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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AL-QUR’AN HADIST DI KELAS VII 

TINGKAT TSANAWIYAH MA’HAD AS-SAQAFAH AL-ISLAMIAH PATANI 

SELATAN THAILAND 

Oleh: 

          MAREEYAH YUSOH 

Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan mencari ilmu pengetahuan. 

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya harus mampu 

melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi.  

 Permasalahan yang di hadapai di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatsn Thailand ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadist. Berdasarkan data prasurvei menunjukan bahawa dari 30 peserta 

didik yang mencapai KKM hanya 34%, dari KKM yang di tetapkan Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand yaitu 70. Ini  merupakan bukti bahwa 

pelajaran yang dilakukan belum terlaksana dengan baik, salah satu penyebab 

rendahnya hasil belajar peserta didik adalah kurangnya penggunaan metode-metode 

pembelajaran sehingga pembelajaran belum berjalan dengan baik. Maka peneliti 

dalam penelitian ini mencoba menerapkan model pembelajaran concept mapping 

dalam pelajaran Al-Qur’an Hadist di Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand. 

Adapun rumusan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah “Apakah model 

pembelajaran concept mapping dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an Hadist 

kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand.” 

Penelitian ini mengambil setting di kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  dan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Tes, 

Dokumentassi, dan Wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode alur 

yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 



 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan 2 siklus. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan, hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist  pra siklus 34 %, 

pada Akhir siklus I sebesar 70%, dan akhir siklus 2 sebesar 86 %. 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh hal ini menunjukan, bahwa model 

pembelajaran concept mapping dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an Hadist 

Kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand.  

 

Kata kunci : Model Pembelajaran Concept Mapping, Hasil Belajar 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

MOTTO 

 

                           

               

 
Artinya :”Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab ini pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang 

lurus ”.( Q.S. Al-Maidah : 16 ).
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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Pustaka Agung, 2006), 

h.146. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami dan menghindari 

kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu 

penyusun akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 

 Judul skripsi ini adalah PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

CONCEPT MAPPING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AL-

QUR’AN HADIST KELAS VII TINGKAT TSANAWIYAH MA’HAD AS-

SAQAFAH AL-ISLAMIAH PATANI SELATAN THAILAND. 

1. Penerapan, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan diartikan 

pengenaan, perihal mempraktekkan.
2
 

2. Model Pembelajaran 

Adalah sebagai kerangka kerja struktural yang juga dapat digunakan 

sebagai pemandu untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas belajar 

yang kondusif.
3
  

 

                                                 
2
 Depdik bud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : balai pustaka 1990, hlm 664 

3
 Miftahul Huda,Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran,Yogyakarta 2014, hlm 143 



 

 

3. Concept Mapping 

Merupakan metode untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman peserta 

didik terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya.
4
 Pembelajaran dengan 

metode ini menekankan pada pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh 

siswa sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. 

4. Hasil Belajar, nyata dari apa yang dilakukan sebelumnya yang tidak dapat 

dilakukan.
5
 Hasil Belajar menunjukkan sampai tarap mana peserta didik dapat 

memahami dan menghapalkan materi pelajaran dimana penguasaan peserta 

didik diukur melalui evaluasi secara komprehensif. 

5. Kelas VII Tingkat Tswanawiyah Ma’had As-Qafah Al-Islamiah Patani 

Selatan Thailand merupakan sebagai Subjek Penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Model 

Pembelajaran Concept Mapping dalam Konteks ini merupakan sebagai bentuk 

tindakan dalam meningkatkan Hasil Belajar  peserta didik khusuknya pada 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist di kelas VII Tingkat Twanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiah Patani Selatan Thailand merupakan Subjek Penelitian. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, Surabaya: Pustaka 

Pelajar, 2009, hlm.106  
5
 S. Nasution. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bina Aksara, 

1987. hlm. 176 



 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan peneliti memilih judul diatas adalah : 

1. Secara objektif, model pembelajaran dipandang penting untuk dikembangkan 

disekolah-sekolah karena pelaksanaannya dapat meningkatkan kreatifitas 

berpikir siswa, hal ini menimbulkan sikap kemandirian belajar yang lebih pada 

siswa namun demikian dalam penerapannya guru yang mengalami kesulitan 

sehingga perlu diadakan penelitian secara mendalam. 

 

2. Secara subjektif 

a) Refrensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, 

sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi. 

b) Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan study ilmu 

yang peneliti pelajari selama difakultas Tarbiyah dan Keguruan yaitu 

program study Pendidikan Agama Islam (PAI) yang nantinya akan terjun 

kedunia pendidikan.   

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran agama Islam, peran guru Agama Islam atau 

Pendidik Agama Islam dalam interaksi edukatif di sekolah sama dengaan guru lain 

pada umumnya. Guru Agama Islam mempunyai peran penting dalam interaksi 

edukatif di sekolah. Karena guru adalah sosok yang akan membantu 

mengembangkan kemampuan dalam hal keagamaan siswa. 



 

 

Pendidik merupakan faktor utama dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik 

diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu 

belajar mengajar merupakan sebuah aplikasi pendidikan yang berawal dari 

interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah 

pengetahuan sebagai medianya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang 

bermakna dan kreatif. Gambaran hubungan aktif dua arah tersebut adalah antara 

guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. 

Dasar ideal pendidikan Islam sudah jelas dan tegas yaitu firman Allah dan 

Sunnah Rasul SAW. Kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Al-Qur’an 

dan Hadist-lah yang menjadi fundamennya. Al-Qur’an adalah sumber kebenaran 

dalam Islam, kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Sedangkaan Sunnah Rasul 

SAW yang dijadikan landasan Pendidikan Agama Islam adalah berupa perkataan, 

perbuatan atau pengakuan Rasul SAW dalam bentuk isyarat. Allah berfirman : 

                           

    

Artinya: Niscaya Aallah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah 



 

 

dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan 

yang besar. (QS Al-Ahzab. 71)
6
 

 

Ayat tersebut tegas sekali mengatakan bahwa apabila manusia telah 

mengatur seluruh aspek kehidupan (termasuk pendidikannya) dengan kitab Allah 

dan Sunnah Rasul-Nya, maka akan bahagialah hidupnya dengan sebenar-benarnya, 

baik didunia maupun diakhirat nanti. 

Oleh karena itu guru harus melakukan banyak kegiatan dalam interaksi 

edukatif, diantaranya memahami prinsip-prinsip interaksi indukatif, menyiapkan 

bahan dan sumber belajar, memilih metode, alat dan alat bantu pengajaran, 

memilih pendekatan, mengadakan evaluasi setelah akhir kegiatan pengajaran. 

Misalnya memilih dan menggunakan model pembelajaran Concept mapping. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi 

petunjuk kepada pengajar. Metode mengajar merupakan cara yang berisi prosedur 

baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian 

materi pelajaran kepada peserta didik. Oleh karenanya, guru sebagai pendidik 

berperan penting dalam proses pembelajaran. Pemilihan model yang tepat akan 

berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Karena sukses atau tidaknya 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh peran guru.  

                                                 
6
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 680. 



 

 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Menurut Arends, model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelohan kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Joice dalam buku Trianto bahwa 

“Each model guides us as we desing intruction to help students achievevarious 

objectivees”. Maksud kutipan tersebut adalah bahwa setiap model mengarahkan 

kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran.
7
 

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual dan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar.
8
 Concept mapping merupakan salah satu dari metode 

organisasi. Concept mapping adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh guru 

membantu siswa untuk mengorganisasikan materi yang sudah dipelajari yang 

disusun antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Martin  mengatakan bahwa 

penerapan konsep merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak 

menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan 

bantuan visual yang nyata untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum 

informasi itu disampaikan. 
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Adapun dalam penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode pembelajaran concept mapping. Metode pembelajaran concept mapping 

merupakan sebuah instrumen untuk membantu memahami masalah dan melakukan 

perencanaan dari seluruh informasi yang berhasil. Dari 4 langkah pola yakni (1) 

memahami masalah (2) melakukan perencanaan (3) melaksanakan rencana (4) 

melihat kembali atau melaksanakan evaluasi, maka concept mapping memberikan 

makna dua dari empat langkah pola yaitu: memahami masalah dan merencanakan 

cara penyelesaian.  

Terkait dengan peningkatan hasil belajar, salah satu tawaran yang harus 

dikembangkan oleh guru adalah bagaimana guru dapat menggunakan metode sebagai 

bahan dalam proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, pada intinya adalah bahwa 

penggunaan metode tersebut jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan 

membawa dampak tercapainya hasil belajar yang optimal. 

Selain daripada itu pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada 

guru (teacher oriented) dimana guru dalam melakukan pengajaran yang masih 

cenderung variablisme harus diubah menjadi pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi pada peserta didik (student oriented). 

 Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa 

manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran 

siswa dalam pendekatan ini hanya melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan minat dan keinginanya. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa, memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan 



 

 

pembelajaran ditentukan oleh siswa. Siswa pada pendekatan ini memiliki kesempatan 

terbuka untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya.
9
  

Seorang guru yang pandai bermain kata dan kalimat pun terkadang 

menemukan kesulitan untuk menanamkan pengertian atas bahan pelajaran yang 

diberikan kepada peserta didik. Bahan pelajaran yang rumit dan kompleks cukup 

sukar untuk digambarkan melalui kata-kata dan kalimat.
10

 

Peserta didik yang menyadari bahwa dirinya sukar menerima bahan pelajaran 

yang disampaikan oleh guru, biasanya tidak atau kurang memperhatikan pelajaran itu, 

peserta  didik cenderung menunjukan sikap acuh tidak acuh atas apa yang 

disampaikan oleh guru.
11

  

Berangkat dari pentingnya perubahan pendekatan, maka penelitian tentang  

peningkatan hasil belajar Al-Qur’an Hadist melalui model pembelajaran concept 

mapping pada kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

Patani Selatan Thailand. akan segera dilaksanakan. Oleh karenanya, pelajaran Al-

Qur’an Hadist adalah mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah yang 

membahas ajaran agama Islam. 

Ilmu Al-Qur’an Hadist adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber utama 

ajaran islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah akhlak, syari’ah/fikih, sehingga 

kajiannya berada di setiap unsur mata pelajaran Agama Islam. Pembelajaran Al-

Qur’an Hadist menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, 
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memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi, Tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadist adalah agar siswa mampu 

membaca, menulis, menghafal, menartikan, memhami dan terampil melaksanakan isi 

kandungan Al-Qur’an Hadist dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan sumber pelajaran dan 

media belajar adalah kedua komponen yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar dalam menunjang pembelajaran, dengan penyampaian komunikasi yang 

apik dan dapat dipahami serta diterima oleh peserta didik.
12

 

 Pembelajaran Al-Qur’an Hadist di sekolah adalah salah satu bagian pelajaran 

pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

diberikan pada siswa-siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs).
13

 

Sebagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan menggunakan 

model pembelajaran concept mapping dalam pelaksanaan pembelajaran yakni terkait 

dengan materi tentang Al-Qur;an dan Hadist. 

Berdasarkan pra survey pada tanggal 22 Januari 2017 peneliti melihat 

Fenomena di lembaga pendidikan Ma’had As-Qafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand, menunjukan bahwa pelajaran al-Qur’an Hadist dilakukan dengan metode 

yang klasik dan sederhana dan media yang digunakan media visual yakni papan tulis,  

LKS. Metode yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab dan hapalan yang mana 
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metode ini hanya memfokuskan perhatian siswa terhadap apa yang dijelaskan oleh 

guru. 

Buku yang digunakan dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadist kelas VII 

Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani selatan Thaialnd adalah 

buku Al-Qur’an Hadist kelas VII (penerbit Hj.AbdulKadiq Hayiteh). Adapun topik-

topik pembahasan Al-Qur’an Hadist dikelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’ahad As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand pada semester I dan semester II adalah 

sebagai berikut: 

Pada semester I terdapat 5 topik pembelajaran yaitu: 

1. Makharijul Huruf serta gambar. 

2. Hukum Nun Sukun Atau Tanwin. 

3. Hukum Raa’ dan Hukum Laam. 

4. Hukum mim sukun. 

5. Wawaf dan tanda-tanda wakaf 

Adapun pada semester II terdapat 4 topik pembelajaran yaitu: 

1. Sebutan huruf Hijaiyah 

2. Macam-macam Mad. 

3. Bagian Qolqolah. 

4. Bagian Hamzah
14

 

 

Adapun mengenai gambaran hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadist kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

Patani Selatan Thailand. adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist Kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand 

 

Sumber : Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

Patani Selatan Thailan. 

