanggamus) maka 

56
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dirintislah Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1980 dalam lingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah.

Adapun tim pendiri MTs Nurul Falah Gunung Tiga yang pada saat itu pada 

tangal 27 Agustus 1980 bertempat di MI Nurul Falah adalah sebagai berikut:

Ketua : Al- Ustadz Abdul Razak

Anggota :  Ust. Junaedi. AR

Ust. Suhadi AR

Ust.  Ali Rahman

Ust. Nazaruddin. AS

Abdullah

Dari para pendiri inilah kemudian menyusun kepengurusan dan program kerja 

serta diambil suatu kesepakatan untuk mengajukan permohonan ijin pendirian kepada 

kanwil Departemen Agama dan dalam perjalanannya dapat diakui, maka hasilnya 

pada tanggal 9 Desember 1980 terbitlah piagam pendirian Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Falah dengan nomor : W.h/3/1644/75/LS/80 yang dikeluarkan oleh Kanwil 

Departemen Agama DT.II Lampung Selatan.

Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah saat itu walaupun dalam kondisi yang 

memprihatinkan baik dilihat dari segi fisik, lingkungan, dan sarana prasarana masih 

sangat terbatas dengan sistem pemakaian gedung bersamaan dengan Madrasah 

Ibtidaiyah, dengan pembagian alokasi waktu pagi hari untuk Madrasah Ibtidaiyah dan 

siang hingga sore hari untuk Madrasah Tsanawiyah. Kondisi ini terus berjalan hingga 

mampu meluluskan periode pertama pada tahun 1983 dengan baik. Lima tahun 
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kemudian tepatnya pada tahun 1988 MTs Nurul Falah telah memiliki gedung sendiri 

dari hasil swadaya yayasan dan baru pada tahun 1990 mendapat bantuan dari 

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi ruang belajar. 

Dari awal berdirinya MTs Nurul Falah ini telah mengalami satu kali 

pergantian Kepala Sekolah dimana pada mulanya dipimpin oleh Ust. Nazarudin. AS, 

hingga tahun 1984 kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh Bapak Ust. Junaedi. 

AR Bc. Hk hingga sekarang. 1

2. Visi dan Misi MTs Nurul Falah 

Visi dari MTs Nurul Falah adalah : “Tercapainya kondisi madrasah sebagai 

pusat pendidikan  yang berkarakter dan berkualitas sebagai pilihan masyarakat guna 

terwujudnya CITRA UTAMA (Cerdas Islami Terampil Unggul Tanggap dan 

berwawasan Maju).2Menurut salah satu Pendiri MTs Nurul Falah, Visi ini 

dirumuskan dengan harapan nantinya masyarakat yang ada di sekitar MTs Nurul 

Falah dapat menikmati pendidikan yang murah dan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dan keterampilan masyarakat karena di MTs Nurul Falah ini program-

program yang dilaksanakan adalah untuk membantu masyarakat dapat menikmati 

pendidikan formal sehingga tidak terbelakang dari segi pendidikan serta memiliki 

keterampilan.3

                                                
1Ahmad Solihin, Tim Penyusun, Profil MTs Nurul Falah Pugung, (Pugung: MTs Nurul 

Falah, 2016), h. 2
2Ibid, h. 3
3Ust. Suhadi.AR, Pendiri Yayasan Pendidian Islam PP Nurul Falah, Wawancara, Pugung, 

tanggal 4 April 2017
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Visi tersebut kemudian diperjelas dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Cerdas, Islam, Terampil

1) Prestasi akademik baik

2) Berfikir Obyektif dan rasional

3) Mengikuti perkembangan IPTEK

4) Sadar dan taat beribadah secara benar dan teratur

5) Fasih Baca Tulis Al-Qur’an

6) Kaya sopan santun, berakhlak mulia dan disiplin

7) Mengusai prinsip-prinsip keterampilan Komputer

8) Terampil berbahasa Arab dan Inggris.

b. Unggul

1) Unggul dalam perolehan NEM

2) Unggul dalam IMTAK

3) Unggul dalam olah raga, kesenian, dan keterampilan

4) Unggul dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

sesuai dengan kemampuan / karekter individu.

c. Tanggap dan Berwawasan Maju

1) Peduli terhadap lingkungan

2) Memiliki sifat kesehajaan optimis dan berwawasan ke depan

3) Inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab.4

                                                
4Ahmad Solihin, Tim Penyusun,Op.cit., h. 4
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Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam misi MTs Nurul Falah sebagai 

berikut: Melaksanakan pembelajaran secara efektif  dengan menumbuhkan semangat 

keunggulan berbasis kompetensi dan ilmu pengetahuan teknologi dalam suasana 

lingkungan kondusif dan islami dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah 

dan stake holder madrasah.5

MTs Nurul Falah memiliki tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan rata-rata NEM ± 0,2 per tahun

b. Proporsi lulusan yang diterima di sekolah lanjutan berikutnya yang favorit 

minimal 40 %

c. Peserta didik menguasai keterampilan :

1) Menjahit

2) Kesenian

3) Qiro’ah (Seni Baca Al-Qur’an) dan Kaligrafi

4) Komputer / Internet (Madrasah Berbasis Global) 

5) Memiliki kelompok English Club dan Arabic Club

6) Memiliki Tim Olah Raga minimal 3 cabang yang mampu berprestasi 

di tingkat Kecamatan/Kabupaten.

7) Memiliki Group Kesenian, yang mampu tampil pada tingkat 

Kabupaten/Propinsi

                                                
5Ibid
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3. Struktur Organisasi

Struktur adalah urutan dalam pembagian kerja, dan dari struktur tersebut akan 

diketahui posisi dari masing-masing individu dan tugasnya. Dalam suatu organisasi 

tidak dapat terlepas dari struktur tersebut, sedang fungsi organisasi adalah untuk 

memberikan struktur dalam penyusunan usaha yang diselenggarakan dalam rangka 

penyelesaian seluruh kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun struktur 

organisasi MTs Nurul Falah adalah Sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi MTs Nurul Falah

KOMITE  MADRASAH KEPALA

STAF TATA USAHA

WAKA 
Kurikulum

1. Kor.Ekstra
2. Pembina Pramka
3. Pembina Paskib
4. P. Teater & Musik
5. Pembina Tilawah
6. Pemb. Bela Diri
7. P. English Club
8. P. Arabic Club
9. Pembina KIR
10.Pemb. Kaligrafi
11.Pembina Osis

Guru BK

GURU WALI KELAS

SISWA

1. MGMP
2. Laboratorium
3. Perpustakaan

WAKA 
Kesiswaan

WAKA 
Sarana & Koperasi

WAKA 
Humas

YAYASAN

KAUR TU
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Keterangan : Garis Komando

Garis Koordinasi

Pengelolaan organisasi diharapkan dengan input yang ada menghasilkan out 

put yang baik, dalam segi kualitas dan kuantitas. Out put yang baik bagi sekolah  juga 

tergantung langkah yang ditempuh oleh Kepala Madrasah juga atas kerjasama yang 

baik dan harmonis dengan staff, guru, dan orang tua peserta didik. Adapun secara 

lengkap staff manajemen dalam pengelolaan MTs Nurul Falah   adalah sebagai 

berikut:

Tabel 1
Staf Manajemen MTs Nurul Falah 

No N a m a Jabatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.

Junaedi. AR, Bc. Hk
M. Hijrah Syah Putra, S.H
Solihin, S. Pd.I
WD. Fatchurrohman Syam, S. Pd.I
Dra. Marhamah 
Mahlil Hutbi, S. Pd.I
Muhajir, S. Pd.I
Ust. AM. Ta’yin
Abu kohar, S.H.I
Qory Fadli, S. Pd
Wahidun, S. Kom
Via Susana
Rizki Stiawan
Isnaeni. A. Ma. Pd
Ikang
Dadan Hermawan, S. Th.I
Hasanuddin. SA
Ahmad Nofri Adi
Eva Septiana, S. Pd

Kepala MTs Nurul Falah
Kaur TU
Waka Kurikulum
Waka Kepeserta didikan
Waka Sarana
Waka Humas
Koord.Ektrakurikuler
Koord.Keg Keagamaan
Koord. Ketrampilan
Guru BK
Pemb Lab Komputer
Pemb Perpustakaan
Pemb Pramuka Putra
Pemb Pramuka Putri
Pemb Paskib
Pemb Teater & Musik
Pemb Osis dan Tilawah
Pemb Bela Diri
Pemb. English Club
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21.
22.
23.
24.

Nurul Insiyah, S. S
Martha Diana, A. Ma. Pd
Ria Apriyani, S. Pd
Fatimah

Pemb Arabic Club
Pemb. KIR
Pemb. Kaligrafi
Koord. Koperasi Peserta didik

Sumber: Profil MTs Nurul Falah Gunung Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017

4. Kondisi guru, karyawan dan peserta didik

a. Kondisi Guru

Guru adalah salah satu faktor pengaruh  terhadap keberhasilan suatu proses 

belaja mengajar. Ia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 

suatu lembaga pendidikan dimana ia mengajar, karena itu mereka dituntut untuk 

menguasai ilmu yang mereka ajarkan secara mendalam. Seorang guru harus memiliki 

ilmu pengetahuan dan ilmu jiwa tentang perkembangan jiwa anak didiknya. Maka 

keberhasilan proses belajar mengajar bahkan berkembangan yang terjadi dalam 

pembelajaran yang memegang peran penting adalah peranan guru.

MTs Nurul Falah mempunyai tenaga edukatif sebayak 24  orang. Terdiri dari 

13 pria dan 11 wanita, dari sejumlah tersebut diantaranya 14 guru tetap dan 10 guru 

tidak tetap.6 Dari data tersebut penulis menemukan masih terdapatnya guru yang 

tidak sesuai kualifikasin pendidikan, dan hal ini yang menjadi kendala pada 

peningkatan profesionalisme guru. Namun demikian dari pengamatan penulis di 

lapangan, guru yang tidak sesuai kulaifikasinya, mereka berupaya belajar dan 

mencari pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dengan 

didukung faktor usia yang  muda. 

                                                
6 Wawancara dengan Kepala MadrasahH. Junaedi.AR, Bc.Hk, tanggal 4 April 2017
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Untuk lebih jelasnya mengenai status, pendidikan dan pembagian bidang studi 

didalam mengajar serta keadaan guru tentang kesesuaian antara pendidikan dengan 

bidang studi yang dipegang di MTs Nurul Falah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Pembagian Guru dalam  Mengajar, Pendidikan Guru, Jabatan dan Status

No Nama
Mata 

Pelajaran
Ijazah terahir

Jabatan Status
Prog Bid

1
H. Junaedi. AR, Bc. Hk BPI

Sarm
ud

Hukum Kepala MTs GTY

2 Ahmad Solihin, S. Pd. I B. Arab S1 PAI Waka I GTY
3 WD. Fatchurrochman, S.Pd.I SKI S1 PAI Waka II PNS

4
Dra. Marhamah

Al-Qur'an 
Hadis 

S1 PAI Waka III PNS

5 Mahlil Hutbi, S. Pd. I Aqidah S1 PAI Waka IV GTY

6 M.Hijrah Syah Putra, S. H PPKN S1 Hukum Kaur . TU GTY

7 Muhajir, S. Pd. I B. Indonesia S1 PAI Koor. Ekstra GTY

8 Ust. AM. Ta'yin BPI Pon Pes Koor. Keagamn GTY

9 Abu Kohar, S. H.I Fikih S1 Syariah Koor. Ketrmpln GTT
10 Dadan Hermawan, S. Th.I TIK S1 Usuludin Pem.Teater GTY
11 Qory Fadli, S. Pd Guru BK S1 BK BK GTY