NO Nama Siswa L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Anisah Pradu P 50 70 Belum Tuntas 

2 Arina Chetae P 70 70 Belum Tuntas 

3 Arini Chetae P 40 70 Belum Tuntas 

4 Alisa pradu P 70 70 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 70 70 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 50 70 Belum Tuntas 

7 Hasanah Chema P 50 70 Belum Tuntas 

8 Husnita Yatee P 70 70 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 40 70 Belum Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 45 70 Belum Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 45 70 Belum Tuntas 

12 Murani Moming P 40 70 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 70 70 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 50 70 Belum Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 70 70 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 42 70 Belum Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 70 70 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 40 70 Belum Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 70 70 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 45 70 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 70 70 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 70 70 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 50 70 Belum Tuntas 

24 Sarina Cheni P 45 70 Belum Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 40 70 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 40 70 Belum Tuntas 

27 Sakiyah pongsta P 40 70 Belum tuntas 

28 Suraiya Puteh P 75 70             Tuntas 

29 Soraya Cheha P 40 70 Belum Tuntas 

30 Usana Hayae P 40 70 Belum Tuntas 

N=26 Rata-Rata 1,562/30 = 55.06 

 



 

 

Dari data diatas, jelas bahwa tes hasil ulangan harian siswa kelas VII Tingkat 

Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand masih rendah 

dan hasil kurang maksimal, dengan KKM yang ditetapkan dari Madrasah yaitu 70, 

sedangkan jumlah siswa yang tuntas yaitu 10 orang siswa atau 34 % dan yang belum 

tuntas 20 orang siswa atau 66 %.  Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Penggunaan Model Pembelajaran Concept Mapping 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist Tingkat Tsanawiyah Ma’had 

As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand.” 

Metode yang akan peneliti terapkan ini, diharapkan para siswa dapat lebih 

memaksimalkan hasil belajarnya dengan  mencapai target 80% dari sebelum 

diterapkanya metode tersebut. Harapannya, siswa akan belajar lebih efektif dan 

memahami pembelajaran. Selain itu, siswa dapat lebih mudah menyerap materi 

pelajaran serta lebih matang dalam memahami materi pelajaran yang diberikan guru. 

Dengan adanya fenomena di atas, maka peneliti memandang penting dalam 

memecahkan permasalahan yang terjadi dan dapat dilakukan sesuai waktu yang 

tersedia, hemat biaya dan daya dukung lain yang dapat memperlancar dalam 

penelitian ini. Maka peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas tentang 

peningkatkan hasil belajar Al-Qur’an hadist melalui Model Pembelajaran Concept 

Mapping pada siswa kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah 

Patani Selatan Thailand. 

Pembentukan penelitian konsep-konsep dalam pola pikir para siswa dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist sangat penting diterapkan oleh guru. Hal tersebut 



 

 

penting karena dengan pembentukan pola pikir sejak awal pada siswa akan 

membiasakan siswa untuk memahami masalah dan merencanakan menyelesaian 

masalah tersebut lebih cepat. Maka melalui penerapan, siswa diharapkan terampil dan 

cekatan dalam mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya. 

Pada dasarnya metode concept mapping akan membantu siswa untuk 

membentuk suatu pemetaan konsep-konsep materi ajar pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

Melalui concept mapping siswa dibantu membentuk pola pikir memahami masalah 

dan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya siswa lebih tertarik untuk mempelajari 

Al-Qur’an Hadist, sehingga akan meningkatkan pembelajarannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Concept 

Mapping Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist di Kelas VII Tingkat 

Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiah Patani Selatan Thailand.” 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu : guru Al-qur’an Hadist berupaya 

menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab dan metode hafalan, namun 

hasil belajr belum mencapai ketuntasan hasil belajar. 

 

 

 



 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, penulis membataskan pada: 

Penerapan Model Pembelajaran Concept Mapping Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Al-Qur’an Hadist. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan diatas, rumusan 

masalah penelitian ini adalah “ Apakah Model Pembelajaran Concepr Mapping 

dapat Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist di Kelas VII Tingkat 

tsanawiyah Ma’had As-saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand”? 

 

G. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan Penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran concept mapping dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an 

Hadist di kelas VII tingkat Tsanawiyah Ma’had As-saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatan Thailand. 

2. Tujuan Umum Penelitian : 

a. Sekolah, sebagai sumbangan pemikiran yang progesif dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai bahan informasi yang aktual 

(terkini) tentang masalah-masalah metode pembelajaran kekhususnya pada 

model pembelajaran Concept mapping dalam rangka meningkatkan Hasil 



 

 

Belajar Al-Qur’an Hadist di Kelas VII tingkat Twanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. 

b. Guru, sebagai bahan masukan bagi guru-guru dalam mempratekkan metode 

mengajar, khususnya Model Pembelajaran concept mapping yang sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan linguistik siswa. 

c. Siswa, siswa dapat meningkatkan pembelajaran, sehingga memiliki 

keterampilan tersendiri. 

 

H. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan kelas (TPK) memberikan manfaat pada pembelajaran 

Al-Qur’an Hadist : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang : meningkatkan Hasil Belajar Al-qur’an hadist melalui 

Metode Concept Mapping, yang dilakukan sebagai proses belajar dengan 

melalui Concept Mapping. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat memberikan pengalaman langsung menggunakan 

metode concept mapping. 

b. Bagi guru 

1) sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk memilih 

metode pembelajaran. 



 

 

2) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya guru Al-

Qur’an Hadist,. 

c. Bagi siswa  

Khususnya bagi siswa memberikan masukan pada siswa untuk 

meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist agar keberhasilan 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist tercapai. 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. 

Sebuah hipotesis yang diajukan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

suatu penelitian yakni memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan 

penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang kebenaranya harus diuji terlebih 

dahulu, serta berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan 

penelitian. 

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti merumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: “Model Pembelajaran Concept Mapping Dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist Tingkat Tsanawiyah Ma’had 

As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand”. 

  

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan Tentang Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil  

Dalam setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuan, selalu diikuti 

dengan pengukuran dan penilaian. Demikian halnya di dalam proses belajar, 

akhir dari proses pembelajaran adalah pencapaian hasil. Dalam kamus besar 

Indonesia. Dijelaskan hasil adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

yang dikembangkan di mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angket yang diberikan oleh guru. Dari beberapa uraian di atas dapat kita 

ketahi bahwa prestasi adalah suatu bukti keberhasilan yang dicapai seseorang 

dalam berfiki, merasa dan berbuat yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

atau angka yang diberikan guru. 

2. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses dan intraksi yang dilakukan untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku pada diri manusia yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya dalam kemasyarakatan atau 

lingkungan. Dengan demikian berdasarkan pendapat Nasution bahwa belajar 

adalah tergantung pada teori yang dianut seseorang, namun beliau 

memberikan batasan seperti 1) belajar adalah perubahan-perubahan dalam  



 

 

system syaraf, 2) belajar adalah penambahan pengetahuan, 3) belajar adalah 

perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan.
15

 

Selain itu juga pengertian belajar menurut Ngalim Purwanto adalah 

suatu perubahan di dalam keperibadian yang menyatakan diri sebagai pola 

baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, keperibadian atau suatu 

perubahan, di dalam keperibadian yang mengandung pengertian yang sangat 

luas mencakup pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, penghargaan 

terhadap sesuat, sikap, minat dan sebagiannya.
16

 Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar proses yang dialami anak didik untuk 

berubah atau merubah diri dan cara berpikirnya kearah yang lebih mampu, 

kemampuan yang bersifat fisik dan mental kearah yang lebih maju artinya 

belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Belajar merupakan sebuah proses yang memiliki sebuah tujuan 

perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Hal tersebut 

berdasarkan pendapat sadirman bahwa tujuan belajar adalah 1) untuk 

mendapatkan pengetahuan, 2) menanamkan konsep dan keterampilan, 3) 

pembentukan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik.
17
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Jadi pada intinya tujuan belajar adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kenanaman sikap/nilai-nilai, namun tentunya 

belajar dikatakan sebagai proses membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena hasil dari belajar tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan membutuhkan 

usaha dan metode dalam mencapai dari tujuan belajar itu sendiri. Proses 

belajar yang dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda oleh siswa 

secara indidual. Salah satu untuk mencapai kualitas belajar adalah prinsip-

prinsip belajar agar dapat memahami cara belajar yang efektif dan efesian. 

Berdasarkan pendapat Slameto dimana prinsip belajar itu adalah sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1) Dalam belajar setiap siswa diusahakan berpartisipasi aktif dalam 

meningkatkan minat dan bimbingan untuk mencapai tujuan 

instrusional. 

2) Belajar harus dapat menimbulkan raiforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

b. Sesuai dengan hakikat belajar 

1) Belajar itu adalah proses kontinu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses pengorganisasian, adaptasi, ekplorasi discoveri. 

 



 

 

c. Sesuai dengan materi atau bahan yang harus dipelajari  

1) Belajar itu bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang dicapai. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

yang tenang. 

2) Ripitisi dalam belajar mengajar perlulah berulang kali agar arti dari 

keterampilan dan sikap itu mendalam pada siswa.
18

 

Sebagai umat manusia dalam belajar harus mempunyai prinsip karena 

berhasil atau tidaknya belajar adalah tergantung dengan usaha seseorang 

apakah belajar dengan tekun atau bermalas-malasan. Karena dengan 

berprinsip dalam belajar akan menimbulkan kemauan yang kuat dalam belajar 

jika belajar tanpa sebuah kemauan maka bisa terjadi kepada siswa patah 

ditengah jalan (Drop Out) namun dengan kemauan yang keras dan tekat yang 

bulat maka akan mencapai dari tujuan yang sudah ditentukan. 
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Jadi pada hakikatnya prinsip belajar merupakan suatu landasan utama 

dalam belajar mengajar demikian diharapkan siswa dapat menghayati dan 

menanggapi artinya dalam pelajaran. Prinsp belajar ini sesuai dengan 

komponen-komponen pelajaran, baik yang menyangkat apa yang apa dan 

bagaimana peran guru dalam belajar kearah yang sebenarnya serta bagaimana 

supaya peserta didik terlihat aktif dalam proses belajar mengajar. 

3. Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif maupun psikomotorik yang di capai atau dikuasai peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar ngajar. Hamalik menjelaskan bahwa 

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian- pengertian dan 

sikap- sikap serta kemampuan peserta didik. Lebih lanjut Sudjana berpendapat 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan - kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya. 
19

 

  Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh sesuatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang 

disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah 

ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang 
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berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan - tujuan 

instruksional.
20

 

  Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan 

rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya. Hal ini 

dipengaruhhi pula oleh kemampuan guru sebagai perancang (designer)belajar-

mengajar. Untuk itu guru dituntut menguasai taksonomi hasil belajar yang 

selama ini dijadikan pedoman dalam perumusan tujuan instruksional yang 

tidak asing lagi bagi setiap guru di mana pun ia bertugas. Hanya saja 

masalahnya bagaimana implikasinya dalam perencanaan belajar-mangajar 

yang yang harus dibuat oleh guru sebelum mengajar dalam bentuk suatu 

pelajaran.
21

 

  Berbicara tentang hasil, banyak sekali macamnya seperti hasil 

dibidang olahraga, bidang kesenian, hasil kerja, hasil belajar dan lain-lain. S. 

Nasution mengungkapkan hasil belajar  nyata dari apa yang dilakukan 

sebelumnya yang tidak dapat dilakukan.
22

 Hasil belajar menunjukan tarap 

mana peserta didik dapat memahami dan menghapalkan materi pelajaran 

dimana penguasaan peserta didik diukur melalui evaluasi koperehensif. Hal ini 

dilihat dari unsur kemampuan peserta didik meliputi aspek kognitif, aspek 

efektif dan psokomotor. 
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

suatu hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka mengikuti kegiatan 

belajar mengajar pada materi yang sudah ditentukan. 

4. Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga 

jenis hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga rahan 

yaitu : 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

c. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek, yakni gerakan reflex, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, kehormanisan 



 

 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan akspresif 

dan interpretatif.  

Keriga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

isi bahan pengajaran.
23

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa berhasil atau gagalnya 

pencapaian belajar siswa tergantung pada proses yang di alaminya, baik di 

sekolah maupun dilingkungan rumah atau keluarga sendiri. 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar sebagai proses atau aktivitas disyaratkan oleh bayak sekali hal-

hal atau faktor-faktor. Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

adalah bayak sekali macamnya, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. 

Untuk memudahkan pembicaraan dapat dilakukan klasifikasi demikian : 

1. Faktor- taktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih lagi dapat 

digolongan menjadi dua golongan dengan catatan bahwa overlapping 

tetap ada yaitu : 

 

a. Faktor – faktor nonsosial, dan  
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b. Faktor- faktor sosial 

2. Faktor- faktor yang berasal dari dalam dirri si pelajar, dan inipun dapat 

lagi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu : 

a. Faktor-faktor fisiologis, dan  

b. Faktor- faktor psikilogis.
24

 

Noehi Nasution, dan kawan-kawan mengemmukakan berbagai faktor 

yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu : 

1. Faktor lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Selama 

hidup anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan 

lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda 

ini selalu terjadi dalam mengisi kehidupan anak didik. Keduanya 

mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap belajar anak didik di 

sekolah. 