12 Wahidun, S. Kom TIK S1 Komputer Pemb Lab GTY

13 Ria Apriani, S. Pd Bhs. Inggris S1 Pend.Ingr Pemb Kaligrafi GTT

14 Eva Septiana, S. Pd Bhs. Inggris S1 Pend.Ingr P. English Club GTT

15 Nurul Insiyah, S. S B. Arab S1 Sastra Arab P. Arabic Club GTY
16

Heru Herawati, S. Pd
Akidah 
akhlak

S1 Pen.Mtk Guru GTY

17 Hasanuddin. S.Pd B.Indonesia S1 Pen.Ind Pembina Osis GTT
18 Arifatussalihah, S. Pd IPA Terpadu S1 PGSD Wali Kelas GTT
19 Martha Diana, S. Pd IPA Terpadu S1 PGSD Wali Kelas GTT

20 Isnaeni, S. Pd IPS Terpadu S1 PGSD Wali Kelas GTT

21 Parila Ranaz, A. Md Seni Budaya D3 Komp Wali Kelas GTY

22
Fatimah Keterampilan PGAN

Guru / 
Bendahara

GTY

23 Ratini IPS Terpadu PGSLTP Guru GTT

24 Rahmat, S. Pd Penjas S1 PAI Wali Kelas GTT

Sumber: Dokumentasi Keadaan guru MTs Nurul Falah Tahun Pelajaran 2016/2017
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b. Keadaan Karyawan

Dari data tentang keadaan guru di MTs Nurul Falah, maka untuk membantu 

tugas Kepala Madrasah dalam menangani administrasi sekolah dan demi kelancaran 

proses belajar mengajar diperlukan juga beberapa orang karyawan. Adapun karyawan 

yang dimiliki oleh MTs Nurul Falah beserta tugasnya dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 3
KaryawanMTs Nurul Falah 

No N a m a Jabatan Bagian Status

1 M. Hijrah Syah Putra, S. H Ka.TU Adm PTY

2 Via Susana Bendahara Keuangan PTY

3 Revi Ricardo Staf Perpus PTT

4 Siti Durotun Nasihah Staf Perpus PTT

5 Muslih - Penjaga Honor

6 Anwar - Kebersihan Honor

Sumber: Dokumentasi Keadaan Karyawan MTs Nurul FalahTahun Pelajaran 
2016/2017

c. Keadaan Peserta didik

MTs Nurul Falah terdiri dari tiga jenjang kelas yaitu kelas 7, kelas 8, dan 

Kelas 9. Dalam tiap jenjang kelasnya dibagi dalam kelompok kelas yang lebih kecil 

lagi. Adapun jumlah lokal/rombongan yang dibagi adalah:

1) Kelas 7 : Terdiri dari 2 kelas

2) Kelas 8 : Terdiri dari 2 kelas
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3) Kelas 9 : Terdiri dari 2 Kelas7

Jumlah peserta didikMTs Nurul Falah tahun pelajaran 2010/2011 berjumlah 

161 orang dengan pembagian tiap kelas yaitu; Rombel kelas 7 berjumlah 2, terdiri 

30peserta didik laki-laki dan 32peserta didik perempuan. Rombel  kelas 8 berjumlah 

2, terdiri 30 laki laki dan 27 perempuan. Rombel kelas 9 berjumlah 2, terdiri 19 laki-

laki dan 23 perempuan.8Adapun perkembangan peserta didikMTs Nurul Falah dari 

tahun  pelajaran 2008/2009-2010/2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perkembangan Peserta didikMTs Nurul Falah

Th
Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9

Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr

2013/2014 30 25 29 15 23 14 136
2016/2017 35 27 25 24 25 14 150
2016/2017 30 32 30 27 19 23 161

Sumber : Dokumentasi Perkembangan Peserta didikMTs Nurul Falah

5. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Osis

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan aspek-aspek di luar bidang akademik, termasuk yang 

berhubungandengan bagaimanakah penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan 

yangdipelajari oleh para peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup 

mereka maupunlingkungan sekitarnya terutama dalam bidang organisasi keremajaan.

Kegiatan ekstra kurikuler di MTs  Nurul Falah Pugung begitu banyak yang 

diprogramkan dan semuanya berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan pengamatan 

                                                
7Observasi Jumlah Rombongan Belajar di MTs Nurul Falah Gunung Tiga, tanggal 4 – 5 April 

2017
8Wawancara dengan Bapak Ahmad Solihin, S. Pd.I  tanggal 5 April 2017
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penulis saat melakukan observasi diantaranya adalah kegiatan Pramuka, Tilawah, 

Komputer, Arabic Club, English Club, Teater dan Musik, KIR, Beladiri (silat), dan 

Kaligrafi. Namun khusus Arabic Club dan English Club belum berjalan sesuai jadwal 

kerana terkendala Pembina yang sedang mengikuti pelatihan. Untuk kegiatan di atas 

yang menjadi unggulan adalah kegiatan kesenian yaitu teater, penulis mengamati 

latihan teater dilakukan setiap pulang sekolah guna persiapan menjelang pementasan 

ke Unila  dan Taman Budaya Lampung.9 Bahkan prestasi ditingkat propinsi sering 

didapat untuk lomba baca puisi dan liga teater.10 Selain kegiatan ekstra kurikuler di 

atas ada beberapa program OSIS yang dilaksanakan secara rutin setiap hari, hal 

tersebut didukung oleh waktu pelaksanaan KBM di madrasah diatur secara baik 

dengan alokasi waktu sebagai berikut : 

Tabel 5
Alokasi Waktu KBM MTs Nurul Falah

No Waktu Kegiatan
1 06.50 Bel Masuk 
2 06.50 - 07.00 Apel Pagi
3 07.00 - 07.30 Kegiatan Rutin Osis 
4 07.30 - 10.10 Proses Belajar Mengajar
5 10.10 - 10.30 Istirahat
6 10.30 – 11.50 Proses Belajar Mengajar
7 11.50 – 12.25 Sholat duhur Berjama’ah
8 12.25 – 13.45 Proses Belajar Mengajar
9 13.45 KBM Selesai

Sumber : Dokumentasi Alokasi Waktu KBM MTs Nurul Falah Tahun Pelajaran 
2016/2017

                                                
9Observasi kegiatan ekstrakurikuler di MTs Nurul Falah Gunung Tiga, tanggal  4 – 7 April 

2017
10Wawancara dengan pengurus OSIS Sri Iyasa, dikutip tanggal 5 April 2017
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Penulis melihat setiap pagi pukul 06.50 bel masuk telah dibunyikan dan 

peserta didik melaksanakan apel pagi di lapangan dipimpin ketua Osis dengan 

pengawasan dan bimbingan Guru piket dan waka kepeserta didikan. Dalam apel pagi 

tersebut setiap ketua rombel kelas melaporankan tentang kondisi, ketidak hadiran dan 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti KBM kemudian dilanjutkan dengan 

pembacaan Panca Bhakti oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai giliran dan diikuti 

oleh seluruh peserta didik. Setelah apel pagi kegiatan selanjutnya peserta didik

mengikuti kegiatan rutin Osis yang setiap harinya berbeda 11, adapun Program 

Kegiatan Rutin Osis MTs Nurul Falah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Program Kegiatan Rutin Osis MTs Nurul Falah

No Nama Kegiatan Tujuan Waktu Pelaksanaan

1 Upacara Bendera
Membentuk pribadi disiplin dan 
cinta tanah air

Setiap hari Senin
Waktu 07.00-07.30

2 Apresiasi Seni
Mengembangkan potensi seni 
dalam setiap peserta didik

Setiap hari Selasa
Waktu 07.00-07.30

3
Pembacaan Asmaul 
Husna

Membentuk pribadi muslim yang 
taat akan kebesaran Allah

Setiap hari Rabu
Waktu 07.00-07.30

4 Tadarus Al-Qur’an
Membentuk pribadi insan muslim 
cinta al Qur’an

Setiap hari Kamis 
Waktu 07.00-07.30

5 Apel Da’wah
Mengembangkan potensi Dakwah 
dalam setiap peserta didik

Setiap hari Jum’at
Waktu 07.00-07.30

6
Senam Pramuka / 
Senam Santri

Membentuk pribadi disiplin dan 
sehat jasmani

Setiap hari Sabtu
Waktu 07.00-07.30

7
Sholat Duhur 
Berjama’ah

Menunaikan kewajiban sholat 
fardhu

Setiap hari
waktu Solat

8 Sholat Jum’at
Menunaikan kewajiban seorang 
muslim

Setiap hari Jum’at
Waktu Solat

Sumber : Dokumentasi Program Osis MTs Nurul FalahTahun Pelajaran 2016/2017
* Kegiatan nomor 1-2 dan 5-6 dilaksanakan di Lapangan Setelah apel pagi

                                                
11Observasi alokasi wakti KBM di MTs Nurul Falah gunung Tiga Tahun Pelajaran 

2016/2017, tanggal  4 – 7 April 2017
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6. Sarana dan Prasarana

Sebagaimana pada umumnya sekolah yang baru berdiri pada saat itu tahun 

1980, MTs Nurul Falah mula-mula hanya dilengkapi fasilitas dan sarana prasarana 

yang minim dan memprihatinkan, kemudian dari tahun ke tahun bertambah sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan jaman.

Semula proses belajar mengajar diselenggarakan di ruangan-ruangan kelas 

yang fasilitasnya masih sederhana. Dalam proses perkembangan selanjutnya, 

kebutuhan pendidikan semakin bertambah dan seiring pesatnya ilmu pengetahuan 

danteknologi mengharuskan adanya penambahan jumlah ruang belajar, 

laboratorium,lapangan olah raga, fasilitas ibadah, serta Sarana prasarana lainya. 

Semuanya itu dalam rangka memperlancar dan suksesnya kegiatan pendidikan di 

MTs Nurul Falah .

Secara lebih terperinci, sarana dan prasarana yang ada di MTs Nurul Falah 

adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sarana  dan Prasarana MTs Nurul Falah

No Jenis Ruangan / Sarana Jumlah Ruang
1 Ruang Kelas 6
2 Ruang Perpustakaan 1
3 Ruang Guru dan Tata Usaha 1
4 Ruang Kepala Madrasah 1
5 Ruang Tutor 1
6 Ruang Laboratorium Komputer 1
7 Gudang 1
8 Masjid 1
9 WC 2 

10 Ruang Osis 1 
11 Meja/Kursi Guru dan pegawai 20
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12 Papan Tulis 10 
13 Lemari 6 
14 Mesin Tik 2
15 Komputer 25
16 Jet Pum 1
17 LCD 1
18 Meja/Kursi Peserta didik 200
19 Laptop 1
20 Alat Musik (rebana, Keybord, Guitar, Jimbe, Bongo) 1 set
21 Perlengkapan Teater (Lingting, Dimer, Backgroun) 1 Set

Sumber : Dokumentasi Sarana  dan Prasarana MTs Nurul FalahTahun Pelajaran 
2016/2017

B. Hasil Penelitian

1. Penelitian Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Siklus I dilaksanakan selama dua kali pertemuan yaitu tanggal 22 Maret 2017

dan 29 Maret 2017. Untuk efektivitas pembelajaran telah dibuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw.Siklus I yang 

dilaksanakan dua kali pertemuan ini, dihadiri oleh 28 orang peserta didik yang 

terdaftar di kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tiga, dan satu orang observer 

sebagai kolaborator. Kriteria keberhasilan penelitian apabila 75% peserta didik

meningkat hasil belajar akidah akhlak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi jigsaw.

Hal-hal yang direncanakan pada siklus I ini adalah sebagai berikut:

1) Membuat disain pembelajaran yang memuat Rencana Pelaksaaan Pembelajaraan 

(RPP) yang telah disetujui oleh pimpinan sekolah.
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2) Persiapan sarana pembelajaran yang meliputi:

o Pembuatan media pembelajaran

o Setting ruang kelas yang dibuat berkelompok tersusun rapi

3) Persiapan lembar pengamatan aktivitas belajar peserta didik dan kegiatan guru

dalam mengimplementasikan strategi jigsaw.

4) Persiapan lembar penilaian untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran akidah akhlak.

b. Tahap Pelaksanaan

Siklus pertama dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama pada tanggal  22 Maret 2017 dan pertemuan kedua pada tanggal 

29 Maret 2017. Pada siklus pertama ini jumlah peserta didik yang hadir 28 orang 

yang terdaftar sebagai peserta didik di kelas VIII A.