2. Faktor Instrumental  

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tentu 

saja pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka melicinkan kea rah itu 

diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. 

Semuanya dapat diberdayagunakan menurut fungsi masing-masing 

kelengkapan sekolah. Kerikulum dapat dipakai oleh guru dalam 

merencanakan program pengajaran. Program sekolah dapat dijadikan 
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acuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sarana dan fasilitas 

yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar berdaya guna dan 

berhasil guna bagi kemajuan belajar anak didik disekolah. 

3. Kondisi Fisiologis  

Kondisi Fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan 

kelelahan. Anak-anak yang kukurangan gizi ternyata kemampuan 

belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi, mereka lekas 

lelah. Mudah mengantuk, adan sukar menerima pelajaran. 

4. Kondisi Psikologis  

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, 

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi 

belajarseseorang. Itu berarti belajar butuhlah berdiri sendiri, terlepas dari 

faktor lain seperti faktor dari luar dan factor dari dalam. Faktor psikologis 

sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam 

menentukan intensitas belajar seorag anak. Meski faktor luar mendukung, 

tetapi factor psikologis tidak mendukung, maka factor luar itu akan kurang 

signifikan. Oelh kerana itu, minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 



 

 

kemampuan-kemampuan kognitif adalah factor-faktor psikologis yang 

utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik.
25

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh 

Clark bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan.
26

 

Agar mencapai hasil belajar yang baik dan dituntut untuk berusaha 

semaksimal mungkin maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

mempegaruhi hasil belajar peserta didik disekolah, baik yang berasal dari 

peserta didik maupun yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Menurut Supartini Paksi bahwa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah 1) faktor jasmani, kondisi fisik, 2) faktor psikologis yaitu 

minat, 3) faktor instrukmental yaitu kurikulum atas bahan pelajaran, sarana 

prasarana/fasilitas, serta manajemen yang berlaku disekolah maupun dari luar 

lingkungan sekolah.
27
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Maka faktor yang mendukung hasil belajar dapat diambil kesimpulan 

adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat hasil 

peserta didik baik dari dalam peserta didik, sekolah maupun dari luar 

lingkungan sekolah. 

 

B. Kajian Tentang Motode Pembelajaran Concept Mapping 

1. Pengertian Motode Pembelajaran 

Mengajar adalah suatu seni sehingga tiap-tiap orang akan berbeda-

beda dalam mengajar sesuai dengan bakat, kemampuan dan keteramplan 

masing-masing individu. Sebagai suatu seni maka dalam setiap mengajar guru 

harus bisa memberikan kesenangan, kepuasan dan kenyamanan pada siswa,  

agar peserta didik dapat timbul gairah dan mempunyai semangat belajar yang 

tinggi. Dalam proses belajar mengajar guru sebagai fasilitator siswa belajar 

harus memiliki strategi yang efektif dan efesian, agar dapat mengoptimalkan 

kualitas pembelajaran. Salah satu cara untuk memiliki strategi itu adalah harus 

menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode 

merupakan suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, serta suatu ilmu 

falam merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode menempati peranan yang 

tidak kalah pentinya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. 

Metode merupakan suatu alat untuk memghasil dan sebagai alat untuk 



 

 

mencapai tujuan dalam pngajaran. Dari berbagai pakar dalam dunia 

pendidikan memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk mendefinisikan 

pengertian tentang metode. Suprihadi Saputro menjelaskan bahwa “Metede 

adalah cara, yang di dalam fungsinya merupakan atal untuk mencapai tujuan. 

Metode adalah cara-cara yabg dilaksanakan untuk mengadakan interaksi 

belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran”.
28

 Sehingga 

metode juga dapat diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Dan cara itu 

mungkin baik, tapi mungkin tidak baik. Baik dan tidaknya sesuatu metode 

banyak tergantung kepada beberapa faktor. Dan faktor-faktor tersebut, 

mungkin berupa situasi dan kondisi serta pemakaian dari suatu metode 

tersebut. Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara 

lain : 

a. Lalu Muhammad Azhar dalam bukunya menjelaskan bahwa, metode 

adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan, ini berlaku bagi guru (Metode Mengajar), maupun bagi murid 

(Metode Belajar). Semakin baik metode yang dipakai semakin efektif 

mencapai tujuan.
29

 

b. Ahmad Tafsir dalam bukunya juga mendefinisikan bahwa metode ialah 

istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “ cara yang 
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paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.” Ungkapan “paling tepat 

dan cepat” ialah yang membedakan Method dengan Way (yang juga 

berarti cara) dalam bahasa inggris.
30

  

Metode yang digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan 

saudara selaku guru kelas.
31

 Metode dan juga teknik mrengajar merupakan 

bagian dari strategi pengajaran. Metode pengajaran dipilih berdasarkan 

dengan pertimbangan jenis strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu 

pula, oleh karena metode merupakan bagian yang integral dengan sistem 

pengajaran maka perwujudannya tidak dapat dilepaskan dengan komponen 

sistem pengajaran yang lain. Dalam pendidikan metode termasuk salah satu 

instrukmen input disamping kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan serta 

instrukmen yang lain. Dari beberapa pengertian metode diatas, dapat 

menyimpulkan bahwa metode mengajar adalah   merupakan suatu sarana atau 

cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai 

tujuan pengajaran. 

2. Kedudukan Metode Dalam Belajar Mengajar 

Dalam proses belajar menagajar terdapat dua kegiatan diantaranya 

kegiatan guru dan murid. Kegiatan belajar mengajar melahirkan interaksi 

unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka pencapaian 
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tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar 

agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalaman 

yang dimiliki, guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program 

pengajaran dengan baik dan sistematis.
32

 

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya menjelaskan “ sebagai salah 

satu komponen pengajaran, metode memiliki arti penting dan patut 

dipertimbangkan dalam rangka pengajaran. Tanpa menggunkan metode, 

kegiatan interaksi edukatif tidak akan berproses karena itu, tidak pernah 

titemui guru mengajar tidak memakai metode.
33

 

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana 

memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sehingga berkaitan 

dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, bahwa yang paling menentukan 

adalah guru. Maka seorang guru dengan latar belakang pendidikan keguruan 

akan lain kemampuannya bila dibandingkan dengan seorang dengan latar 

belakang pendidikan bukan keguruan. Kemampuan guru yang berpengalaman 

tentu lebih berkualitas dibandingkan dengan kemampuan guru yang kurang 

berpengalaman dengan pendidikan dan pengajaran. Daryanto mengatakan, 

dalam proses interaksi edukatif kedudukan metode tidaklah hanya sekedar 
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suatu cara, akan tetapi sekaligus merupakan teknik di dalam proses 

penyampaian materi pengajaran. Oleh sebab itu metode mengajar akan 

meliputi kemampuan, mengorganisir kegiatan dan teknik mengajar sampai 

kepada evaluasi.
34

 Kerangka berfikir yang demikian itu bukanlah suatu hal 

yang aneh, tetapi nyata dan memang betul-betul harus dipikirkan oleh seorang 

guru. Ketika seorang guru akan melakukan atau memakai sebuah metode, guru 

juga harus tahu seberapa jauh metode tersebut akan digunakan. Dijelaskan oelh 

Syaiful Bahri Djamarah bahwa pemahaman kedudukan metode sebagai alat 

hasi ekstrinsik, sebagai pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
35

  

Ada dua prinsip yang digunakan untuk meninjau hasil, seperti yang di 

kemukakan oleh Oemar Hamalik dalam bukunya yaitu : 

a. Hasil dipandang sebagai suatu proses, pengetahuan tentang proses ini akan 

membantu kita menjelaskan kelakuan kita amati dan untuk memperkirakan 

kelakuan-kelakuan lain pada seseorang. 

b. Kita menentukan karekter dari proses ini dengan melihat petunjuk-petunjuk 

dengan tingkah lakunya.
36

 

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan 

yang tak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar 

mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak 
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menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan 

sebagai alat hasil ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar.  

Sudirman A.M menjelaskan alat hasil ekstrinsik adalah motif-motif 

yang aktif dan berfunsinya karena adanya perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan belajar seseorang.
37

 Hasi ekstrinsik ini tetap diperlukan 

diberbagai keadaan. Sebut saja hasil ekstrinsik ini juga diperlukan di sekolah, 

sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Lagi pula sering kali para siswa belum memahami 

untuk apa ia belajar hal-hal yang diberikan oleh sekolah. Karena itu hasil 

terhadap pelajaran itu perlu dibangkitkan oleh guru sehingga para siswa mau 

dan ingin belajar. Usaha yang dapat dikerjakan oleh guru memang banyak. 

Karena itu di dalam mehasil siswa kita tidak akan menentukan suatu formula 

tertentu yang dapat dipergunakan setiap saat oleh guru. A. Tabrani Rusyan, 

Atan Kusdinar BA, dan Zainal Arifin. Menjelaskan bahwa beberapa hal yang 

menimbulkan hasil ekstrinsik sebagai berikut : 

a. Pendidik memperlukan anak didiknya sebagai manusia berpribadi, 

menghargai pe pendapatnya, pikirannya,perasaannya maupun 

keyakinannya. 

b. Pendidik menggunakan berbagai metode dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikannya. 
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c. Pendidik senantiasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

pengertian anak didik. 

d. Pendidik senantiasa memberikan bimbingan kepada anak didiknya dan 

membentuk mareka yang mengalami kesulitan, baik yang bersifat pribadi 

maupun yang bersifat akademis. 

e. Pendidik mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan bidang studi 

atau materi yang diajarkan. 

f. Pendidik mempunyai kecintaan yang besar kepada anak didiknya dalam 

mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka 

menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. 

Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar 

mengajar anak didik dalam pengajaran pun tampak guru. Anak didik 

terlihat kurang baegairah dalam belajar. Kejenuhan dan kelemasan 

menyeliputi kegiatan belajar anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak 

menguntungkan bagi guru dan anak didik. Ini berarti metode tidak dapat 

difungsikan oleh guru sebagai alat hasil eksrinsik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Akhirnya dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang dapat 

dan bervariasi akan dapat dijadikan alat hasil ekstrinsik dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah.  

 

 

 



 

 

3. Tinjauan Tentang Medel Pembelajaran Concept Mapping 

Concept mapping dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peta 

kognitif atau peta konsep. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran 

concept mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan 

bagaimana sebuah konsep tunggal di hubungkan ke konsep-konsep lain pada 

kategori yang sama.
38

 Pembelajaran concept mapping adalah salah satu cara 

yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa mengorganisasi 

materi pelajaran dengan menyusun ke dalam bentuk konsep-konsep yang 

saling berhubungan. Dalam pembelajaran concept mapping atau peta konsep 

akan membantu siswa menguatkan pengetahuan dan kepahaman terhadap 

materi yang telah dipelajari. Melalui pembelajaran concept mapping para 

siswa terbiasa mengidentifikasi masalah dan merencanakan penyelesaian 

masalah tersebut. Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka 

dapat dikemukakan ciri-ciri concept mapping. 

Nowak mengemukakan bahwa pembuatan peta konsep (concept 

mapping) merupakan suatu teknik untuk mengungkapkan konsep-konsep dan 

proposisi-proposisi yang ada dalam struktur kognitif anak. Pengungkapan ini 
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dapat digunakan guru untuk mengetahui apa yang telah diketahui anak 

mengenai topik yang akan diajarkannya.
39

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peta konsep 

(concept Mapping) adalah kegiatan siswa dalam menghubungkan sebuah 

konsep ke konsep-konsep lain pada kategori lain, dengan kegiatan ini maka 

siswa akan dapat membuat sebuah konsep tanpa membaca buku dan akan 

dapat mengetahui topik yang akan diajarkan. 

Ciri-ciri concept mapping menurut ausubel adalah sebagai berikut: 

1. Pemetaan konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-

konsep dan organisasi suatu bidang studi. 

2. Peta konsep merupakan suatu gambar dua demensi dan suatu disiplin atau 

bagian dari suatu disiplin. 

3. Dalam setiap peta konsep, konsep yang paling umum terdapat pada 

puncak konsep, maka kebawah konsep makin lebih khusus dan sampai 

pada pemberian contoh. 

4. Suatu peta konsep memuat suatu hirarki konsep-konsep yang tidak 

membentuk hirarki, makin tinggi hirarki yang ditunjukan maka makin 

tinggi niali peta konsep tersebut.
40

 

Menurut Erman mengidentifikasikan ciri-ciri dari concept mapping 

adalah : 

a. Suatu cara yang melihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu 

bidang studi. 

b. Merupakan dua gambar dimensi dari suatu bidang studi. 
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c. Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama, ini menunjukan 

konsep yang lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain. 

d. Bila dua atau lebih konsep di gambarkan di bawah satu konsep yang lebih 

inklusif, terbentuklah suatu hierarkis pada peta konsep tersebut. 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode concept mapping 

antara lain sebagai berikut: 

1. Memilih materi pokok yang akan dipelajari. 

2. Meminta siswa untuk mengemukakan ide atau gagasan tentang materi 

pokok yang akan dipelajari sebanyak mungkin dalam bentuk konsep-

konsep. 

3. Kemudian meminta siswa untuk memilih konsep yang utama dari ide atau 

gagasan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

4. Meminta siswa untuk menulis kembali konsep-konsep utama kedalam 

bentuk peta konsep pada kertas kosong. 

5. Setelah ditulis mintalah siswa menggambarkan konsep-konsep yang 

saling berhubungan. 

6. Seteilah semua konsep telah digambarkan pastikan para siswa memberi 

garis tanda saling berhubungan antar konsep. 

7. Mengajak seluruh kelas untuk mengoreksi dan mengevaluasi terhadap 

peta-peta yang telah dipresentasikan. 



 

 

8. Diakhir pelajaran guru mengajak seluruh siswa untuk menyimpulkan 

terhadap materi yang dipelajari melalui peta konsep tertentu. 

Metode conecpt mapping mempunyai beberapa kelebihan dari matede-

metode lainnya, yaitu sebagai berikut:  

1. Siswa belajar lebih aktif 

2. Siswa mampu menghubungkan antara konsep dengan materi pelajaran. 

3. Prestasi belajar siswa dapat lebih meningkat. 

4. Akan dapat membuat siswa lebih berpikir. 

5. Siswa akan dapat melihat hubungan-hubungan yang selama ini tidak 

mereka lihat. 

6. Siswa akan lebih siap menhadapi ulangan atau ujian.
41

 

Ziani mengemukakan bahwa tujuan untuk mempelajari peta konsep 

(concept mapping) adalah sebagai berikut: 

a) Mengembangkan kemampuan menggambarkan kesimpulan-kesimpulan 

yang masuk akal. 

b) Mengembangkan kemampuan mensintesis dan mengintregasi informasi 

atau ide menjadi satu. 

c) Mengembangkan kemampuan berpikir secara holistik untuk melihat 

keseluruhan dan bagian-bagian. 

d) Mengembangkan kecakapan, strategi dan kebiasaan belajar. 

e) Belajar konsep-konsep dan teori-teori mata pelajaran. 

f) Belajar memahami prespektif dan nilai tentang mata pelajaran. 

g) Mengembangkan suatu keterbukaan terhadap ide baru. 

h) Mengembangkan kapasitas untuk memikirkan kemandirian.
42
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Berdasarkan dari uraian tersebut, maka jelas bahwa banyak tujuan 

mempelajari peta konsep (concept mapping), di antaranya adalah 

mengembangkan keterbukaan terhadap ide-ide baru dan mengembangkan 

kapasitas untuk memikirkan kemandirian, dengan penerapan model 

pembelajaran concept mapping, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, khususnya pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist. 

Concept mapping dapat diterapkan di semua mata pelajaran, tapi untuk 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist lebih cocok 

menerapkan meode concept mapping. Karena penerapan metode dalam proses 

belajar-mengajar ialah laksana alat transportasi (kenderaan) yang membawa 

muatan (isi, Kurikulum) ke tempat yang ditentukan (tujuan). Ketiga 

komponen ini, Tujuan sebagai alamat yang di tuju; isi atau kurikilum sebagai 

muatan, maka sampai melalui alat trasportasi (kenderaan, metode). 

Peneliti memilih metode concept mapping ini karena sesuai dengan 

kondisi kelas sesuai pula dengan tujuan dan isi pokok bahasan. Tepat tidaknya 

pemilihan metode, efektif tidaknya pelaksanaan sangat tergantung kepada 

kemampuan siswanya, kemudian kepercayaan guru untuk bekerja sama 

dengan siswa. Jadi dengan kerja sama yang baik antara siswa dengan guru 

maka proses belajar akan berjalan dengan baik dan masalah yang ada akan 

terpecahkan.  



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pengertian Metode Penelitian 

 Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yaitu jalan atau  

cara jadi metode adalah cara melakukan sesuatu.
43

 Secara umum metode 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
44

 Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan 

dalam proses belajar mengajar.
45

 

 

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan 

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta 

atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk  mendapatkan pengertian baru 

dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.
46

 

Penelitian adalah merupakan proses ilmiah yang mencakup sifat 

formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat 

dengan aturan, urutan maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil 

yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan 

menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian 

agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, memecahkan  
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problem melalui hubungan sebab dan akibat, dapat diulang kembali 

dengan cara yang sama dan hasil sama.
47

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud metode penelitian 

adalah suatu ilmu tentang cara mendapatkan data melalui kegiatan 

mencermati suatu obyek. Dengan menggunakan aturan metodologi tertentu 

untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti 

2. Jenis-Jenis Metode Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (
PTK

). Dalam hal ini peneliti  

mengobservasi pembelajaran  yang didesain menggunakan model 

pembelajaran concept mapping disertai metode ceramah berupa hasil belajar  

siswa.  

. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris Classroom Action 

Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di 

kelas tersebut. Secara lebih luas pengertian tindakan diartikan sebagai 

penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan 

peningkatan mutu atan pemecahan masalah pada sekelompok subyek yang 

diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakanya, untuk 

kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan 
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atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang 

lebih baik.
48

 

 

PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif, yang 

dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakanya dalam melaksanakan tugas dan 

memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktik 

pembelajaran. PTK adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri 

sendiri, pengalaman kerja sendiri, yang dilaksanakan secara sistematis, 

terencana, dan sikap mawas diri.
49

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian tindakan kelas ( Classroom 

action researt ) ada tiga pengertian yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu 

hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa. 

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama juga.
50

  

 

 Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadapat kegiatan belajar 

berupa suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. 
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Digambarkan sebagai berikut:
51

 

Gambar 1 

Alur Penelitian Tindakan Kelas 
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Siklus II 

 

 

 

 

 

(Desain Suharsimi Arikunto, dalam Kemmis dan Mc Taggart) 
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Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian 

tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak 

yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalanya 

tindakan. Istilah cara ini adalah kolaborasi. 

Dalam tahap penyusunan rancangan ini, peneliti menentukan titik atau 

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian membuat instrumen pengamatan untuk membantu merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Dalam tahap ini pelaksanaan 

guru harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam 

rancangan. 

c. Tahap Pengamatan Tindakan 

Pada tahap ini yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat. Oleh karena itu, kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai 

pengamat agar melakukan “pengamatan balik” terhadap apa yang terjadi 

ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan pengamatan balik ini, guru 



 

 

pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh 

data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya.  

d. Tahap refleksi tindakan 

Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari setiap siklus dikumpulkan 

untuk dianalisis selanjutnya diadakan refleksi terhadap hasil analisis 

sehingga dapat diketahui ada tindakanya peningkatan hasil belajar sebelum 

tindakan dan sesudah tindakan. Hasil belajar inilah yang nantinya akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Siklus kedua merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya. Hanya saja, 

antara siklus pertama dengan kedua selalu mengalami perbaikan setahap demi 

setahap. Jadi antara siklus yang satu dengan yang lainya tidak akan pernah sama 

meskipun melalui tahap-tahap yang sama, sesuai dengan tingkat permasalahan 

yang akan dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan. 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas (PTK) prosedur yang dilaksanakan 

meliputi beberapa siklus, sesuai dengan tingkatan permasalahan yang akan 

dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan hasil balajar siswa, proses pelaksanaan tindakan dilaksanakan 

secara bertahap sampai penelitian ini berhasil.  

 



 

 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas VII Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah Patani Selatan Thailand. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yakni dari 5 Juni 2017 sampai 

dengan 5 Juli 2017. 

3. Subjek Penelitian  

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelajaran Al-Qur’an 

Hadist Kelas VII tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatan Thailand dan siswa kelas VII dengan jumlah 30 siswa di Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. Dan objek penelitian ini 

adalah hasil belajar Al-Qur’an. 

  

C. Rencana Tindakan  

Penelitian ini didesain untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

penerapan model pembelajaran concept mapping untuk mata pelajaran Al-Qu’an 

Hadist. Dalam penelitian ini peneliti merencanakan dengan menggunakan 2 siklus 

untuk meneliti yang terdiri dari empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan tindakan dan 

refleksi. 

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti laksanakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

1. Siklus 1 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan rencana kegiatan dengan menyesuaikan metode 

pembelajaran yang akan diterapkan sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan berdasarkan kurikulum 

yang berlaku. Penyusunan RPP disesuaikan dengan langkah-langkah pada 

penerapan model pembelajaran yang disesuaikan dengan metode yang 

tepat. 

2) Menyiapkan model pembelajaran concept mapping yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

3) Menyusun lembar observasi aktivitas siswa. 

4) Menyiapkan soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini pelaksanaanya didasarkan pada rencana pembelajaran yang 

disusun sebelumnya dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran dikelas VII sebagai kelas yang telah 

ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran 

concept mapping dan metode-metode yang disesuai dengan RPP. 

2) Pendidik menyiapkan alat-alat dan mengkondisikan keadaan kelas,  



 

 

3) Pendidik menyiapkan materi yang telah disiapkan sesuai indikator yang 

ingin dicapai. 

4) Pendidik memerintah kepada semua siswa untuk memperhatikan dan 

mencermati poin-poin penting yang terdapat dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

5) Pendidik dan siswa berdiskusi, siswa dapat bertanya terhadap apa yang 

belum dimengerti. 

6) Pendidik menjelaskan materi dan menyampaikan hal-hal yang belum 

dimengerti oleh siswa. 

7) Pendidik melakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut. 

8) Melakukan tes evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

c. Tahap Pengamatan Tindakan 

Pada tahap pengamatan ini observer melakukan pengamatan, pencatatan 

dan menginterpretasi terhadap proses pembelajaran, terutama kepada siswa 

dengan mengerjakan lembar observasi yang telah disediakan. Pada tahap ini 

ketelitian dan kecermatan dalam mencatat dan mengamati sangat diperlukan. 

Pada tahap ini, selain pengisian lembar observasi guna membuktikan 

pengamatan yang dilaksanakan, diperlukan bukti dokumentasi berupa 

pengambilan gambar jika diperlukan agar dalam penginterpretasian data 

dapat lebih jelas dan cermat. 

 



 

 

d. Tahap refleksi tindakan 

Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari setiap siklus dikumpulkan 

untuk dianalisis selanjutnya diadakan refleksi terhadap hasil analisis sehingga 

dapat diketahui ada tindakanya peningkatan hasil belajar sebelum tindakan 

dan sesudah tindakan. Hasil belajar inilah yang nantinya akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Siklus II merupakan perbaikan dari siklus 1. Pada siklus ini merupakan 

klimaks dari penelitian tindakan kelas ini. Karena menurut perkiraan peneliti, 

pada siklus II ini hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan dan sudah 

memenuhi target. Adapun langkah-langkah pada siklus II ini sama dengan siklus 

sebelumnya, yaitu: 

a. Tahapanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. 

b. Materi pelajaran berkelanjutan. 

c. Diharapkan efektivitas kerja siswa dapat lebih tinggi dari pada siklus 

sebelumnya. 

Pada akhir kegiatan atau siklus, peneliti memberikan evaluasi sesuai 

dengan pokok bahasan yang diberikan dengan cara membagikan lembar 

kerja yaitu soal pilihan ganda dan essay. 

 

 



 

 

D. Data dan Cara Pengumpulanya 

Data penelitian ini adalah siswa kelas VII tingkat Tsanawiyah di Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand dengan jumlah 30 siswa, dimana untuk 

memperoleh data tentang penerapan model Pembelajaran concept mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar maka semua siswa kelas VII (subyek penelitian) 

dilibatkan. 

Dalam proses pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan, yaitu: 

1. Metode Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
52

 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data 

dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah 

disiapkan sebelumnya. Menurut cara pelaksanaan kegiatan observasi dan 

tujuan dilakukanya observasi, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu 

observasi partisipatif (pengamatan terlibat) dan observasi non partisipatif 

(pengamatan tidak terlibat).
53

 

 

Pada metode observasi ini peneliti menggunakan observasi non 

partisipatif dalam arti bahwa peneliti hanya berperan sebagai observer, 

bersifat kolaborator karena melibatkan orang lain (kolaborator) dalam 

penelitian, dan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi dengan subyek 

penelitian secara alamiah, dalam artian peneliti berjalan sesuai dengan jalanya 

proses belajar mengajar, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan, 
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melakukan pengamatan secara sistematis, dan menarik kesimpulan sebagai 

mana layaknya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif.
54

  

 

Ada empat metode observasi yang dapat diterapkan, yaitu: 

1. Observasi terbuka dimulai dengan pemikiran netral, kosong, dan tidak 

diadakan pengarahan sebelumnya sehingga pengamat harus 

berimprovisasi untuk merekam hal-hal penting dalam proses 

pembelajaran dalam rangka penerapan tindakan perbaikan. 