Pada siklus ini proses pembelajaran berlangsung berdasarkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan. Pertemuan ke-1 materinya 

tentang husnudzan. Pertemuan ke-2 tentang melanjutkan materi tawaduk.

1) Pertemuan Ke-1

Pertemuan pertama pada tanggal  22 Maret 2017dengan materinya tentang 

husnudzan.Kegiatan pembelajaran di awali dengan mengucapkan salam, guru 

melakukan apersepsi materi yang lalu dengan tanya jawab. Kemudian guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran. 



72

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan penjelasan teknis 

selama lebih kurang 15 menit. Kemudian guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok. Kemudian membentuk kelompok asal dan kelompok ahli. 

Selanjutnya guru memberikan beberapa tugas kepada masing-masing peserta didik

untuk dikerjakan. Peserta didik masuk ke kelompok ahli masing-masing sesuai 

dengan tugasnya. Setelah selesai, peserta didik kembali ke kelompok asal dan 

menerangkan kepada teman satu kelompok tentang hasil perolehan diskusi pada 

kelompok ahli.Kegiatan akhir pembelajaran ditutup dengan guru menyimpulkan 

materi pelajaran. Pada pertemuan ke-1, kegiatan pembelajaran ditutup dengan 

memberikan tugas untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

2) Pertemuan Ke-2

Pertemuan kedua pada tanggal 29 Maret 2017 dengan materinya tentang 

tawaduk.Kegiatan pembelajaran di awali dengan mengucapkan salam, guru 

melakukan apersepsi materi yang lalu dengan tanya jawab. Kemudian guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, guru memberikan penjelasan teknis 

selama lebih kurang 15 menit. Kemudian guru membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok. Kemudian membentuk kelompok asal dan kelompok ahli. 

Selanjutnya guru memberikan beberapa tugas kepada masing-masing peserta didik

untuk dikerjakan. Peserta didik masuk ke kelompok ahli masing-masing sesuai 

dengan tugasnya. Setelah selesai, peserta didik kembali ke kelompok asal dan 

menerangkan kepada teman satu kelompok tentang hasil perolehan diskusi pada 
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kelompok ahli.Kegiatan akhir pembelajaran ditutup dengan guru menyimpulkan 

materi pelajaran. Pada pertemuan ke-2, kegiatan pembelajaran ditutup dengan 

melakukan tes hasil belajar lebih kurang 15 menit.

c. Tahap Pengamatan

Selama proses pembelajaran berlangsung guru dan kolaborator melakukan 

penilaian proses dan pengamatan terhadap kinerja kelompok. Kemudian melakukan 

evaluasi terhadap hasil pengamatan kegiatan belajar peserta didik dari lembar 

observasi yang sudah disediakan dan hasil tes peserta didik

Adapun hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar peserta didik setelah 

menggunakan strategi pembelajaran jigsaw antara lain, peserta didik terlihat lebih 

semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan peserta didik lebih aktif. Akan tetapi 

masih ada peserta didik yang kurang serius dalam melaksanakan tanggung jawab di 

dalam kelompok, seperti: ketika menjelaskan hasil diskusinya dalam kelompok ahli 

kurang serius, tertawa-tawa dan malu-malu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:

Tabel 8
Aktivitas Belajar Peserta didik Pada Siklus I

No Aktivitas peserta didik Frekuensi Persentase
1 Semua anggota kelompok merasa saling 

ketergantungan
20 71%

2 Setiap anggota kelompok bertanggungjawab 
atas tugasnya masing-masing

12 43%

3 Setiap anggota kelompok bekerja sama dan 
menghargai setiap perbedaan

16 57%
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4 Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif 
dan berkomunikasi

12 43%

Rata-Rata 15 54%
Sumber: Hasil pengamatan aktivitas belajar peserta didik setelah menggunakan 

strategi pembelajaran jigsaw pada siklus I

Pada tabel di atas di ketahui bahwa rata-rata aktivitas belajar peserta didik

setelah digunakan strategi pembelajaran jigsaw pada siklus I meningkat menjadi 54%. 

Artinya pada siklus I ini aktivitas belajar peserta didik menjadi lebih baik hanya 54% 

peserta didik saja.Semua anggota kelompok merasa saling ketergantunghanya 71% 

sedangkan selebihnya bersikap acuh tak acuh dan kurang serius. 43% peserta didik

bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing sedangkan selebihnya menganggap 

kegiatan tersebut main-main saja. 57% peserta didik saling bekerjasama dan 

menghargai setiap perbedaan pendapat dan baru 43% peserta didik yang 

berpartisipasi aktif dan saling berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan pada kelompoknya.

Data hasil pengamatan terhadap hasil belajar akidah akhlakpeserta didik

setelah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran jigsaw adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Belajar Akidah AkhlakPeserta didik Pada Siklus I

No Nama
Nilai Keterangan

Masrery 
learning

Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 95 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 80 Tuntas
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3 Aji Dian Mardiyanto 75 65 Tidak Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 75 Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 80 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 90 Tuntas
7 Aomara Aan 

Wahyudi
75 80 Tuntas

8 Basuki 75 55 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 75 Tuntas
10 Demi Yani 75 75 Tuntas
11 Desi Triyani 75 100 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 85 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 75 Tuntas
14 Hanifa Setiansyah 75 95 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 60 Tidak Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 70 Tidak Tuntas
17 Imam Taufik 75 80 Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 75 Tuntas
19 Kusuma Wati 75 60 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 50 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 85 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 65 Tidak Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 60 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 75 Tuntas
25 Siti Maemita 75 50 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 80 Tuntas
27 Tiara Septi 

Anggraini
75 65 Tidak Tuntas

28 Yaningsih 75 75 Tuntas
Sumber: Ulangan Harian Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017Peserta 

didikKelas VIII A di MTs Nurul Falah Gunung Tigapada Siklus I

Pada tabel di atas, diperoleh data bahwa setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I dengan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw, maka dari 28 orang 

peserta didikdi kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tigayang dinyatakan hasil 

belajarnya tuntas meningkat sebanyak 18 orang atau 64,3%. Sedangkan selebihnya 

yaitu 10 orang atau 35,7% masih belum tuntas. Dengan demikian pada siklus I 
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persentase peserta didik yang dinyatakan telah meningkat hasil belajarnyapada mata 

pelajaran akidah akhlakdengan kategori tuntas baru mencapai 64,3%.

d. Tahap Refleksi

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 

pada siklus pertama ini, terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

1) Masih ada beberapa peserta didik yang ketika berdiskusi kurang aktif hanya 

mendengarkan saja.

2) Masih ada beberapa peserta didik yang ketika menjelaskan jawaban 

permasalahan pada kelompok asal dari hasil diskusi di kelompok ahli hanya 

menunjukkan catatannya tanpa menjelaskan.

3) Masih ada beberapa peserta didik yang bersikap tidak mau menerima 

pendapat temannya atau kurang menghargai pendapat orang lain.

Rata-rata peningkatan hasil belajar akidah akhlakpeserta didik baru mencapai 

64,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I terlihat masih banyak peserta 

didik yang menunjukan hasil belajar akidah akhlak yang rendah. Untuk itu perlu 

dilakukan perbaikan tindakan dalam penggunaan strategi pembelajaran jigsaw dan 

dilaksanakan siklus II.

Tindakan yang dilakukan pada siklus kedua ini ditetapkan berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus pertama, yaitu:

1) Memberikan motivasi dengan memberikan penguatan positif verbal dan non 

verbal
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2) Membuat kelompok-kelompok belajar dengan gabungan peserta didik berbeda 

karakteristik

3) Memberikan nilai secara langsung bagi peserta didik yang mampu menjelaskan 

dengan baik pada teman kelompok asal.

4) Memberikan tugas sesuai dengan perbedaan individual.

5) Guru mengajak peserta didik membicarakan permasalahan yang dihadapinya 

dalam penyelesaian tugas secara kelompok tersebut.

6) Guru menugaskan wakil-wakil tiap kelompok asal untuk menjelaskan hasil 

diskusinya di depan kelas.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab atas hasil diskusi kelompok.

8) Guru memberikan penilaian langsung kepada kelompok yang berhasil 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan baik.

9) Hasil diskusi harus dikumpulkan secara individual.

2. Penelitian Siklus II

a. Tahap Perencanaan

Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017 dan 12 April 2017, 

dengan banyak peserta didik28 orang dan kolaborator satu orang. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan adalah untuk pertemuan ke-3 dan 

ke-4 dan kriteria keberhasilan seperti yang ditetapkan pada siklus pertama.

Tindakan yang dilakukan pada siklus kedua ini ditetapkan berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus pertama, yaitu:
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1) Memberikan motivasi dengan memberikan penguatan positif verbal dan 

non verbal

2) Membuat kelompok-kelompok belajar dengan gabungan peserta didik

berbeda karakteristik

3) Memberikan nilai secara langsung bagi peserta didik yang mampu 

menjelaskan dengan baik pada teman kelompok asal.

4) Memberikan tugas sesuai dengan perbedaan individual.

5) Guru mengajak peserta didik membicarakan permasalahan yang 

dihadapinya dalam penyelesaian tugas secara kelompok tersebut.

6) Guru menugaskan wakil-wakil tiap kelompok asal untuk menjelaskan 

hasil diskusinya di depan kelas.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab atas hasil diskusi kelompok.

8) Guru memberikan penilaian langsung kepada kelompok yang berhasil 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan baik.

9) Hasil diskusi harus dikumpulkan secara individual.

b. Tahap Pelaksanaan

Siklus II dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu dua kali pertemuan. 

Pertemuan ketiga pada tanggal 5 April 2017 dan pertemuan keempat pada tanggal 12 

April 2017. Pada pertemuan ini jumlah peserta didik yang hadir 28 orang peserta 

didik, dan observer sebagai kolaborator satu orang.
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Pada siklus ini proses pembelajaran berlangsung berdasarkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan. Pertemuan ketiga tentang 

tasamuhdan pertemuan kedua tentang taawun.

1) Pertemuan ke-3

Pertemuan ke-3 pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017 dengan 

materinya tentang tasamuh. Awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi materi 

yang telah lalu, menjelaskan tujuan pembelajaran, kriteria penilaian dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, proses pembelajaran diawali dengan 

penjelasan teknis oleh guru sekitar 15 menit. Guru membagi kembali peserta didik

dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan karakteristik peserta didik secara 

heterogen. Guru memberikan tugas pada masing-masing peserta didik sesuai dengan 

perbedaan individual. Peserta didik masuk ke kelompok asal setelah guru 

memberikan tugas peserta didik bergabung pada kelompok ahli sesuai dengan 

kesamaan tugas. Guru langsung memberikan penilaian pada peserta didik yang aktif 

mengemukakan pendapat. Guru memberikan penguatan positif untuk memotivasi 

peserta didik. Guru memberikan penilaian pada peserta didik yang mampu 

menjelaskan hasil diskusi pada teman dalam satu kelompok asal. Peserta didik

mempresentasikan hasil penyelesaian soal-soalnya yang diwakili masing-masing satu 

orang dari setiap kelompok. Guru memberikan pujian dan tepukan tangan yang 

meriah kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan soal dengan baik. Tetap 
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menghargai hasil jawaban peserta didik walaupun kurang baik dengan memberikan 

bimbingan.

Kegiatan akhir pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik menyimpulkan materi pelajaran. Setelah itu pada pertemuan ketiga guru 

memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.

2) Pertemuan ke-4

Pertemuan ke-4 pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017

dengan materinya tentang taawun. Awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi 

materi yang telah lalu, menjelaskan tujuan pembelajaran, kriteria penilaian dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Memasuki kegiatan inti pembelajaran, proses pembelajaran diawali dengan 

penjelasan teknis oleh guru sekitar 15 menit. Guru membagi kembali peserta didik

dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan karakteristik peserta didik secara 

heterogen. Guru memberikan tugas pada masing-masing peserta didik sesuai dengan 

perbedaan individual. Peserta didik masuk ke kelompok asal setelah guru 

memberikan tugas peserta didik bergabung pada kelompok ahli sesuai dengan 

kesamaan tugas. Guru langsung memberikan penilaian pada peserta didik yang aktif 

mengemukakan pendapat. Guru memberikan penguatan positif untuk memotivasi 

peserta didik. Guru memberikan penilaian pada peserta didik yang mampu 

menjelaskan hasil diskusi pada teman dalam satu kelompok asal. Peserta didik

mempresentasikan hasil penyelesaian soal-soalnya yang diwakili masing-masing satu 
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orang dari setiap kelompok. Guru memberikan pujian dan tepukan tangan yang 

meriah kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan soal dengan baik. Tetap 

menghargai hasil jawaban peserta didik walaupun kurang baik dengan memberikan 

bimbingan.Kegiatan akhir pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik menyimpulkan materi pelajaran. Setelah itu pada pertemuan kedua 

diakhiri dengan melakukan tes hasil belajar.

c. Tahap Pengamatan

Pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dengan 

menggunakan strategi pembelajaran jigsaw yang dilakukan oleh guru dan 

kolaborator. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi yang telah 

disediakan seperti pada siklus pertama. Aspek pelaksanaan strategi pembelajaran 

jigsaw yang diamati sama pada siklus pertama yaitu: aktivitas belajar peserta didik

dan hasil belajar akidah akhlakpeserta didik.Berikut hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar peserta didik setelah dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II.

Tabel 10
Aktivitas Belajar Peserta didik Pada Siklus II

No Aktivitas peserta didik Frekuensi Persentase
1 Semua anggota kelompok merasa saling 

ketergantungan
28 100%

2 Setiap anggota kelompok 
bertanggungjawab atas tugasnya 
masing-masing

21 75%

3 Setiap anggota kelompok bekerja sama 
dan menghargai setiap perbedaan

24 86%

4 Setiap anggota kelompok berpartisipasi 26 93%
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aktif dan berkomunikasi
Rata-Rata 24,75 88,4%

Sumber: Hasil pengamatan aktivitas belajar peserta didik setelah menggunakan 
strategi pembelajaran jigsaw pada siklus II

Pada tabel di atas di ketahui bahwa rata-rata aktivitas belajar peserta didik

setelah digunakan strategi pembelajaran jigsaw pada siklus II meningkat menjadi 

88,4%. Artinya pada siklus II ini aktivitas belajar peserta didik menjadi lebih baik 

yaitu 88,4% peserta didik.  Semua anggota kelompok merasa saling ketergantung 

meningkat sebanyak 100%. 75% peserta didik bertanggungjawab atas tugasnya 

masing-masing. 86% peserta didik saling bekerjasama dan menghargai setiap 

perbedaan pendapat dan 93% peserta didik yang berpartisipasi aktif dan saling 

berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada kelompoknya.

Data hasil pengamatan terhadap hasil belajar akidah akhlakpeserta didik

setelah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan perbaikan tindakan dalam 

menggunakan strategi pembelajaran jigsaw pada siklus II adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pada Siklus II

No Nama
Nilai Keterangan

Masrery 
learning

Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 100 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 100 Tuntas
3 Aji Dian Mardiyanto 75 75 Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 80 Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 95 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 100 Tuntas
7 Aomara Aan Wahyudi 75 100 Tuntas
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8 Basuki 75 70 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 85 Tuntas
10 Demi Yani 75 80 Tuntas
11 Desi Triyani 75 100 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 100 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 80 Tuntas
14 Hanifa Setiansyah 75 100 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 75 Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 80 Tuntas
17 Imam Taufik 75 100 Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 85 Tuntas
19 Kusuma Wati 75 65 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 65 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 90 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 75 Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 65 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 85 Tuntas
25 Siti Maemita 75 60 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 90 Tuntas
27 Tiara Septi Anggraini 75 75 Tuntas
28 Yaningsih 75 85 Tuntas
Sumber: Ulangan Harian Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Peserta didik 

Kelas VIII A di MTs Nurul Falah Gunung Tigapada Siklus II

Pada tabel di atas, diperoleh data bahwa setelah dilakukan tindakan pada 

siklus II dengan melakukan perbaikan dalam menggunakan strategi pembelajaran 

jigsaw, maka dari 28 orang peserta didikdi kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung 

Tigayang dinyatakan hasil belajarnya tuntas meningkat sebanyak 23 orang atau 82%. 

Sedangkan selebihnya yaitu 5 orang atau 18% masih belum tuntas. Dengan demikian 

pada siklus II persentase peserta didik yang dinyatakan telah meningkat hasil 

belajarnyapada mata pelajaran akidah akhlakdengan kategori tuntas telah mencapai 

82%.
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d.  Tahap Refleksi

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran 

pada siklus kedua  ini, terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

1) Pemberian penilaian secara langsung dapat membuat peserta didik lebih banyak 

aktif ketika berdiskusi dalam kelompok ahli.

2) Masih ada beberapa peserta didik ketika diskusi kelompok kurang aktif berperan 

serta

3) Peserta didik tidak malu-malu lagi mennjelaskan hasil diskusi pada teman di 

kelompok asal.

4) Tingkat keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok baik kelompok asal dan 

kelompok ahli sangat efektif, hal ini terlihat bahwa semua peserta didikterlibat 

aktif dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang dberikan 

tepat waktu, serta saling membantu dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan 

sebaik-baiknya.

Hasil pengamatan terhadap hasil belajar akidah akhlakpeserta didik

menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada siklus II yaitu sebanyak 82%. 

Artinya 82% peserta didikkelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tiga pada siklus II 

telah meningkat hasil belajar akidah akhlak.

C. Pembahasan

Sebelum menggunakan strategi pembelajaran jigsaw, hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Akidah akhlak di kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung 
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Tiga   masih banyak yang belum tuntas. Dari 28 orang peserta didikkelas VIII AMTs 

Nurul Falah Gunung Tigapeserta didikhanya 10 orang peserta didik atau 36% saja 

yang mencapai hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang dikategorikan 

tuntas. Sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 18 orang peserta didik atau 64% yang 

hasil belajarnya masih belum tuntas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:

Tabel 12
Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pra Siklus

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1 75 – 100 Tuntas 10 36 %
2 0 – 74 Belum Tuntas 18 64 %

Jumlah 28 100 %
Sumber: Hasil Belajar Peserta didik pada mata pelajaran Akidah akhlakKelas VIII 

AMTs Nurul Falah Gunung Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017 Pra Siklus

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase peserta didikkelas VIII A di 

MTs Nurul Falah Gunung Tiga yang belum memahami materi pelajaran Akidah 

akhlak dengan baik masih tinggi yaitu 64%, untuk itulah dilakukan tindakan 

penelitian untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

akhlak dengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 3. Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pra Siklus

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

hasil belajar akidah akhlakpeserta didikkelas VIII A di MTs Nurul Falah Gunung 

Tigadengan menerapkan strategi pembelajaran Jigsaw. 

Pada siklus I tindakan yang dilakukan dalam menerapkan strategi 

pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut:

1. Guru memasuki kelas sambil mengecek kehadiran peserta didik melalui daftar 

hadir peserta didik yang ada di dalam kelas

2. Guru bertanya kepada peserta didik  tentang materi yang akan dibahas 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca isi materi 

pelajaran dan mengemukakannya kepada guru tentang isi materi secara 

sekilas.

4. Guru meminta pendapat temannya yang lain untuk menanggapi jawaban 

peserta didik tersebut
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5. Guru menyimpulkan dan membagi kelompok disikusi yang terdiri dari 

kelompok ahli dan kelompok asal yang terbagi dalam 4 kelompok diskusi.

6. Guru membagi permasalahan pada tiap-tiap peserta didik:

a. Kelompok 1 permasalahan bangun layangan

b. Kelompok 2 permasalahan bangun persegi panjang

c. Kelompok 3 permasalahan bangun segitiga

d. Kelompok 4 permasalahan bangun jajaran genjang

7. Peserta didik memecahkan permasalahan dalam kelompok ahli.

8. Peserta didik kembali kekelompok asal dan menerangkan kepada teman 

sekolompokknya tentang pemecahan permasalahan yang diperolehnya.

9. Peserta didik mengumpulkan tugas kelompoknya secara individual

10. Guru meminta salah satu wakil kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok 

tersebut ke depan.

11. Guru bersama peserta didik membahas tugas yang telah diselesaikan tersebut

12. Guru memberikan  kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya

13. Guru mengadakan evaluasi.

Setelah peneliti melakukan tindakan penelitian dengan menerapkan tindakan-

tindakan tersebut pada siklus I, maka diperoleh hasil bahwa ada peningkatan hasil 

belajar akidah akhlakpeserta didikmenjadi lebih baik lagi, sebagaimana pada tabel di 

bawah ini:
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Tabel 13
Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pada Siklus I

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1 75 – 100 Tuntas 18 64%
2 0 – 74 Belum Tuntas 10 36%

Jumlah 28 100 %
Sumber: Hasil BelajarAkidah akhlakPeserta didikKelas VIII AMTs Nurul Falah 

Gunung TigaTahun Pelajaran 2016/2017 Siklus I

Pada tabel di atas, diperoleh data bahwa setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I dengan menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw, maka dari 28 orang 

peserta didikdi kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tigayang dinyatakan hasil 

belajarnya tuntas meningkat sebanyak 18 orang atau 64%. Sedangkan selebihnya 

yaitu 10 orang atau 36% masih belum tuntas. Dengan demikian pada siklus I 

persentase peserta didik yang dinyatakan telah meningkat hasil belajarnyapada mata 

pelajaran Akidah akhlakdengan kategori tuntas baru mencapai 64%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4. Ketuntasan Belajar Siklus I
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Perbaikan tindakan yang dilakukan sebagai hasil refleksi pada siklus I dan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II adalah sebagai berikut:

1) Memberikan motivasi dengan memberikan penguatan positif verbal dan 

non verbal

2) Membuat kelompok-kelompok belajar dengan gabungan peserta didik

berbeda karakteristik

3) Memberikan nilai secara langsung bagi peserta didik yang mampu 

menjelaskan dengan baik pada teman kelompok asal.

4) Memberikan tugas sesuai dengan perbedaan individual.

5) Guru mengajak peserta didik membicarakan permasalahan yang 

dihadapinya dalam penyelesaian tugas secara kelompok tersebut.

6) Guru menugaskan wakil-wakil tiap kelompok asal untuk menjelaskan 

hasil diskusinya di depan kelas.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab atas hasil diskusi kelompok.

8) Guru memberikan penilaian langsung kepada kelompok yang berhasil 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan baik.

9) Hasil diskusi harus dikumpulkan secara individual.

Setelah diterapkan perbaikan tindakan perbaikan siklus I pada siklus II, 

ternyata hasil belajar akidah akhlakpeserta didikdi kelas VIII AMTs Nurul Falah 

Gunung Tiga  pada siklus II semakin meningkat pesentase yang dikategorikan tuntas. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 14
Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pada Siklus II

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase
1 75 – 100 Tuntas 23 82%
2 0 – 74 Belum Tuntas 5 18%

Jumlah 28 100 %
Sumber: Hasil BelajarAkidah akhlakPeserta didikKelas VIII AMTs Nurul Falah 

Gunung Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017 Siklus II

Pada tabel di atas, diperoleh data bahwa setelah dilakukan tindakan perbaikan 

pada siklus II, maka dari 28 orang di kelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tigayang 

dinyatakan hasil belajarnya tuntas meningkat sebanyak 23 orang atau 82%. 