2. Observasi terfokus adalah observasi yang dilakukan secara spesifik, yaitu 

observasi yang diarahkan kepada aspek tertentu dalam tindakan guru atau 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Observasi terstruktur adalah observasi yang ditandai dengan perekam data 

yang sederhana, tetapi dengan format lebih rinci. 

4. Observasi sistematis adalah bentuk observasi yang diarahkan pada 

pengkategorian bentuk dan jenis data amatan yang disusun secara rinci.
55

 

 

Pada metode observasi ini peneliti menerapkan metode observasi 

terfokus yaitu observasi yang dilakukan secara spesifik yang diarahkan kepada 

aspek tertentu dalam tindakan guru atau aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, menurut peneliti metode ini tepat digunakan dalam 

pengumpulan data. 

2. Metode Tes 

Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes 

ialah seperangkat rangsangan (stimul) yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan 
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penetapan skor angka. Ada dua jenis tes dalam penelitian adalah tes prestasi 

belajar dan tes kecerdasan.
56

 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau 

sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan 

salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam dirinya.
57

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, tes adalah beberapa 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data 

tentang hasil belajar siswa. Alat pengumpul data tes menggunakan butir soal 

atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan tes lisan dan tes tertulis. 

 

3. Metode Dokumentasi  

Untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman mendalam atas fokus 

penelitian, para peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumen seperti 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pekerjaan siswa dan berbagai 

dokumen yang terkait lainnya. Dokumen-dokumen itu dianalisis untuk 

memperdalam, dan memperinci temuan penelitian.
58
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Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menemukan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang bersifat verbal. 

Metode ini peneliti pergunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan 

dengan kegiatan siswa selama proses belajar, serta prasarana yang menunjang 

pada proses belajar mengajar. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini jika ketuntasan seluruh siswa 

mencapai konsep belajar tuntas atau mastery learning yaitu 75% - 80%. Yakni 

apabila dalam penerapan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan II siklus 

siswa mampu mengikuti pelajaran Al-Qur’an Hadist dengan baik melalui penerapan 

model pembelajaran concept mapping dengan hasil mencapai KKM yakni 70 maka 

dapat dikatakan proses pembelajaran tuntas atau berhasil. Adapun indikator 

keberhasilan belajar mencapai 80% dari Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 70. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan 

penyipulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh melalui 

pengamatan dengan cara memilih data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dari 

pemilihan data tersebut, kemudian dipaparkan lebih sederhana menjadi paparan yang 

berurutan berupa paparan data dan akhirnya ditarik kesimpulan dalam bentuk 



 

 

pernyataan kalimat yang singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian yang 

luas.
59

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh data dari hasil tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri 

maupun orang lain.
60

 

  

Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Data reduction (reduksi data), yakni kegiatan menyeleksi data sesuai dengan 

fokus masalah. Pada tahap ini pendidik atau peneliti membuang data yang 

tidak relevan. 

b. Mendeskripsikan data sehingga data yang telah diorganisir menjadi 

bermakna. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk negatif, 

membuat grafik atau menyusunya dalam bentuk tabel. 

c. Membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data.
61

   

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar, peneliti menganggap bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran concept mapping dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa dan dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Ma’had As-Saqafah Al-S-Islamiyah Patani 

Selatan Thailand 

Pada awal Ma’had As-saqafah Al-islamiah di bawah pimpinan Yang 

Mulia Tuan Guru Haji Abd. Qadir Hayeeteh  terkenal dengan nama  asalnya 

“Madrasah Mahwiyatul Ummiah Al-Islamiah” ditumbuhkan pada 19 

Desember 1976 Masihi bersamaan 2519 Budhadiah. Terletak di kampung 

Pohonstar No. 85/1 tempat 5, mukim Yarang, daerah Yarang, wilayah 

Pattani, Mempunyai tahan lebih kurang 11 rai (1 rai ukurannya sebanyak 

1600 meter persegi) sahaja dan mengajar hanya kitab pondak yang tidak 

membagikan peirngkat pengajianan.  

Pada tahun 1977 pula, Yang Mulia Tuan Guru Haji Abd. Qadir  

Hayeeteh  membuat rayuan untuk membuka peringkat yang selanjutnya 

setanding dengan  pendidikan polisi kerajaan negara Thai pada masa itu. 

Hasilnya pada tahun 1979 dibenarkan membuka dua aliran iaitu aliran agama 

dan aliran akademik. Aliran agama itu bermula pada peringkat rendah hingga 

ke peringkat sanawi dengan tempuh masa 10 tahun. Mereka yang tamat 

pengajian peringkat sanawi dapat bersambung di dalam dan luar negara 

seperti Mesir, Saudi Arabia, Sudah, ``Pakirtan, Seria, Brunei Darussalam, 



 

 

Malaysia, Indonesia, Kuwait dan sebagainya. Aliran akadimik pula bermula 

pada peringkat menengah bawah sahaja dengan tempuh masa 3 tahun.  

Pada tahun 1996 pihak ahli jawatan kuasa membuat rayuan untuk 

menumbuh lagi satu aliran akademik pada peringkat menengah atas dengan 

tempuh masanya 3 tahun tamat pengajian. Pada tahun 1997 permohonan 

tersebut diterima oleh pihak kerajaan, bagi mereka yang tamat pengajian 

peringkat menengah atas dapat melanjutkan pelajaran pada peringkat 

universiti pula seperti Rajabhat   universiti, Prince of Songkla Universiti, 

Taksin universiti, Ramkamheng universiti, Walailak university, Kasem 

Bandit (BKK), dan sebagainya.  

Pada tahun 2004  Ma’had As-saqafah Al-islamiah mencatat di bawah 

bimbingan Yayasan (Mu-assasah) As-saqafah Al-islamiah yang terletak di 

85/1 tempat 5,  Mukim Yarang, Daerah Yarang, Wilayah Pattani 94160 

Thailand, No Tel: 0066 73 352 126 No Fex : 0066 73 439 106. Website : 

www.prasanwittaya.ac.th 

Sekarang MaIhad As-Saqafah Al-islamiah mempunyai 28 rai 

mengguna untuk bangunan ma’had lebih kurang 14 rai yang baki lagi 

meliputi masjid, asrama pelajar, rumah pengaras rumah pengarah. Ma’had ini 

terdapat 8 bangunan mempunyai  68 bilik darjah, satu bilik sains, satu bilik 

pusat komputer, satu bilik perpustakaan, dua bilik perubatan lelaki dan 

perempuan, dan empat  bilik musyuarat. Bangunan pentadbiran meliputi bilik 

http://www.prasanwittaya.ac.th/


 

 

pentarbir, bilik penerangan, bilik perhubungan, bilik bimbingan dan 

konseling, dan bilik aktiviti pelajar. 

Tahun 2010 pula,berjaya dapat membuka satu peringkat lagi iaitu 

peringkat kanak-kanak (Prasekolah).Pada awalnya peringkat ini, dibuka 

hanya tahun 1-3 sahaja dan sekarang sudah dapat membuka sampai darjah 

sekolah dasar kerajaan. 

 

2. Visi dan Misi Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand 

Visi Sekolah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiah Patani Selatan Thailand 

adalah membina keilmuan pelajar berasaskan keagamaan, menuju kemajuan 

teknologi, alam sekitar baik dan menuju ke piawaian pengajian asas negara. 

Adapun Misi Sekolah Ma’ahad As-Saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatan Thailand adalah : 

a. Melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan pelajar melalui pelbagai 

strategi yang inovatif dan kreatif serta mengaplikasi dan mengintergrasikan 

teknologi seperti multimedia, internet dan komunikasi digital dalam 

pengajaran dan pembelajaran yang berselaras dengan piawaianpengajian 

untuk pelajar dapat berfikir, membuat dan menyelesaikan masalah. 

b. Membina alam sekitar yang baik dan ceria(segar) untuk menjadi sumber 

pengajian pelajar di luar kawasan bilik.   



 

 

c. Menyumbang keagamaan untuk menjadikan pelajar bermoral yang baik, 

beramal yang saleh, berdisplin dan dapat hibup bahagia dalam masyarakat 

yang maju. 

3. Struktur Organisasi Ma’had As-Tsaqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand 
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4. Keadaan guru dan karyawan Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatan Thailand 

Dalam proses belajar mengajar di Ma’had As-Tsaqafah Al-Islamiyah 

Patani Selatan Thailand tak lepas adanya tenaga pendidik serta dibantu oleh 

pengelola administrasi, keadaan jumlah tenaga guru sebanyak 50 orang, 

dimana dengan jumlah tenaga guru tersebut telah memenuhi kebutuhan 

personalia dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

Selanjutnya tenaga guru di ma’had As-Tsaqafaah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand adalah : 

Tabel 2 

Keadaan Guru Agama di Ma’hadAs-Saqafah Al- Islamiyah 

TahunPelajaran 2016/2017 

No NAMA L/P JABATAN 
Pendidikan 

Terakhir 

1 
Nai Haji Abdulqodir Ha’yeeteh L Pengtua 

Yayasan 

 

2 
Nai Awe  Yamusana L Pengasas 

 

 

3 

Nai Muhammad  Ha’yeeteh L Pengarah 

Maahad 

 

 

4 
Nai Abdulramea Puteh L wakil Pengarah 

Maahad 

 

5 
Nai Ma’rapi  Kuna  L wakil Pengarah 

Maahad 

 

6 Nai Sukri  Jalek  L Guru Agama   

7 Nai Ahammad Hajiteh L Guru Agama   

8 Nai Using  Mama’ L Guru Agama  

9 Nai Sakariya Ladeng L Guru Agama  

10 Nai Ma’yusof Kaweng L Guru Agama  

11 Nai Waha’  Daleng L Guru Agama  

12 Nai AseeKanungmin L Guru Agama  



 

 

13 NaiIsmaealAkek L Guru Agama  

14 NaiIsmaealTokheng L Guru Agama  

15 NaiMahamadChehe L Guru Agama  

16 NaiYakariyaChekteh L Guru Agama  

17 NaiHgozaliMa’see L Guru Agama  

18 NaiNikupMa’yusof L Guru Agama  

19 NaiIsmaealChekhe L Guru Agama  

20 NaiSamaea  Pula  L Guru Agama  

21 NaiSamaeaYanya L Guru Agama  

22 Nai Abdullah  Chekhee L Guru Agama  

23 NaiWesamaaewemamung L Guru Agama  

24 NaiHamzahYek L Guru Agama  

25 NaiAbdulhamlemNgaren L Guru Agama  

26 Nai Adnan  Kupea L Guru Agama  

27 NaiMaha’ Pajuteh L Guru Agama  

28 NaiAbdulrazekBaek L Guru Agama  

29 Nai Abdullah  Serirat L Guru Agama  

30 NaiSukriKahung L Guru Agama  

31 NaiNasri  Kama  L Guru Agama  

32 NaiMuhammadramriSalek L Guru Agama  

33 NaiAbdulbarriSamo L Guru Agama  

34 Nai Abdullah  Sema’se L Guru Agama  

35 NaiMa’zakiSamea L Guru Agama  

36 NaiAbdulhamkimBahok L Guru Agama  

37 NaiZulkebliAbuwak L Guru Agama  

38 NaiMa’puyeePiriksi L Guru Agama  

39 NaiAhamramziDaok L Guru Agama  

40 Nai Usman  Wesalek L Guru Agama  

41 NaiDullahBaraheng L Guru Agama  

42 NaiMuhammadayudingHajiteh L Guru Agama  

43 NaiMuhammadbiludisanarapa L Guru Agama  

44 Nang Mariyah  Awe P Guru Agama  

45 Nang Saripah Laeng P Guru Agama  

46 Nang Rasidah Kalo P Guru Agama  

47 Nang Mariyea Sema’se P Guru Agama  

48 Nang Mariyea Sikasoh P Guru Agama  

49 Nang Anisoh chikarung P Guru Agama  

50 Nang Nuriyah  Chekhak P Guru Agama  

51 Nang Waeyamilah Akek P Guru Agama  

52 Nang Yamilah Pusu P Guru Agama  

53 Nang ramziyah Chekteh P Guru Agama  



 

 

54 Nang Saidah  Saleebing  P Guru Agama  

55 Nang HabibahYuno P Guru Agama  

56 Nang Firhana  Ali  P Guru Agama  

57 Nang Badriyah Satina P Guru Agama  

58 Nang Aminah  Kahong  P Guru Agama  

59 Nang Nurma Adea P Guru Agama  

60 Nang Hamidah Hajiteh P Guru Agama  

61 Nang Aminah  Ma’soh  P Guru Agama  

62 
Nang Ameenoh Chapakiya, 

S.Pd 

P Guru Agama  

L 43  

P 19 

Jumlah 62 

Sumber: Dokumentasi Ma‟had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand.  