Sedangkan selebihnya yaitu 5 orang atau 18% masih belum tuntas. Dengan demikian 

pada siklus II persentase peserta didik yang dinyatakan telah mencapai ketuntasan 

belajar sebanyak 82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 5. Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik Pada Siklus II
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Berdasarkan data hasil evaluasi belajar peserta didik, maka terjadi 

peningkatan persentase peserta didik yang dinyatakan tuntas belajar dari siklus I dan 

siklus II. Berdasarkan data yang diperoleh dalam siklus II ini terjadi peningkatan, dan 

telah mencapai indikator Kriteria Ketuntas Minimal yang ditetapkan di MTs Nurul 

Falah Gunung Tigapada mata pelajaran Matemtika yaitu pada skor minimal 75, 

sehingga tidak perlu diadakan siklus ketiga untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Pada tabel di bawah ini digambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didikkelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tigayang menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar peserta didikpada mata pelajaran Akidah akhlaksetelah 

diterapkan strategi pembelajaran Jigsaw  pada siklus I dan dilakukan perbaikan 

tindakan pada siklus II:

Tabel 15
Perbandingan Hasil Belajar Akidah akhlakPeserta didik

Pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

No Hasil Tes Tuntas Belum Tuntas

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

1 Pra Siklus 10 36% 18 64%

2 Siklus I 18 64% 10 36%

3 Siklus II 23 82% 5 18%

Sumber: Hasil BelajarAkidah akhlak Peserta didikKelas VIII A MTs Nurul Falah 
Gunung Tiga Tahun Pelajaran 2016/2017
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Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa ada peningkatan hasil 

belajar peserta didikkelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tiga  pada mata pelajaran 

Akidah akhlak. Pada prasiklus persentase peserta didik yang dikategorikan tuntas 

hanya 36% atau 10 orang peserta didikdan 64% atau 18 orang peserta didik yang 

dikategorikan belum tuntas. Pada siklus Ipeserta didik yang dikategorikan tuntas 

meningkat menjadi 64% atau 18 orang dan peserta didik yang belum tuntas belajar 

menurun hanya 36% atau 10 orang. Pada siklus IIpeserta didik yang dikategorikan 

tuntas meningkat menjadi 82% atau 23 orang peserta didik dan peserta didik yang 

dikategorikan belum tuntas sedikit sekali yaitu hanya 18% atau 5 orang peserta didik

saja. Berikut grafik yang menggambarkan peningkatan hasil belajar akidah 

akhlakpeserta didikkelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung Tiga  setelah menggunakan 

strategi pembelajaran jigsaw:

Gambar 6. Perbandingan Hasil Belajar Akidah AkhlakPeserta didik
Pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II
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Peningkatan hasil belajar peserta didikkelas VIII AMTs Nurul Falah Gunung 

Tiga  pada mata pelajaran Akidah akhlak, setelah dilakukan perbaikan tindakan siklus 

I pada siklus II, yaitu: masing-masing peserta didik diberikan kartu indeks yang berisi 

materi pelajaran,  kartu indeks dibuat berpasangan, guru menunjuk salah satu peserta 

didik yang memegang kartu, peserta didik yang lain diminta berpasangan dengan 

peserta didik tersebut bila merasa kartu yang dipegangnya memiliki kesamaan 

definisi atau kategori, guru menyuruh peserta didik untuk mempresentasikannya di 

depan kelas, guru membentuk kelompok belajar sebanyak 6 kelompok yang masing-

masing terdiri dari 5 anggota kelompok, peserta didik mencari pasangan kartunya 

dengan sesama teman dalam kelompoknya, guru memberikan penguatan positif 

kepada peserta didikdan kelompok yang berhasil dengan baik, dan guru langsung 

memberikan teguran kepada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan 

kelompok.

Dengan demikian berdasarkan data hasil belajar peserta didik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menerapakan strategi pembelajaran 

Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didikkelas VIII AMTs Nurul Falah 

Gunung Tiga  pada mata pelajaran Akidah akhlak pada setiap siklus. Artinya 

penerapan strategi pembelajaran Jigsaw berhasil meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Akidah akhlak, khususnya pada peserta didik di kelas VIII 

AMTs Nurul Falah Gunung Tiga   tahun pelajaran 2016/2017. Dengan demikian 

hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima yaitu 

“implementasi strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 
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mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga 

Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.”

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Nanang 

Hanafiah bahwa tujuan strategi pembelajaran jigsaw adalah menciptakan situasi di 

mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya.12Sofan Amri juga menjelaskan tujuan strategi pembelajaran jigsaw 

adalah:

1. Meningkatkan prestasi belajar akademik

2. Memberik peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan kondisi 

untuk belajar dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik.

3. Menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan individual satu 

sama lain.

4. Mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan 

kolaborasi.13

Menurut Nana Syaodih, tujuan strategi pembelajaran jigsaw adalah:

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

2. Terjadinya hubungan kerjasama secara kooperatif antara peserta didik untuk 

mempelajari materi yang ditugaskan.14

                                                
12Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 70
13Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, Konstruksi Pengembangan Pembelajaran, (Jakarta:

Prestasi Pustkaraya, 2010), h. 93
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Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli pendidikan tersebut dapat 

dipahami bahwa strategi pembelajaran Jigsaw merupakan strategi yang menarik 

untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan 

strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus 

mengajarkan kepada orang lain.15

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa pertama dan 

terpenting, jigsaw adalah cara yang sangat efisien untuk mempelajari materi 

pelajaran. Proses jigsaw juga mendorong peserta didik untuk mendengarkan, terlibat 

aktif, dan berempati dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota 

kelompok sebagai bagian penting dalam kegiatan akademik. Anggota kelompok 

harus bekerja sama sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama, setiap orang 

tergantung pada orang lain. Tidak ada peserta didik dapat berhasil sepenuhnya 

kecuali semua orang bekerja dengan baik bersama-sama sebagai sebuah tim. Jigsaw 

adalah bentuk kerjasama yang didesain untuk memfasilitasi interaksi antar semua 

peserta didik di kelas, membimbing mereka untuk menghargai satu sama lain sebagai 

kontributor untuk tugas bersama mereka. Sebagaimana yang dikemukakan Slavin 

                                                                                                                                          
14 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 64
15 Hisyam Zaini, dkk.  Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 

2008), h. 56
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bahwa tujuan pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw adalah menciptakan situasi 

dimana keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya.16

                                                
16Robert E Slavin,. Cooperative Learning (cara efektif dan menyenangkan pacu prestasi 

seluruh peserta didik). (Bandung: Nusa Media. 2005), h. 121
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima yaitu: “Implementasi strategi 

jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Kelas VIII MTs Nurul Falah Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017.”

Hasil ini di buktikan dengan temuan bahwa pada prasiklus persentase peserta 

didik yang dikategorikan tuntas hanya 36% atau 10 orang peserta didik  dan 64% atau 

18 orang peserta didik yang dikategorikan belum tuntas. Pada siklus I peserta didik 

yang dikategorikan tuntas meningkat menjadi 64%  atau 18 orang dan peserta didik 

yang belum tuntas belajar menurun hanya 36% atau 10 orang. Pada siklus II peserta 

didik yang dikategorikan tuntas meningkat menjadi 82% atau 23 orang peserta didik 

dan peserta didik yang dikategorikan belum tuntas sedikit sekali yaitu hanya 18% 

atau 5 orang peserta didik saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti laksanakan dapat 

dikemukakan saran-saran yang bermanfaat:

97
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1. Kepada Guru Akidah Akhlak

a. Guru Akidah Akhlak hendaknya lebih memperdalam pengetahuan tentang 

strategi jigsaw sebagai salah satu bentuk pendekatan yang berguna bagi 

peningkatan hasil belajar peserta didik.  Dan diharapkan strategi jigsaw ini 

diterapkan di kelas lain agar guru bisa menggunakan pendekatan ini yang 

bermanfaat bagi pengembangan daya kreativitas dan berpikir peserta didik.

b. Penggunaan strategi pembelajaran jigsaw agar lebih efektif dan efisien

hendaknya mengelompokkan siswa secara heterogen dan memberikan tugas 

dengan memperhatikan perbedaan individual

c. Agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dengan baik, maka seorang guru 

hendaknya selalu aktif dalam melibatkan peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan memberikan motivasi dengan memberikan 

penguatan positif baik verbal maupun non verbal.

d. Mengingat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini hanya dua

siklus, dan validitas instrumen penelitiannya belum berstandar, maka kepada 

guru yang akan meneliti penggunaan strategi pembelajaran jigsaw dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak diharapkan dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, 

baik frekuensi maupun instrumen penelitiannya.

2. Kepada Peserta Didik

Di harapkan untuk bersungguh-sungguh belajar dan selalu menumbuhkan 

motivasi, baik itu belajar akidah akhlak maupun pelajaran yang lain.
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3. Sekolah

Sekolah di harapkan mengadakan pembinaan terhadap guru dan melengkapi 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran, agar dapat lebih menunjang 

dalam proses belajar mengajar. 

c. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulis menyelesaikan 

Skripsi ini segala kemampuan dan keterbatasan serta keyakinan penuh atas 

pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

belum memenuhi ukuran skripsi, baik isi, penulisan, kajian pemahaman masih jauh 

dari ukuran kesempurnaan. Hal ini disebabkan refrensi pemahaman, serta 

pengetahuan penulis. Untuk itu segala ketulusan penulis mengharapkan kritik dan 

saran demi terwujudnya skripsi ini yang lebih baik. 

Akhirnya hanya satu harapan penulis yakni, semoga skripsi ini bermanfaat 

dan menjadi rujukan atau setidaknya masukan terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan strategi jigsaw, sebagai salah satu pilihan yang berguna 

bagipeningkatan hasil belajar peserta didik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Gunung Tiga
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak
Kelas/Semester : VIII A / Genap
Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi                : Menerapkan akhlak terpuji kepada sesama manusia
Kompetensi Dasar                   :

1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya husnudzan, 
tawaduk, tasamuh dan taawun.

2. Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku 
husnudzan, tawaduk, tasamuh dan taawun.

3. Menunjukkan nilai-nilai positif husnudzan, 
tawaduk, tasamuh dan taawun dalam fenomena 
kehidupan.

4. membiasakan perilaku husnudzan, tawaduk, 
tasamuh dan taawun dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya husnudzan, tawaduk, 

tasamuh dan taawun.

2. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku husnudzan, 

tawaduk, tasamuh dan taawun.

3. Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai positif husnudzan, tawaduk, tasamuh dan 

taawun dalam fenomena kehidupan.

4. Siswa terbiasa berperilaku husnudzan, tawaduk, tasamuh dan taawun dalam 

kehidupan sehari-hari.

Materi Pelajaran :

1. Husnudzan

2. Tawaduk

3. Tasamuh



4. Taawun

Strategi  Pembelajaran : JIGSAW 

Metode pembelajaran yang digunakan:

1. Diskusi kelompok

2. Pemberian tugas(Resitasi)

3. Ceramah 

4. Tanya Jawab

5. Problem Solving

Sumber/Alat Pembelajaran :

1. Buku teks

2. LKS

3. Papan tulis

Kegiatan Pembelajaran :

1. Kegiatan awal:

a. Mengucapkan salam

b. Mengabsen siswa

c. Melakukan apersepsi: bertanya kepada siswa materi yang telah lalu

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran

2. Kegiatan inti:

a. Guru bertanya kepada siswa  tentang materi yang akan dibahas 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca isi materi 

pelajaran dan mengemukakannya kepada guru tentang isi materi secara 

sekilas.

c. Guru meminta pendapat temannya yang lain untuk menanggapi jawaban 

siswa tersebut

d. Guru menyimpulkan dan membagi kelompok disikusi yang terdiri dari 

kelompok ahli dan kelompok asal.



e. Guru membagi permasalahan pada tiap-tiap siswa.

f. Siswa memecahkan permasalahan dalam kelompok ahli.

g. Siswa kembali kekelompok asal dan menerangkan kepada teman 

sekolompokknya tentang pemecahan permasalahan yang diperolehnya.

h. Siswa mengumpulkan tugas kelompoknya secara individual

i. Guru meminta salah satu wakil kelompok untuk mengerjakan tugas 

kelompok tersebut ke depan.

j. Guru bersama siswa membahas tugas yang telah diselesaikan tersebut

k. Guru memberikan  kesempatan kepada siswa untuk bertanya

3. Kegiatan akhir

a. Guru melakukan tanya jawab

b. Guru bersama-sama siswa mengambil kesimpulan

c. Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa

Penilaian Pembelajaran :

1. Bentuk Penilaian : Tes dan Non Tes

2. Teknik Penilaian Tes : Uraian

3. Teknik Penilaian Non Tes : Observasi 

4. Instrumen Penilaian Tes    :

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan husnudzan, tawaduk, tasamuh dan 

taawun!

b. Mengapa seseorang harus memiliki sikap husnudzan, tawaduk, tasamuh 

dan taawun?

c. Berikan 4 contoh perilaku yang menunjukkan sikap husnudzan, tawaduk, 

tasamuh dan taawun!

d. Tuliskan 2 nilai-nilai positif dari perilaku husnudzan, tawaduk, tasamuh 

dan taawun dalam kehidupan!



e. Tuliskan 2 perilaku yang menunjukkan tidak mencerminkan sikap 

husnudzan, tawaduk, tasamuh dan taawun dalam kehidupan anda sehari-

hari!