 

 

5. Keadaan Siswa/siswi Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand 

Keadaan siswa/siswi Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand sebagaimana pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Keadaan siswa/siswi Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah  

Patani Selatan Thailand 

No. Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1. VII - 30 30 

2. VIII 16 18 34 

3. IX 15 17 32 

4. X 10 20 30 

5. XI 17 20 37 

6. XII 15 20 35 

Jumlah 73 125 198 

Sumber: Dokumentasi Ma‟had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan          

Thailand. 

 



 

 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Ma’had As-Saqafah Al-

Islamiyah Patani Selatan Thailand 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar 

dilaksanakan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan pendidik. Jelasnya sarana angkat material seperti halnya 

bangunan sekolah,  sedangkan prasarana adalah alat pendukung kelangsungan 

proses belajar mengajar. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh lembaga pendidikan semakin cepat pula tercapainya tujuan pendidikan yang 

diharapkan dengan semaksimal munkin. 

Ma’had As-Saqafah Al- Islamiyah menyediakan berbagai fasilitas yang 

begitu lengkap guna mempermudahkan siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar. Adanya laboratorium yang disediakan membuat siswa menjadi mudah 

dalam mengadakan praktek belajar untuk mengadakan percobaan atau mengenal 

cara kerja sesuatu agar di masa depan dapat berguna di kehidupan nyata. 

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Ma’had As-Saqafah Al- 

Islamiyah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Keadaan Sarana dan Prasarana Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah  

Patani Selatan Thailand 

 

No Sarana Dan Prasarana Jumlah Keadaan 

1 Gedung 8buah Baik Rusak 

2 Ruang kuliah 68 ruang Baik  

3 Ruang pentarbiran 1 ruang baik  



 

 

4 Ruang penerangan 1 ruang Baik  

5 Ruang perhubungan 1 ruang Baik  

6 Ruang bimbingan dan konseling 1 ruang Baik  

7 Ruang aktiviti pelajar 1 buah Baik  

8 Ruang laboratorium 4 ruang Baik  

9 Ruang kesehatan 2 ruang Baik  

10 Ruangsains 1 buah Baik  

11 Ruang computer 1 buah Baik  

12 Computer 30buah Baik  

13 Perpustakaan 1 buah Baik  

14 Masjid 1 buah Baik  

15 Toilet 10buah Baik  

16 Pondak lelaki 15 buah Baik  

17 Asrama Perampuan 3 buah Baik  

18 Pondak Perampuan 8buah Baik  

19 Lapangan betmintan 1 buah Baik  

20 Lapangan basketball 1 buah Baik  

21 Lapangan bola kaki 2buah Baik  

22 Lapangan volly 1 buah Baik  

23 Bus (angkutan)  8 buah Baik  

Sumber: Dokumentasi Ma‟had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan     

Thailand. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Ma’had 

As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand sudah cukup baik meskipun masih 

ada beberapa sarana yang kurang baik. Akan tetapi melihat keseluruhanya sarana dan 

prasarana Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand sudah dapat 

dikatakan baik. 

 

 



 

 

B. Penerapan Model Pembelajaran Concept Mapping Pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadist 

 Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan di lapangan dengan melakukan 

tes, observasi, serta dokumentasi maka gambaran tentang penerapan model 

Pembelajaran Concept Mapping meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Al-

Qur’an hadist kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani 

Selatan Thailan dapat peneliti jelaskan sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Concept Mapping Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 15 Juni 2017 dan 16 Juni 

2017 jam 07.30 – 08.45 dalam dua pertemuan. Setiap siklus terbagi menjadi 4 

langkah yaitu: perencanaan tindakan siklus 1, pelaksanaan tindakan siklus 1, 

pengamatan tindakan siklus 1 dan refleksi tindakan siklus 1. 

a. Perencanaan tindakan siklus 1 

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran terlebih dahulu pendidik 

berkolaborasi dengan peneliti mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) tentang hukum nun sukun atau tanwin. Adapun 

bahan ajar berupa Buku dasar ilmu al-Quran hadist, alat pembelajaran 

meliputi papan tulis, uraian materi pokok tentang hukum nun sukun atau 

tanwin, lembar observasi dan alat evaluasi untuk menguji hasil belajar 

siswa. 

 

 



 

 

b. Pelaksanaan tindakan siklus 1 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran concept 

mapping. Prosesnya mengikuti urutan kegiatan sebagai berikut yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

 

Siklus 1 pada pertemuan pertama 

1. Pendahuluan 

Pada awal atau pembukaan pembelajaran, pembelajaran terlebih 

dahulu guru memulai dengan mengucapkan salam lalu siswa menjawab 

salam secara bersamaan, kemudian guru memulai pelajaran dengan 

bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah, dilanjutkan dengan 

mengabsen siswa dan memberikan gambaran kepada siswa prosedur 

penerapan model pembelajaran concept mapping. Setelah itu guru 

penyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai pada materi pembelajaran tentang hukum nun sukun atau tanwin 

dengan uraian materi pokok hukum nun sukun aatu tanwin. 

2. Kegiatan inti  

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan 

kegiatan inti selama kurang lebih 45 menit. Adapun aktivitas guru dalam 

kegiatan initi adalah guru membuat potongan kartu-kartu yang bertulisan 

konsep utama kepada para pesertan didik, selanjutnya guru memberikan 



 

 

kesepatan kepada peserta didik untuk mencoba beberapa kali membuat 

suatu peta yang memgambarkan hubungan antar konsep. Pastikan peserta 

didik membuat garis penghubung antar konsep-konsep tersebut, setelah itu 

guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan peserta didik 

satu persatu, selanjutnya guru mengajak seluruh kelas untuk melakukan 

korelasi atau evaluasi terhadap peta-peta konsep yang dipresentasikan, dan 

yang terakhir pada kegiatan inti guru memberikan kesimpulan terhadap 

materi pelajaran yang telah dipelajari.  

3. Kegiatan akhir 

Setelah kegiatan awal dan kegiatan inti dilaksanakan dilanjutkan 

dengan kegiatan akhir, kegiatan akhir dilaksanakan kurang lebih 10 menit, 

kegiatan akhir ini meliputi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanta tentang hal-hal yang belum dipahami. Setelah itu guru bersama 

siswa mengakhiri pelajaran dengan bersama-sama mengucapkan Lafadz 

Hamdalah, kemudian guru mengucapkan salam. 

Siklus 1 pada pertemuan kedua 

1. Pendahuluan 

Pada awal atau pembukaan pembelajaran, pembelajaran terlebih 

dahulu guru memulai dengan mengucapkan salam lalu siswa menjawab 

salam secara bersamaan, kemudian guru memulai pelajaran dengan 

bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah, dilanjutkan dengan 

mengabsen siswa dan memberikan gambaran kepada siswa prosedur 



 

 

penerapan model pembelajaran concept mapping. Setelah itu guru 

memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa berkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan.  

2. Kegiatan inti  

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan 

kegiatan inti selama kurang lebih 45 menit. Adapun aktivitas guru dalam 

kegiatan initi adalah guru membuat potongan kartu-kartu yang bertulisan 

konsep utama kepada para pesertan didik, selanjutnya guru memberikan 

kesepatan kepada peserta didik untuk mencoba beberapa kali membuat 

suatu peta yang memgambarkan hubungan antar konsep. Pastikan peserta 

didik membuat garis penghubung antar konsep-konsep tersebut, setelah 

itu guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan peserta 

didik satu persatu, selanjutnya guru mengajak seluruh kelas untuk 

melakukan korelasi atau evaluasi terhadap peta-peta konsep yang 

dipresentasikan, dan yang trerakhir pada kegiatan inti guru memberikan 

kesimpulan terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari.  

3. Kegiatan akhir 

Pada awal atau pembukaan pembelajaran, pembelajaran terlebih 

dahulu guru memulai dengan mengucapkan salam lalu siswa menjawab 

salam secara bersamaan, kemudian guru memulai pelajaran dengan 

bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah, dilanjutkan dengan 

mengabsen siswa dan memberikan gambaran kepada siswa prosedur 



 

 

penerapan model pembelajaran concept mapping. Setelah itu guru 

memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa berkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan.  

 

c. Pengamatan tindakan siklus 1 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Pada 

pengamatan siklus 1 ini dijumpai beberapa kekurangan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dikelas 

a. guru dalam penguasaan materi baik. 

b. guru dalam penggunaan metode pembelajaran dengan metode 

pembelajaran concept mapping cukup. 

c. guru dalam keterampilan dalam mengadakan variasi mengajar 

cukup. 

d. guru dalam memberikan kesimpulan masih kurang karena 

keterbatasan waktu 

2. Pengamatan terhadap siswa 

a. Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran masih kurang. 

b. Keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran belum 

tercermin. 

c. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat belum tercermin. 

 



 

 

Berikut akan dipaparkan hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus 1 

Tabel 5 

Hasil belajar siklus 1 

Kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand 

 

NO Nama Siswa L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Anisah Pradu P 85 70 Tuntas  

2 Arina Chetae P 70 70 Tuntas 

3 Arini Chetae P 55 70 Belum Tuntas 

4 Alisa pradu P 70 70 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 80 70 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 70 70 Tuntas 

7 Hasanah Chema P 75 70 Tuntas 

8 Husnita Yatee P 70 70 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 50 70 Belum Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 72 70 Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 70 70  Tuntas 

12 Murani Moming P 40 70 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 70 70 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 75 70 Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 70 70 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 75 70 Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 70 70 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 70 70 Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 70 70 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 55 70 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 70 70 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 70 70 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 50 70 Belum Tuntas 

24 Sarina Cheni P 70 70 Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 45 70 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 55 70 Belum Tuntas 

27 Sakiyah pongsta P 80 70 Tuntas 

28 Suraiya Puteh P 75 70             Tuntas 

29 Soraya Cheha P 48 70 Belum Tuntas 

30 Usana Hayae P 50 70 Belum Tuntas 

N=26 Rata-Rata 1,980/30 = 66 

Sumber: Hasil belajar Al-Qur‟an Hadist kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma‟had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand.  



 

 

Berdasarkan data hasil belajar diatas pada siklus 1, hasil belajar siswa 

sudah cukup baik, adapun siswa yang mencapai ketuntasan terdapat 21 

siswa dengan presentase 70%, sedangkan siswa yang belum tuntas 

terdapat 9 siswa dengan presentase 30%, hasil pada siklus 1 belum 

mencapai hasil belajar 80% dari target peneliti.  

d. Refleksi tindakan siklus 1 

Pada pertemuan siklus 1 terdapat beberapa kekurangan, dari 

observasi yang telah dilaksanakan pada siklus 1 menggambarkan ada 

kendala dalam meningkatkan hasil belajar siswa, maka langkah 

selanjutnya peneliti mengadakan refleksi agar tidak terulang pada siklus 

berikutnya, adapun refleksi diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengatur waktu sebelum mulai pelajaran, mempersiapkan pokok 

bahasan yang diajarkan agar waktu dapat digunakan secara efektif dan 

efisien. 

2. Guru dalam penguasaan kelas harus ditingkatkan. 

3. Guru sedikit merubah variasi belajar dengan lebih banyak melibatkan 

siswa agar mereka lebih terfokus. 

 

2. Penerapan Model Pembelajaran Concept Mapping Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 dan 20 Juni 2017 jam 

07.30 – 08.45 dalam dua pertemuan. Setiap siklus terbagi menjadi 4 langkah 



 

 

yaitu: perencanaan tindakan siklus II, pelaksanaan tindakan siklus II, 

pengamatan tindakan siklus II dan refleksi tindakan siklus II. 

a. Perencanaan tindakan siklus II 

Sebagaimana dalam siklus 1, pada siklus II sebelum pelaksanaan proses 

pembelajaran berlangsung, terlebih dahulu mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang hukum mim sukun. Adapun 

bahan ajar yang digunakan adalah  Buku dasar ilmu Al-Qur’an hadist, 

uraian materi tentang hukum mim sukun, alat pembelajaran meliputi papan 

tulis, spidol kertas A4, lembar observasi dan alat evaluasi untuk menguji 

hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan siklus II 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang 

menggunakan metode pembelajaran concept mapping. Prosesnya 

mengikuti urutan kegiatan sebagai berikut yaitu pendahuluan, kegiatan inti 

dan penutup. 

 

Siklus II pada pertemuan pertama 

1. Pendahuluan  

Pada awal atau pembukaan pembelajaran, pembelajaran terlebih 

dahulu guru memulai dengan mengucapkan salam lalu siswa 

menjawab salam secara bersamaan, kemudian guru memulai pelajaran 



 

 

dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah, dilanjutkan 

dengan mengabsen siswa dan memberikan gambaran kepada siswa 

prosedur penerapan model pembelajaran concept mapping. Setelah itu 

guru penyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada materi pembelajaran tentang hukum mim sukun 

dengan uraian materi pokok hukum mim sukun. 