5. Instrumen penilaian Non Tes :

Mengobservasi aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan strategi jigsaw.

a. Semua anggota kelompok akan merasa saling ketergantungan

b. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing

c. Setiap anggota kelompok bekerja sama dan menghargai setiap perbedaan 

d. Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dan berkomunikasi

Mengetahui, Gunung Tiga, Maret 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd Ria Sastra Pertiwi



Proses Pembelajaran pada  Siklus I (Pertemuan Ke Dua)
Waktu Proses Belajar 

Mengajar
Kegiatan Belajar Mengajar Catatan / Keterangan

10.45-
10.55 1. pendahuluan

Peneliti membuka pelajaran 
dengan salam, bersama-sama 
membaca Al-Qur’an atau 
surat pendek, serta mengucap 
basmalah. Peserta didik 
berdo’a dengan hikmd.

Pada siklus pertama 
pertemuan kedua ini 
sperti pertemuan 
pertama pendidik 
mengucap salam, 
setelah itu peserta 
didik membaca do’a 
bersama-sama dan 
dilanjutkan dengan 
tadarus Al-qur’an.

Presensi
Peneliti menanyakan siapa 
yang tidak hadir dan 
keterangan ketidak hadiran.

Peneliti mengabsen 
peserta didik dan 
menanyakan siapa 
yang tidak hadir.

Apersepsi

Pada siklus pertama ini 
apersepsi diisi dengan 
menanyakan pelajaran 
minggu lalu dan  menanyakan 
pelajaran berikutnya.
pentingnya akhlak terpuji 
kepada sesama manusia ?
Bentuk akhlak terpuji ke 
sesama manusia ?
Nilai positif akhlak terpuji ke 
sesama manusia?

Pada tahap apresiasi 
peneliti menanyakan 
hasil dari diskusi 
yang telah dilakukan 
pada pertemuan 
pertama, perwakilan 
dari setiap 
kelompok.

Motivasi

Peneliti menyampaikan 
tujuan mempelajari materi. 
Pesera didik terlihat 
bersemangat

Peneliti 
menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
dengan memotivasi 
peserta didik.

2. Kegiatan inti
10.55-
11.10

Eksplorasi

Peneliti menanyakan kepada
beberapa perserta didik yang 
bersangkutan dengan materi 
yang akan dipelajari

Pendidik 
menanyakan kembali 
materi yang suah 
dibahas pertemuan 
kemarin pada poin-
poin yang 
pentingnya saja



11.10-
11.55 Elaborasi

Pada pertemuan yang kedua 
ini peneliti tidak menerapkan 
strategi jigsaw melainkan 
hanya menjelaskan kembali  
materi yang belum sempat di 
jelaskan minggu lalu yaitu 
tentang menerapkan akhlak 
terpuji kepada sesama dan 
melakukan tanya jawab, serta 
memberikan tugas kepada 
peserta didik berupa oal 
pilihan ganda 10 butir dan 5 
essay. Sebelum memberikan 
soal tersebut guru terlebih 
dahulu menyimpulkan materi 
yang sudah di pelajari. 

Pada tahap laborasi 
ini karena pada saat 
pertemuan pertama 
peneliti belum 
sempat 
menyimpulkan 
materi maka pada 
pertemuan kedua ini 
pendidik 
menyampaikan 
kesimpulan dari 
proses pembelajaran 
minggu yang lalu, 
setelah peneliti 
selesai 
menyampaikan 
kesimpulan peneliti 
melanjutkan dengan 
memberikan evaluasi 
kepada peserta didik 
yang berbentuk tes 
tertulis dengan oal 
10 pilihan ganda dan 
5 essay. Dan peneliti 
memberi tahu 
kepada peseta didik 
untuk tidak bekerja 
sama dengan tman 
yang lainnya.

11.55-
12.00

3. Penutup

Guru dan peneliti 
memberikan nasihat-nasihat 
kepda peserta didik kemudian 
bersama-sama mengucap 
hamdalah dan diakhiri dengan 
salam

Pada tahap akhir 
setelah peserta didik 
selesai mengerjakan 
soal yang telah 
diberikan oleh 
peneliti, maka 
peneliti 
memerintahkan 
kepada peserta didik 
untuk 
mengumpulkan hasil 
tes mereka. Dan 



pendidik 
memberikan kepada 
peserta didik untuk 
belajar lebih giat lagi 
dan menyampaikan 
untuk mempelajari 
materi yang 
selanjutnya, setelah 
itu pendidik 
mengucapkan salam.

Mengetahui, Gunung Tiga, Maret 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd Ria Sastra Pertiwi



SOAL EVALUASI SIKLUS I

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak
Kelas : VIII
Semester : II (Dua)
Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar.

1. Secara bahasa zuhud artinya …
a. Hidup kekurangan c. hidup sederhana
b. Hidup miskin d. menjauhi keduniawian

2. Yang termasuk manfaat dari zuhud adalah …
a. Pelit c. hati yang tentram
b. Rajin menabung d. hatinya gundah 

3. Tawakal adalah …
a. Berserah diri kepada allah Swt
b. Pasrah kepada takdir
c. Berusaha dengan mengeluh
d. Melaksanakan perintah allah Swt dengan terpaksa

4. Sikap tawakal boleh kita lakukan setelah …
a. bertawaduk c. berikhtiar
b. bersyukur d. berdoa dan berikhtiar

5. Orang yang tawakal dalam menghadapi masalah hidup selalu …
a. Optimis c. qana’ah
b. Pesimis d. pasrah

6. Orang yang zuhud memandang dunia sebagai …
a. Cita-cita hidup c. sarana menuju akhirat
b. Khayalan d. tempat bersenang-senang

7. Berikut ini macam-macam manfaat tawakal, kecuali …
a. Menambah semangat dalam ikhtiar
b. Senantiasa optimis dalam meraih cita-cita
c. Menjadi ahli syukur
d. Menjadi orang yang ambisius

8. Perintah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Swt. Terdapat dalam surah 
…
a. Al-Ma’idah 20 c. Al-Ma’idah 23
b. Al-Ma’idah 21 d. Al-Ma’idah 24

9. Setelah berobat dari sakit hendaknya …



a. Cepat tidur c. berdoa
b. Banyak makan d. pasrah

10. Sebelum tawakal kepada Allah swt. Trlebih dahulu kita harus …
a. Pasrah saja c. menangis
b. Mengeluh d. berusaha dan berdoa

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar
1. Apa yang kamu ketahui tentang zuhud /
2. Bagaimana caramu bertawakal untuk mendapatkan nilai bagus di saat ujian ?
3. Apakah kenikmatan duniawi bersifat kekal ?
4. Apakah sikap pasrah kepadda takdir Allah termasuk bagian dari tawakal ?
5. Bagai mana sifat tawakal yang baik menurut mu ?



KUNCI JAWABAN SIKLUS I

1. D 6. C
2. C 7. D
3. A 8. C
4. D 9. C
5. A 10. D

Kunci jawaban essay
1. Zuhud adalah meninggalkan kemewahan duniawi
2. Belajar dengan tekun, tidak lupa berdoa kepada Allah Swt dan bertawakal 

kepada Allah Swt.
3. Kenikmatan duniawi itu hanya bersifat sementara saja.
4. Ya, itu termasuk tawaakal, karena jika kita sudah berusaha, berdoa 

selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Swt.
5. Menurut saya, sifat tawakal yang baik adalah setelah kita berusaha sungguh-

sungguh, diiringi doa yang kita panjatkan kepada Allah Swt, dan berserah diri 
pada Allah Swt, untuk hasilnya. Karna kita harus senantiasa yakin apapun yng 
kita peroleh, itulah yang terbaik buat kita.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Gunung Tiga
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak
Kelas/Semester : VIII A / Genap
Waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi                : Menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri
Kompetensi Dasar                   :

5. Menjelaskan pengertian, ghadab, hasad, ghibah, dan 
namimah.

6. Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku 
ghadab, hasad, ghibah, dan namimah.

7. Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan 
ghadab, hasad, ghibah, dan  namimah dalam 
fenomena kehidupan.

8. Membiasakan diri menghindari hal-hal yang 
mengarah pada perbuatan ghadab, hasad, ghibah, 
dan namimah. 

Tujuan Pembelajaran :

5. Siswa dapat menjelaskan pengertian ghadab, hasad, ghibah, dan namimah.

6. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku, ghadab, hasad, 

ghibah, dan namimah.

7. Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai negatif akibat perbuatan, ghadab, hasad, 

ghibah, dan namimah dalam fenomena kehidupan.

8. Siswa terbiasa menghindari hal-hal yang mengarah pada perbuatan ghadab, 

hasad, ghibah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari.

Materi Pelajaran :

5. Ghadab

6. Hasad

7. Ghibah

8. Namimah



Strategi  Pembelajaran : JIGSAW 

Metode pembelajaran yang digunakan:

6. Diskusi kelompok

7. Pemberian tugas(Resitasi)

8. Ceramah 

9. Tanya Jawab

10. Problem Solving

Sumber/Alat Pembelajaran :

4. Buku teks

5. LKS

6. Papan tulis

Kegiatan Pembelajaran :

4. Kegiatan awal:

e. Mengucapkan salam

f. Mengabsen siswa

g. Melakukan apersepsi: bertanya kepada siswa materi yang telah lalu

h. Menjelaskan tujuan pembelajaran

5. Kegiatan inti:

a. Guru bertanya kepada siswa  tentang materi yang akan dibahas 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca isi materi 

pelajaran dan mengemukakannya kepada guru tentang isi materi secara 

sekilas.

c. Guru meminta pendapat temannya yang lain untuk menanggapi jawaban 

siswa tersebut

d. Guru menyimpulkan dan membagi kelompok disikusi yang terdiri dari 

kelompok ahli dan kelompok asal.

e. Guru membagi permasalahan pada tiap-tiap siswa.



f. Siswa memecahkan permasalahan dalam kelompok ahli.

g. Siswa kembali kekelompok asal dan menerangkan kepada teman 

sekolompokknya tentang pemecahan permasalahan yang diperolehnya.

h. Siswa mengumpulkan tugas kelompoknya secara individual

i. Guru meminta salah satu wakil kelompok untuk mengerjakan tugas 

kelompok tersebut ke depan.

j. Guru bersama siswa membahas tugas yang telah diselesaikan tersebut

k. Guru memberikan  kesempatan kepada siswa untuk bertanya

6. Kegiatan akhir

a. Guru melakukan tanya jawab

b. Guru bersama-sama siswa mengambil kesimpulan

c. Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa

Penilaian Pembelajaran :

6. Bentuk Penilaian : Tes dan Non Tes

7. Teknik Penilaian Tes : Uraian

8. Teknik Penilaian Non Tes : Observasi 

9. Instrumen Penilaian Tes    :

f. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan 

namimah!

g. Mengapa seseorang harus menghindari sikap ananiah, ghadab, hasad, 

ghibah dan namimah?

h. Berikan 4 contoh perilaku yang menunjukkan sikap ananiah, ghadab, 

hasad, ghibah dan namimah!

i. Tuliskan 2 nilai-nilai negatif dari perbuatan ananiah, ghadab, hasad, 

ghibah dan namimah!

j. Tuliskan 2 perilaku yang menunjukkan tidak mencerminkan sikap 

ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan namimah dalam kehidupan anda 

sehari-hari!



10. Instrumen penilaian Non Tes :

Mengobservasi aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan strategi jigsaw.

e. Semua anggota kelompok akan merasa saling ketergantungan

f. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing

g. Setiap anggota kelompok bekerja sama dan menghargai setiap perbedaan 

h. Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dan berkomunikasi

Mengetahui, Gunung Tiga, Maret 2017
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd            Ria Sastra Pertiwi



Proses Pembelajaran pada  Siklus II (Pertemuan Ke Dua)
Waktu Proses Belajar 

Mengajar
Kegiatan Belajar Mengajar Catatan / Keterangan

10.45-
10.55 1. pendahuluan

Peneliti membuka pelajaran 
dengan salam, bersama-sama 
membaca Al-Qur’an atau 
surat pendek, serta mengucap 
basmalah. Peserta didik 
berdo’a dengan hikmd.

Pada siklus kedua
pertemuan kedua ini 
seperti pertemuan 
pertama pendidik 
mengucap salam, 
setelah itu peserta 
didik membaca do’a 
bersama-sama dan 
dilanjutkan dengan 
tadarus Al-qur’an.

Presensi
Peneliti menanyakan siapa 
yang tidak hadir dan 
keterangan ketidak hadiran.

Peneliti mengabsen 
peserta didik dan 
menanyakan siapa 
yang tidak hadir.

Apersepsi

Pada siklus kedua ini 
apersepsi diisi dengan 
menanyakan pelajaran 
minggu lalu dan  menanyakan 
pelajaran berikutnya.
Akhlak tercela kepada 
dirisendiri ?
Bentuk akhlak tercela kepada 
diri sendiri ?
Nilai negatif akhlak tercela 
kepada diri sendiri?

Pada tahap apresiasi 
peneliti menanyakan 
hasil dari diskusi 
yang telah dilakukan 
pada pertemuan 
pertama, perwakilan 
dari setiap 
kelompok.

Motivasi

Peneliti menyampaikan 
tujuan mempelajari materi. 
Pesera didik terlihat 
bersemangat

Peneliti 
menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
dengan memotivasi 
peserta didik.

2. Kegiatan inti
10.55-
11.10

Eksplorasi

Peneliti menanyakan kepada 
beberapa perserta didik yang 
bersangkutan dengan materi 
yang akan dipelajari

Pendidik 
menanyakan kembali 
materi yang suah 
dibahas pertemuan 
kemarin pada poin-
poin yang 
pentingnya saja



11.10-
11.55 Elaborasi

Pada pertemuan yang kedua 
ini peneliti tidak menerapkan 
strategi jigsaw melainkan 
hanya menjelaskan kembali  
materi yang belum sempat di 
jelaskan minggu lalu yaitu 
tentang menghindari akhlak 
tercela kepada diri sendiri dan 
melakukan tanya jawab, serta 
memberikan tugas kepada 
peserta didik berupa oal 
pilihan ganda 10 butir dan 5 
essay. Sebelum memberikan 
soal tersebut guru terlebih 
dahulu menyimpulkan materi 
yang sudah di pelajari. 

Pada tahap laborasi 
ini karena pada saat 
pertemuan pertama 
peneliti belum 
sempat 
menyimpulkan 
materi maka pada 
pertemuan kedua ini 
pendidik 
menyampaikan 
kesimpulan dari 
proses pembelajaran 
minggu yang lalu, 
setelah peneliti 
selesai 
menyampaikan 
kesimpulan peneliti 
melanjutkan dengan 
memberikan evaluasi 
kepada peserta didik 
yang berbentuk tes 
tertulis dengan oal 
10 pilihan ganda dan 
5 essay. Dan peneliti 
memberi tahu 
kepada peseta didik 
untuk tidak bekerja 
sama dengan tman 
yang lainnya.

11.55-
12.00

3. Penutup

Guru dan peneliti 
memberikan nasihat-nasihat 
kepda peserta didik kemudian 
bersama-sama mengucap 
hamdalah dan diakhiri dengan 
salam

Pada tahap akhir 
setelah peserta didik 
selesai mengerjakan 
soal yang telah 
diberikan oleh 
peneliti, maka 
peneliti 
memerintahkan 
kepada peserta didik 
untuk 
mengumpulkan hasil 
tes mereka. Dan 



pendidik 
memberikan kepada 
peserta didik untuk 
belajar lebih giat lagi 
dan menyampaikan 
untuk mempelajari 
materi yang 
selanjutnya, setelah 
itu pendidik 
mengucapkan salam.

Mengetahui, Gunung Tiga, Maret 2017
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd            Ria Sastra Pertiwi

SOAL EVALUASI SIKLUS II

Mata Pelajaran : Akidah akhlak 



Kelas : VIII
Semester : II (Dua)
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban paling benar!

1. Ananiah bisa di sebut juga dengan istilah …
a. Sombong c. egois
b. Fitnah d. toleransi

2. Yang termasuk ciri-ciri ananiah adalah …
a. Toleransi kepada sesama
b. Mengikuti kegiatan ronda kampung
c. Menghadiri rapat RT
d. Mengutamakan diri sendiri

3. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa meninggalkan sifat-sifat 
berikut,  kecuali…
a. Suuzan c. ananiah
b. Huznuzan d. gadab

4. Gadab artinya …
a. Kerja keras c. marah 
b. Menyerah d. membicarakan orang lain

5. Orang yang memiliki gadab disebut …
a. Pendendam c. pemfitnah
b. Pemarah d. penyejuk hati

6. Sikap menaruh perassaan marah atau benci karena iri terhadap keberuntungan 
orang lain disebut …
a. Hasad c. gadab
b. Hasud d. ananiah

7. Yang termasuk dampak negatif dari sikap hasad adalah …
a. hati yang nyaman c. hatinya tenang
b. hatinya resah d. hatinya bersih

8. Membicarakan kejelekan orang lain dibelakang disebut …
a. gibah c. namimah
b. hasad d. ananiah

9. Namimah juga bisa disebut dengan istilah …
a. bohong c. dusta
b. fitnah d. munafik

10. Kita dilarang gibah sebagaimana yang diterangkanAllah Swt. Melalui firman-
Nya dalam surah …
a. Al-Hujurat 10 c. al-Hujurat 12



b. Al-Hujurat 11 d. al-Hujurat 13

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!
1. Jelaskan pengertian ananiah dandampak negatifnya ?
2. Sebutkan dampak negatif yang ditimbulkan dari sifat gadab ?
3. Sebutkan cara agar kita tidak memiliki sifat hasad ?
4. Jelaskan pengertian gibah dan dampak negatifnya ?
5. Cara menghindari sifat namimah ?

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

1. C 6.   A



2. D 7.   B
3. B 8.   A
4. C 9.   B
5. B 10. C

KUNCI JAWABAN ESSAY

1. Ananiah berarti memeningkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain, ananiah 
diebut juga egois. Orang yang memiliki sifat ananiah menjadikan dirinya takabur 
dan angkuh, sifat ini akan mendatangkan kebinasaan bagi pemilik sifat tersebut.

2. Dampak negatif dari sifat gadab yaitu mengganggu kesehatan, diasingkan 
dimasyarakat, dan yang lebih buruknya lagi akan azab Allah Swt.

3. Untuk menghindari sifat hasad yaitu : Senantiasa menyadari dampak buruk dari 
hasad, senantiasa bergaul dengan orang-orang saleh, selalu berfikir positif 
terhadap orang lain, dan senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah 
Swt berikan kepadamu.

4. Gibah adalah membicarakan kejelekan atau aib seseorang, baik itu sebuah 
kebenaran ataupun tidak, dampak negatifnya karna akan menimbulkan 
permusuhan dengan sesama.

5. Cara menghindarinya yaitu kita sebagai orang beriman jangan mudah 
mempercayai berita-berita yang belum jelas kebenarannya, kita harus mencari 
bukti-buktinya demi kebaikan bersama.

INSTRUMEN OBSERVASI GURU PADA SIKLUS I



No. Kegiatan/Kondisi Ya/Ada Tidak/ 
Tidak ada

Ket.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

I PENDAHULUAN

1. Memberitahukan SK, KD dan Indikator √

2. Menuliskan topik pembelajaran √

3. Apersepsi dan motivasi √

II KEGIATAN POKOK

1. Penyajian sesuai dengan urutan materi √

2. Metode sesuai dengan materi √

3. Keterlibatan siswa √

4.bimbingan kepada siswa sebagai fasilisator √

5. Pengelolaan kelas √

6. Mengembangkan keterampilan siswa

- Merespon penjelasan teman √

- memberikan ide dalam kelompok √

- kekompokan dalam kerjasama √

7. Pelaksanaan sesuai dengan waktu √

III PENUTUP

* Mengadakan Tes Formatif √

Mengetahui, Gunung Tiga, 29 Maret 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd Ria Sastra Pertiwi

INSTRUMEN OBSERVASI GURU PADA SIKLUS II



No. Kegiatan/Kondisi Ya/Ada Tidak/ 
Tidak ada

Ket.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

I PENDAHULUAN

1. Memberitahukan SK, KD dan Indikator √

2. Menuliskan topik pembelajaran √

3. Apersepsi dan motivasi √

II KEGIATAN POKOK

1. Penyajian sesuai dengan urutan materi √

2. Metode sesuai dengan materi √

3. Keterlibatan siswa √

4.bimbingan kepada siswa sebagai fasilisator √

5. Pengelolaan kelas √

6. Mengembangkan keterampilan siswa

- Merespon penjelasan teman √

- memberikan ide dalam kelompok √

- kekompokan dalam kerjasama √

7. Pelaksanaan sesuai dengan waktu √

III PENUTUP

* Mengadakan Tes Formatif √

Mengetahui, Gunung Tiga, 12 April 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd Ria Sastra Pertiwi

HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I



No Ketergantungan Bertanggungjawab Bekerja sama Berpartisipasi 
1 X X x x
2 X X x x
3
4 X x
5 X X x x
6 X X x x
7 X X x x
8
9 X x

10 X x
11 X X x x
12 X X x x
13 X
14 X X x x
15
16 X
17 X X x x
18 X
19
20
21 X X x x
22 X
23
24 X
25
26 X X x x
27
28 X X x x

Mengetahui, Gunung Tiga, 29 Maret 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd Ria Sastra Pertiwi

HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II



No Ketergantungan Bertanggungjawab Bekerja sama Berpartisipasi 
1 X X x x
2 X X x x
3 X X x x
4 X X x x
5 X X x x
6 X X x x
7 X X x x
8 X x
9 X X x x

10 X X x x
11 X X x x
12 X X x x
13 X X x x
14 X X x x
15 X x x
16 X X x x
17 X X x x
18 X X x x
19 X
20 X x
21 X X x x
22 X X x x
23 X x x
24 X X x x
25 X
26 X X x x
27 X x x
28 X X x x

Mengetahui, Gunung Tiga, 12 April  2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S,Pd      Ria Sastra Pertiwi

HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK SISWA PRASIKLUS

Nilai Keterangan



No Nama Masrery 
learning

Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 80 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 75 Tuntas
3 Aji Dian Mardiyanto 75 60 Tidak Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 65 Tidak Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 75 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 80 Tuntas
7 Aomara Aan Wahyudi 75 75 Tuntas
8 Basuki 75 40 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 60 Tidak Tuntas
10 Demi Yani 75 65 Tidak Tuntas
11 Desi Triyani 75 85 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 75 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 65 Tidak Tuntas
14 Hanifa Setiansyah 75 85 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 50 Tidak Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 60 Tidak Tuntas
17 Imam Taufik 75 65 Tidak Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 60 Tidak Tuntas
19 Kusuma Wati 75 55 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 50 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 75 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 55 Tidak Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 45 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 60 Tidak Tuntas
25 Siti Maemita 75 50 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 75 Tuntas
27 Tiara Septi Anggraini 75 50 Tidak Tuntas
28 Yaningsih 75 65 Tidak Tuntas