 

2. Kegiatan inti 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan kegiatan 

inti selama kurang lebih 45 menit. Adapun aktivitas guru dalam 

kegiatan initi adalah guru membuat potongan kartu-kartu yang 

bertulisan konsep utama kepada para pesertan didik, selanjutnya guru 

memberikan kesepatan kepada peserta didik untuk mencoba beberapa 

kali membuat suatu peta yang memgambarkan hubungan antar konsep. 

Pastikan peserta didik membuat garis penghubung antar konsep-konsep 

tersebut, setelah itu guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil 

pekerjaan peserta didik satu persatu, selanjutnya guru mengajak 

seluruh kelas untuk melakukan korelasi atau evaluasi terhadap peta-

peta konsep yang dipresentasikan, dan yang trerakhir pada kegiatan inti 

guru memberikan kesimpulan terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

 



 

 

3. Kegiatan akhir 

Setelah kegiatan awal dan kegiatan inti dilaksanakan dilanjutkan 

dengan kegiatan akhir, kegiatan akhir dilaksanakan kurang lebih 10 

menit, kegiatan akhir ini meliputi guru member kesempatan kepada 

siswa untuk bertanta tentang hal-hal yang belum dipahami. Setelah itu 

guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan bersama-sama 

mengucapkan Lafadz Hamdalah, kemudian guru mengucapkan salam. 

 

Siklus II pada pertemuan kedua 

1. Pendahuluan  

Pada awal atau pembukaan pembelajaran, pembelajaran terlebih 

dahulu guru memulai dengan mengucapkan salam lalu siswa 

menjawab salam secara bersamaan, kemudian guru memulai pelajaran 

dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah, dilanjutkan 

dengan mengabsen siswa dan memberikan gambaran kepada siswa 

prosedur penerapan model pembelajaran concept mapping. Setelah itu 

guru penyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai pada materi pembelajaran tentang hukum mim sukun 

dengan uraian materi pokok hukum mim sukun. Namun sebelum 

kegiatan inti dimulai terlebih dahulu peneliti menanyakan dan 

mengingatkan kembali kepada siswa mengenai materi minggu lalu 

yaitu materi tentang hukum nun sukun atau tanwin. 



 

 

2. Kegiatan inti 

Setelah kegiatan awal selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan 

kegiatan inti selama kurang lebih 45 menit. Adapun aktivitas guru 

dalam kegiatan initi adalah guru membuat potongan kartu-kartu yang 

bertulisan konsep utama kepada para peserta didik, selanjutnya guru 

memberikan kesepatan kepada peserta didik untuk mencoba beberapa 

kali membuat suatu peta yang memgambarkan hubungan antar konsep. 

Pastikan peserta didik membuat garis penghubung antar konsep-

konsep tersebut, setelah itu guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

hasil pekerjaan peserta didik satu persatu, selanjutnya guru mengajak 

seluruh kelas untuk melakukan korelasi atau evaluasi terhadap peta-

peta konsep yang dipresentasikan, dan yang trerakhir pada kegiatan 

inti guru memberikan kesimpulan terhadap materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

 

3. Kegiatan akhir 

Setelah kegiatan awal dan kegiatan inti dilaksanakan dilanjutkan 

dengan kegiatan akhir, kegiatan akhir dilaksanakan kurang lebih 10 

menit, kegiatan akhir ini meliputi guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Setelah itu 

guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan bersama-sama 

mengucapkan Lafadz Hamdalah, kemudian guru mengucapkan salam. 



 

 

c. Pengamatan tindakan siklus II 

Dari pengamatan siklus II dapat diketahui bahwa adanya peningkatan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist. Dalam proses 

pembelajaran siswa tampak lebih fokus memperhatikan dan mengamati 

terhadap metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode concept 

mapping serta siswa juga aktif dalam pembelajaran di kelas, hal ini dapat 

diamati pada saat pelajaran berlangsung. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

pada lembar observasi dari siklus II dengan peningkatan hasil belajar al-

qur’an hadist  menjadi 88% meningkat sebesar 15% dari siklus 1. 

d. Refleksi tindakan siklus II 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan oleh peneliti bersama pendidik 

pada saat tindakan berakhir. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui 

bahwa pada pelaksanaan tindakan siklus II  hasil belajar siswa jauh 

meningkat dari pada sebelumnya, siswa lebih aktif dan antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran, hal tersebut dapat diketahui siswa sudah 

memahami materi yang diberikan dengan menggunakan model 

pembelajaran concept mapping serta adanya peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Al-qur’an hadist sudah mencapai KKM 88% 

dengan nilai rata-rata 78,3 dari target penelitian yaitu 80%. 

Hasil pengamatan ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan Ibu Ameenah Chapakiya, S.Pd. selaku pendidik bidang 

studi Al-Qur’an Hadist kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah 



 

 

Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. untuk mengetahui pendapat Ibu 

Ameenah Capakiya, S.Pd. terhadap penggunaan model pembelajaran 

concept mapping pada pelajaran Al-Qur’an Hadist. 

Peneliti: “Bagaimana pendapat Ibu terhadap perkembangan dan perubahan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran concept 

mapping?”    

Pendidik: “Model pembelajaran concept mapping sangat bagus untuk 

mencuri perhatian siswa, karena siswa lebih memperhatikan terutama 

adalah keantusiasan belajar mereka menjadi meningkat, sebab 

pengalaman saya selama ini siswa tampak kurang bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran Al-Qur’an Hadist. Sementara untuk perubahanya 

setelah menggunakan model pembelajaran concept mapping sendiri 

cukup banyak misalnya pembelajaran jadi lebih menarik dan 

menyenangkan. 

Peneliti: “Bagaimana pandangan Ibu terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist dengan menggunakan model 

pembelajaran concept mapping?” 

Pendidik: “Anak-anak nampaknya merasa senang dan antusias sekali 

karena bisa belajar dengan menggunakan Model pembelajaran concept 

mapping sehingga mereka yang selama ini belajar hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Siswa yang biasanya diam mulai 

berani untuk bertanya, siswa yang biasanya ribut dan tidak 

memperhatikan ternyata dengan menggunakan model pembelajaran 

concept mapping tampak lebih antusias memperhatikan, saya rasa 

mereka sangat bersemangat sekali”.
62
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Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pendidik dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran concept mapping dalam proses 

pembelajaran membawa pengaruh positif terutama dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran Al-Qur’an Hadist di kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. 

Tabel 6 

Hasil belajar siklus II 

Kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand 

NO Nama Siswa L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Anisah Pradu P 95 70 Tuntas  

2 Arina Chetae P 80 70 Tuntas 

3 Arini Chetae P 75 70 Tuntas 

4 Alisa pradu P 85 70 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 90 70 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 85 70 Tuntas 

7 Hasanah Chema P 85 70 Tuntas 

8 Husnita Yatee P 80 70 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 75 70 Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 85 70 Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 85 70  Tuntas 

12 Murani Moming P 60 70 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 85 70 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 85 70 Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 80 70 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 85 70 Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 80 70 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 85 70 Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 85 70 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 65 70 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 85 70 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 85 70 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 80 70 Tuntas 

24 Sarina Cheni P 90 70 Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 60 70 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 60 70 Belum Tuntas 



 

 

27 Sakiyah pongsta P 90 70 Tuntas 

28 Suraiya Puteh P 85 70            Tuntas 

29 Soraya Cheha P 75 70 Tuntas 

30 Usana Hayae P 75 70 Tuntas 

N=26 Rata-Rata 2,415/30 = 80.5 

Sumber: Hasil belajar Al-Qur‟an Hadist kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma‟ahad As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand.  

 

Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada 

kategori “Tuntas” dan penuruan hasil belajar pada kategori “Tidak Tuntas”. Pada 

siklus 1 hasil belajar siswa yang Tuntas mencapai 70%, dan hasil belajar yang Tidak 

Tuntas adalah 30%. 

Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan 86% dari 70%. Siswa 

yang Tuntas pada siklus II ini adalah sebanyak 26 siswa, sedangkan yang Tidak 

Tuntas pada siklus II adalah sebanyak 4 siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa pada 

siklus II ini siswa telah mencapai hasil belajar tuntas dengan baik sesuai dengan 

indikator pencapaian yang diharapkan oleh peneliti sudah tercapai yaitu 80%. 

  

1. Analisis Penerapan Model Pembelajaran Concept Mapping 

Berdasarkan penerapan pada pra survey ke siklus 1, penerapan model 

pembelajaran concept mapping dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist siswa kelas 

VII Tingkat Tsanawiyah Ma’ahad As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailan 

terdapat beberapa kekurangan yaitu pembelajaran belum terlaksana dengan baik serta 

belum memberi perubahan dalam meningkatkan hasil belajar yang maksimal pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadist. Hal ini terbukti hanya meningkat 34% dari 36% 



 

 

hasil belajar siswa yang ditunjukkan pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist dengan 

nilai rata-rata 66 dari hasil belajar pra survey. 

Adapun penerapan model pembelajaran concept mapping pada siklus 1 dan 

siklus II serta hasil wawancara prasurvey dengan Ibu Ameenah Capakiya, S.Pd.I, 

selaku pendidik mata pelajaran Al-Qur’an hadist, penerapan model pembelajaran 

concept mapping dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist siswa kelas VII Tingkat 

Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand telah 

terlaksana dengan baik dan memberi perubahan yang positif. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan pada mata pelajaran Al-Qr’an 

Hadist yang terjadi secara bertahap hingga siklus II. Sehingga hal ini berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa yang meningkat sebesar 86%, sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel hasil belajar berikut ini: 

Tabel 7 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada saat Prasurvey,  

Siklus 1 dan Siklus II 

 

NO Nama Siswa L/P KKM Prasurvay Siklus I Siklus II 

1 Anisah Pradu P 

70 

50 85 95 

2 Arina Chetae P 70 70 80 

3 Arini Chetae P 40 55 75 

4 Alisa pradu P 70 70 85 

5 Baseeroh lueyao P 70 80 90 

6 Fatimah Waenaye P 50 70 85 

7 Hasanah Chema P 50 75 85 

8 Husnita Yatee P 70 70 80 

9 Kausar Khami’ P 40 50 75 

10 Kitiya Jehtae P 45 72 85 

11 Mareeyah Dumidae P 45 70 85 

12 Murani Moming P 40 40 60 



 

 

13 Nuramani Surmae P 70 70 85 

14 Nurhuda Sahoh P 50 75 85 

15 Nurhafisa Toh P 70 70 80 

16 Nuriana Adam P 42 75 85 

17 Nureeda Yusoh P 70 70 80 

18 Rusnee Sa’a P 40 70 85 

19 Ruhani Chema’ P 70 70 85 

20 Rusnanee Tokwae P 45 50 65 

21 Rusnida Kasor P 70 70 85 

22 Suhaila Dolohseng P 70 70 85 

23 Sarina Muhi P 50 50 80 

24 Sarina Cheni P 45 70 90 

25 Suraiya Yanya P 40 45 60 

26 Salwani Kangi P 40 55 60 

27 Sakiyah pongsta P 40 80 90 

28 Suraiya Puteh P 75 75 85 

29 Soraya Cheha P 40 48 75 

30 Usana Hayae P 40 
50 

 
75 

Jumlah 1,562 1,980 2,415 

Rata-Rata 

 

 

55.06 66 80.5 

Presentase 
34% 

70% 

 
86% 

 Sumber: Hasil belajar prasurvey, siklus 1 dan siklus II kelas VII Tingkat Tsanawiyah 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. 

 

 Dari tabel hasil belajar pada saat prasurvey, siklus 1 dan siklus II diatas dapat 

diketahui bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini tampak terlihat dengan rata-rata nilai 66 pada siklus 1 dan 80,5 pada siklus II 

dari hasil prasurvey yang hanya mencapai 55,06. Peningkatan hasil belajar tersebut 

tentu saja disebabkan adanya penerapan model pembelajaran concept mapping dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist oleh pendidik. 



 

 

 Adapun penerapan model pembelajaran concept mapping pada siklus II masih 

ada 4 orang siswa diantaranya yang masih belum tuntas, hal ini disebabkan karena 

pada saat mengerjakan soal yang diberikan siswa tersebut tampak ngobrol, sehingga 

15 soal yang disajakan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian 

proses pembelajaran Al-Qur’an Hadist dengan menggunakan model pembelajaran 

concept mapping dapat dikatakan sudah efisien dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Sebagaiman dapat dilihat pada diagram presentase hasil belajar siswa pada saat 

prasurvey, siklus I dan siklus II yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

sebagai berikut: 

 

Diagram Presentase Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist Kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-

Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand 
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Keterangan: 

1. Sudah memenuhi KKM =  

2. Belum memenuhi KKM =  

Berdasarkan diagram tersebut, terbukti adanya peningkatan hasil belajar siswa 

yang telah mencapai KKM, pada hasil belajar prasurvey 34% siswa yang mencapai 

KKM, sedangkan 66% belum mencapai KKM. Pada siklus pertama 70% atau 

sebanyak 21 orang dari 30 siswa telah mencapai KKM, sedangkan 30% atau 9 orang 

belum mencapai KKM. Dan pada siklus ke dua 86% atau 26 orang siswa telah 

mencapai KKM, sedangkan 14% atau sebanyak 4 orang dari 30 siswa belum 

mencapai KKM.  