Mengetahui, Gunung Tiga, 15 Maret  2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd  Ria Sastra Pertiwi
HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK SISWA SIKLUS I



No Nama
Nilai Keterangan

Masrery learning Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 95 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 80 Tuntas
3 Aji Dian Mardiyanto 75 65 Tidak Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 75 Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 80 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 90 Tuntas
7 Aomara Aan Wahyudi 75 80 Tuntas
8 Basuki 75 55 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 75 Tuntas
10 Demi Yani 75 75 Tuntas
11 Desi Triyani 75 100 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 85 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 75 Tuntas
14 Hanifa Setiansyah 75 95 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 60 Tidak Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 70 Tidak Tuntas
17 Imam Taufik 75 80 Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 75 Tuntas
19 Kusuma Wati 75 60 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 50 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 85 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 65 Tidak Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 60 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 75 Tuntas
25 Siti Maemita 75 50 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 80 Tuntas
27 Tiara Septi Anggraini 75 65 Tidak Tuntas
28 Yaningsih 75 75 Tuntas

Mengetahui, Gunung Tiga, 29 Maret 2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd   Ria Sastra Pertiwi

HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK SISWA SIKLUS II



No Nama
Nilai Keterangan

Masrery learning Skor 
Perolehan

1 Adhani Saputra 75 100 Tuntas
2 Adi Riyanto 75 100 Tuntas
3 Aji Dian Mardiyanto 75 75 Tuntas
4 Anang Ridi Yansyah 75 80 Tuntas
5 Anas Fajri Rohani 75 95 Tuntas
6 Annisa Qhodimah 75 100 Tuntas
7 Aomara Aan Wahyudi 75 100 Tuntas
8 Basuki 75 70 Tidak Tuntas
9 Dimas Rudi Saputra 75 85 Tuntas
10 Demi Yani 75 80 Tuntas
11 Desi Triyani 75 100 Tuntas
12 Edo Juliansyah 75 100 Tuntas
13 Gilang Aryadi 75 80 Tuntas
14 Hanifa Setiansyah 75 100 Tuntas
15 Jengki Yudi Saputra 75 75 Tuntas
16 Indra Febsiansyah 75 80 Tuntas
17 Imam Taufik 75 100 Tuntas
18 Kiki Prasetyo 75 85 Tuntas
19 Kusuma Wati 75 65 Tidak Tuntas
20 Lulu Rosiana 75 65 Tidak Tuntas
21 M. Ali Murtadho 75 90 Tuntas
22 Natalia Destiana 75 75 Tuntas
23 Panca Wahyudi 75 65 Tidak Tuntas
24 Riski Saputra 75 85 Tuntas
25 Siti Maemita 75 60 Tidak Tuntas
26 Salman Alfa Rizi 75 90 Tuntas
27 Tiara Septi Anggraini 75 75 Tuntas
28 Yaningsih 75 85 Tuntas

Mengetahui, Gunung Tiga, 12 April  
2017Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd  Ria Sastra Pertiwi

ABSENSI SISWA
KELAS VIII A MTS NURUL FALAH GUNUNG TIGA

TP. 2016/2017



No Nama Siswa Siklus I Siklus II
1 2 1 2

1 Adhani Saputra √ √ √ √
2 Adi Riyanto √ √ √ √
3 Aji Dian Mardiyanto √ √ √ √
4 Anang Ridi Yansyah √ √ √ √
5 Anas Fajri Rohani √ √ √ √
6 Annisa Qhodimah √ √ √ √
7 Aomara Aan Wahyudi √ √ √ √
8 Basuki √ √ √ √
9 Dimas Rudi Saputra √ √ √ √
10 Demi Yani √ √ √ √
11 Desi Triyani √ √ √ √
12 Edo Juliansyah √ √ √ √
13 Gilang Aryadi √ √ √ √
14 Hanifa Setiansyah √ √ √ √
15 Jengki Yudi Saputra √ √ √ √
16 Indra Febsiansyah √ √ √ √
17 Imam Taufik √ √ √ √
18 Kiki Prasetyo √ √ √ √
19 Kusuma Wati √ √ √ √
20 Lulu Rosiana √ √ √ √
21 M. Ali Murtadho √ √ √ √
22 Natalia Destiana √ √ √ √
23 Panca Wahyudi √ √ √ √
24 Riski Saputra √ √ √ √
25 Siti Maemita √ √ √ √
26 Salman Alfa Rizi √ √ √ √
27 Tiara Septi Anggraini √ √ √ √
28 Yaningsih √ √ √ √

Mengetahui, Gunung Tiga, 12 April  2017
Guru Pendamping Guru Mata Pelajaran

Heru Herawati, S.Pd   Ria Sastra Pertiwi



PROSES BELAJAR MENGAJAR MENGGUNAKAN JIGSAW







Madrasah  Tsanawiyah / Mts

SILABUS Aqidah Akhlak  MTs/Kls VIII/Snt 1

PERANGKAT  PEMBELAJARAN
MADRASAH  TSANAWIYAH / MTs

SILABUS PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN : AQIDAH AKHLAK
KELAS VIII
SEMESTER 2



Madrasah  Tsanawiyah / Mts

SILABUS

Standar Kompetensi: Akhlak
6. Menerapkan akhlak terpuji kepada sesama

NO
Kompetensi 

Dasar
Materi 

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Indikator

Teknik 
Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

1 2 3 4 5 6 7 8
6.1 Menjelaskan 

pengertian dan 
pentingnya 
husnudz dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun

Akhlak terpuji 
pada sesama 
(husnudz 
dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun)

Membaca dan menelaah 
berbagai literatur untuk 
dapat menjelaskan 
pengertian dan 
pentingnya husnudz dzon, 
tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun

Menjelaskan pengertian dan 
pentingnya husnudz dzon

Tes tulis

2 x 40 

Buku 
Teks
Nara 

Sumber

Menjelaskan pengertian dan 
pentingnyatawadlu

Tes tulis

Menjelaskan pengertian dan 
pentingnya tasamuh

Tes tulis

Menjelaskan pengertian dan 
pentingnya ta’awun

Tes tulis

6.2 Mengidentifikasi 
bentuk dan 
contoh perilaku 
husnudz dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun

Bentuk dan 
contoh 
perilaku 
husnudz 
dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun

Mengamati lingkungan 
sekitar untuk mengenali  
bentuk dan contoh-contoh 
sikap husnudz dzon, 
tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun

Menyebutkan bentuk dan 
contoh-contoh sikap husnudz 
dzon, tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun

Tes lisan

Menunjukkan ciri-ciri orang 
yang memiliki sikap husnudz 
dzon, tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun

Tes lisan

6.3 Menunjukkan 
nilai-nilai positif 
dari husnudz 
dzon, tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun dalam 
fenomena 
kehidupan

Nilai-nilai 
positif dari 
husnudz 
dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun 

Mengamati lingkungan 
sekitar untuk 
menunjukkan nilai-nilai 
positif dari husnudz dzon, 
tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun dalam fenomena 
kehidupan

Menyebutkan nilai-nilai positif 
dari husnudz dzon dalam 
fenomena kehidupan 

Penugasan

2 x 40 

Buku 
Teks
Nara 

Sumber

Menyebutkan nilai-nilai positif 
dari tawadlu’ dalam fenomena 
kehidupan 

Penugasan

Menyebutkan nilai-nilai positif 
dari tasamuh dalam fenomena 
kehidupan 

Penugasan

Menyebutkan nilai-nilai positif 
dari ta’awun dalam fenomena 
kehidupan 

Penugasan
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6.4 Membiasakan 
perilaku husnudz 
dzon, tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun

Perilaku 
husnudz 
dzon, 
tawadlu’, 
tasamuh dan 
ta’awun

Mempraktikkan perilaku 
terpuji (husnudz dzon, 
tawadlu’, tasamuh dan 
ta’awun) bersama teman-
teman dan guru-gurunya di 
sekolah.

Menunjukkan sikap husnudz 
dzon kepada sesama.

Self 
assesment

Menunjukkan sikap tawadlu’ 
kepada sesama.

Self 
assesment

Menunjukkan sikap tasamuh 
kepada sesama.

Self 
assesment

Menunjukkan sikap ta’awun 
kepada sesama.

Self 
assesment

Mengetahui, Guru Mata Pelajaran 

Kepala Madrasah

H.Junaedi.AR, Bc.Hk Ria Sastra Pertiwi
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Standar Kompetensi: 7. Menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri

NO
Kompetensi 

Dasar

Materi 
Pembelajara

n
Kegiatan Pembelajaran

Teknik 
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumbe
r

Belajar
1 2 3 4 6 7 8

7.1 Menjelaskan 
pengertian 
hasad, dendam, 
ghibah, fitnah 
dan namimah

Akhlak tercela 
kepada Allah
(hasad, 
dendam, 
ghibah dan 
namimah)

Membaca dan menelaah 
berbagai literatur untuk 
dapat menjelaskan 
pengertian hasad, 
dendam, ghibah dan 
namimah

Tes tulis

1 x 40’

Buku 
Teks
Nara 

Sumbe
r

Tes tulis
Tes tulis
Tes tulis

7.2 Mengidentifikasi 
bentuk dan 
contoh-contoh 
perbuatan 
hasad, dendam, 
ghibah, fitnah 
dan namimah

Bentuk dan 
contoh-contoh 
perbuatan 
hasad, 
dendam, 
ghibah, dan 
namimah

Mengamati lingkungan 
sekitar untuk mengenali  
bentuk dan contoh-contoh 
perbuatan hasad, dendam, 
ghibah, dan namimah

Tes lisan

2 x 40’

Buku 
Teks
Nara 

Sumbe
r

Tes lisan

7.3 Menunjukkan 
nilai-nilai negatif 
akibat perbuatan 
hasad, dendam, 
ghibah, dan 
namimah dalam  
fenomena 
kehidupan 

Nilai-nilai 
negatif akibat 
perbuatan 
hasad, 
dendam, 
ghibah, dan 
namimah 

Mengamati lingkungan 
sekitar untuk menunjukkan 
nilai-nilai negatif akibat 
perbuatan hasad, dendam, 
ghibah, dan namimah 
dalam  fenomena 
kehidupan

Penugasan

1 x 40’

Buku 
Teks
Nara 

Sumbe
r

Penugasan
Penugasan
Penugasan

7.4 Membiasakan 
diri menghindari 
hal-hal yang 
mengarah pada 
perbuatan 
hasad, dendam, 
ghibah, dan 
namimah.

Hal-hal yang 
mengarah 
pada 
perbuatan 
hasad, 
dendam, 
ghibah, dan 
namimah.

Mengidentifikasi hal-hal 
yang mengarah pada 
perbuatan hasad, dendam, 
ghibah, dan namimah 
sehingga ia berusaha untuk 
menghindarinya.

Self 
assesment

2 x 40’

Buku 
Teks
Nara 

Sumbe
r

Self 
assesment

Self 
assesment
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NO
Kompetensi 

Dasar

Materi 
Pembelajara

n
Kegiatan Pembelajaran

Teknik 
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumbe
r

Belajar
1 2 3 4 6 7 8

Self 
assesment

............, ..................

Mengetahui, Guru Mata Pelajaran 

Kepala Madrasah

___________________        ______________________
NIP. NIP. 


	Cover.docx
	ABSTRAK.docx
	Motto Dkk.docx
	BAB I.docx
	BAB II.docx
	BAB III.docx
	BAB IV.docx
	BAB V.docx
	DAFTAR PUSTAKA.docx
	LAMPIRAN.docx
	SILABUS.docx