Peneliti berharap penerapan seperti ini tidak berhenti sampai disini, pendidik 

diharapkan untuk lebih memperdalam penerapan model pembelajaran concept 

mapping ini ataupun dengan pengembangan media-media lain. Hal ini dikarenakan 

betapa besarnya pengaruh metode yang digunakan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran sehingga menciptakan suasana belajar yang mengasikkan dan 

membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses 

belajar mengajar. Dengan demikian siswa bisa mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisa data membuktikan bahwa penerapan 

model pembelajaran concept mapping pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist siswa 

kelas VII Tingkat Tsanawiyah Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailand, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penerapan model pembelajaran concept mapping pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadist dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII Tingkat Tsanawiyah 

Ma’had As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan Thailand. Hal ini dapat dilihat dari 

indikasi peningkatan hasil belajar pada setiap siklusnya yaitu pada siklus 1 dari 30 

siswa yang tuntas dilihat dari hasil test terdapat 21 siswa atau 70%, sedangkan 9 

siswa atau 30% masih dibawah KKM dengan nilai rata-rata 66. 

Pada siklus II dari 30 siswa yang tuntas belajarnya sebanyak 26 siswa atau 86% 

sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 14 % masih dibawah KKM 

dengan nilai rata-rata 80,5. 

 

B. Saran  

 Dari hasil penelitian ini, sebagai bahan rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan maupun secara teoritis didalam 

kelas, maka beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai 

berikut: 



 

 

1. Bagi Sekolah 

 Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat 

memberikan hasil yang maksimal, hendaknya selain memberi kebebasan 

pada pendidik untuk menentukan metode, atau model pembelajaran yang 

tepat, maka pihak sekolah harus dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan 

untuk dapat melaksanakan metode pembelajaran tersebut. Seperti 

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

 Jika ingin memperoleh hasil belajar yang maksimal pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadist maka siswa perlu meningkatkan kemampuan 

dalam belajar, baik secara pribadi maupun atas dasar bimbingan dari 

pendidik, orang tua atau teman sekelasnya yang lebih mengerti, agar hasil 

belajar yang ditunjukkan dalam bentuk kognitif, afektif dan psikomotorik 

lebih meningkat lagi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Sebaiknya mengadakan penelitian yang lebih lanjut terhadap faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode-metode pembelajaran. 
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Lampiran  

LEMBAR OBSERVASI PTK SIKLUS 1 

Komponen Siswa 

No Hal Yang Diamati Skor 

 Siswa 1 2 3 4 

1. Keaktifan Siswa: 

a. Siswa aktif mengikuti dan memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh pendidik  

b. Siswa aktif bertanya terhadap materi yang 

tidak dimengerti 

c. Siswa aktif beragumen 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

2.  Perhatian Siswa: 

a. Tenang  

b. Terfokus pada materi 

c. Antusias  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

3.  Kedisiplinan: 

a. Kehadiran/absensi 

b. Datang tepat waktu  

  

 

 

  

 

  

 

4. Penugasan: 

a. Mencatat poin-poin penting yang terdapat 

pada materi 

b. Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah  

  

  

 

 

  

  

Jumlah 22 

 

Keterangan: 



 

 

1: Tidak Baik 

2: Kurang Baik 

3: Baik 

4: Sangat Baik 

  



 

 

Lampiran  

LEMBAR OBSERVASI PTK SIKLUS II 

Komponen Siswa 

No Hal Yang Diamati Skor 

 Siswa 1 2 3 4 

1. Keaktifan Siswa: 

a. Siswa aktif mengikuti dan memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh pendidik  

b. Siswa aktif bertanya terhadap materi yang 

tidak dimengerti 

c. Siswa aktif beragumen 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

2.  Perhatian Siswa: 

a. Tenang  

b. Terfokus pada materi 

c. Antusias  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

3.  Kedisiplinan: 

a. Kehadiran/absensi 

b. Datang tepat waktu  

  

 

 

  

 

  

 

4. Penugasan: 

a. Mencatat poin-poin penting yang terdapat 

pada materi 

b. Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah  

  

  

 

 

  

  

Jumlah 22 

 

Keterangan: 



 

 

1: Tidak Baik 

2: Kurang Baik 

3: Baik 

4: Sangat Baik 

  



 

 

HASIL BELAJAR SIKLUS 1 

Hasil belajar  Al-Qur’an Hadist siswa kelas VII  

NO Nama Siswa L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Anisah Pradu P 85 70 Tuntas  

2 Arina Chetae P 70 70 Tuntas 

3 Arini Chetae P 55 70 Belum Tuntas 

4 Alisa pradu P 70 70 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 80 70 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 70 70 Tuntas 

7 Hasanah Chema P 75 70 Tuntas 

8 Husnita Yatee P 70 70 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 50 70 Belum Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 72 70 Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 70 70  Tuntas 

12 Murani Moming P 40 70 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 70 70 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 75 70 Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 70 70 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 75 70 Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 70 70 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 70 70 Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 70 70 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 55 70 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 70 70 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 70 70 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 50 70 Belum Tuntas 

24 Sarina Cheni P 70 70 Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 45 70 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 55 70 Belum Tuntas 

27 Sakiyah pongsta P 80 70 Tuntas 

28 Suraiya Puteh P 75 70             Tuntas 

29 Soraya Cheha P 48 70 Belum Tuntas 

30 Usana Hayae P 50 70 Belum Tuntas 

N=26 Rata-Rata 1,980/30 = 66 

 



 

 

HASIL BELAJAR SIKLUS II 

Hasil belajar  Al-Qur’an Hadist siswa kelas VII 

NO Nama Siswa L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Anisah Pradu P 95 70 Tuntas  

2 Arina Chetae P 80 70 Tuntas 

3 Arini Chetae P 75 70 Tuntas 

4 Alisa pradu P 85 70 Tuntas 

5 Baseeroh lueyao P 90 70 Tuntas 

6 Fatimah Waenaye P 85 70 Tuntas 

7 Hasanah Chema P 85 70 Tuntas 

8 Husnita Yatee P 80 70 Tuntas 

9 Kausar Khami’ P 75 70 Tuntas 

10 Kitiya Jehtae P 85 70 Tuntas 

11 Mareeyah Dumidae P 85 70  Tuntas 

12 Murani Moming P 60 70 Belum Tuntas 

13 Nuramani Surmae P 85 70 Tuntas 

14 Nurhuda Sahoh P 85 70 Tuntas 

15 Nurhafisa Toh P 80 70 Tuntas 

16 Nuriana Adam P 85 70 Tuntas 

17 Nureeda Yusoh P 80 70 Tuntas 

18 Rusnee Sa’a P 85 70 Tuntas 

19 Ruhani Chema’ P 85 70 Tuntas 

20 Rusnanee Tokwae P 65 70 Belum Tuntas 

21 Rusnida Kasor P 85 70 Tuntas 

22 Suhaila Dolohseng P 85 70 Tuntas 

23 Sarina Muhi P 80 70 Tuntas 

24 Sarina Cheni P 90 70 Tuntas 

25 Suraiya Yanya P 60 70 Belum Tuntas 

26 Salwani Kangi P 60 70 Belum Tuntas 

27 Sakiyah pongsta P 90 70 Tuntas 

28 Suraiya Puteh P 85 70            Tuntas 

29 Soraya Cheha P 75 70 Tuntas 

30 Usana Hayae P 75 70 Tuntas 

N=26 Rata-Rata 2,415/30 = 80.5 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah : Ma’ahad As-Saqafah Al-Islamiyah 

Mata Pelajaran : Al-Qur’an-Hadist 

Kelas  : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 

 menjelaskan pengertian hukum nun mti dan nun mati dengan baik dan benar. 

 menyebutkan contoh hukum nun mati dan mim mati dengan baik dan benar 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

 

 Hukum bacaan  nun mati atau tanwin 

C. METODE PEMBELAJARAN 

 Konsep Mapping 

 Tanya jawab  

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaaran Waktu 



 

 

A. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan mengajak berdo’a 

bersama 

 Guru menanyakan keadaan peserta didik, mengecek 

kehadiran siswa  

 Guru mereviuw sekilas tentang pembelajaran 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan 

ada pertemuan itu 

15 Menit 

B. Kegiatan Inti 

 Guru memberikan penjelasan singkat berkenaan 

hukum nun sukun/tanwin. 

 Guru meminta siswa untuk mengemukakan idea tau 

gagasan tentang materi pokok mim sukun  yang akan 

disampaikan dalam bentuk konsep-konsep. 

 Guru meminta siswa untuk memilih konsep yang 

utama dari idea tau gagasan yang telah dikemukakan. 

 Guru meminta siswa untuk menulis kembali konsep-

konsep utama kedalam bentuk peta konsep pada 

kertas kosong. 

  Guru meminta siswa menggambarkan konsep-

konsep yang saling berhubungan.  

 Setelah semua konsep telah digambarkan pastikan 

para siswa member garis tanda saling berhubungan 

antar konsep. 

 Guru mengajak siswa seluruh kelas untuk 

mengoreksi dan mengevaluasi terhadap peta-peta 

yang telah dipresentasikn. 

45 menit 



 

 

C. Kegiatan Penutup 

 Guru member kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi hukum mim mati yang 

belum mengerti. 

 Guru menjemput beberapa siswa untuk member 

kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

  Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam  

10 Menit 

 

E. MEDIA/ SUMBER BELAJAR 

 Buku paket Al-Qur’an-Hadist kelas 7 

 Juz „Amma  

F. INSTRUMEN 

Buatlah peta konsep tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. 

G. PENILAIAN 1 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Contoh Instrumen 

 Menjelaskan 

macam-macam 

hukum bacaan nun  

sukunatau tanwin 

Tes Tulis Jawab 

Singkat 
 Jelaskan macam-

macam hukum 

bacaan nun 

sukun atau 

tanwin 

 Mennyebutkan 

contoh nun mati atau 

tanwindengan baik 

dan benar. 

Tulis Tulis Uraian  Sebutkan dan 

jelaskan macam-

macam hukum 

bacaan nun 

sukun atau 

tanwin 

 Menuliskan contoh 

hukum bacaan nun 

sukun atau tanwin 

dalam Al-Qur’an. 

Tulis Tulis Uraian  Tuliskan contoh 

hukum bacaan 

nun sukun atau 



 

 

tanwin dalam 

Al-Qur`an. 

 

 

 

H. PENILAIAN 1 

Aspek Yang Dinilai  
Skor  

1 2 3 

Ketepatan peta konsep tentang macam-macam hukum 

bacaan nun sukun atau tanwin 
   

Ketepatan peta konsep tentang contoh bacaan nun sukun 

atau tanwin  dalam Al-Qur’an 
   

 Keterangan Skor : 

  1 : Kurang 

  2 : Cukup 

  3 : Baik 

 

 

 

I. PENILAIAN 2 

Nama 

Keindahan Peta 

Konsep 

Kelengkapan Peta 

Konsep 

Kerapihan Peta 

Konsep Skor Nilai 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

Nilai =  skor yang dicapai   x 100 

   skor maksimal (9)  

 

 

J. RUBRIK PENILAIAN DISKUSI 

 Nama  :  

 Kelompok :  

 Kelas  :  

 

No 

Aspek 

Penilai

an 

Indikator Deskriptor Skor Tema Guru 
Total 

Skor 
Nilai 

 
Penalar

an 

Komunikasi 

lisan  

 Komunikatif 

 Ketepatan 

Jawaban  

1 

1 

    



 

 

Komunikasi 

tulis  

 Mudah 

dipahami 

 Ketepatan 

Jawaban 

1 

 

2 

    

 

 

 

Menyetujui, 

Guru Al-Qur’an Hadist 

 

 

 

 

 

 

Ameenah Chapakiya 

 

 

 

Patani Selatan Thailand,12 Juni 2017 

Penelitian  

 

 

 

 

 

 

MAREEYAH  YUSOH 

NPM 1311010102 

 

  

   

  



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Sekolah : Ma’ahad As-Saqafah Al-Islamiyah 

Mata Pelajaran : Al-Qur’an-Hadist 

Kelas  : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  

 

K. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin 

 Mencari hukum bacaan mim sukun dalam QS Al Bayyinah dan Al Kafirun  

 Mempraktikkan bacaan mim sukun dalam Surat Al Bayyinah dan Al Kafirun 

 

L. MATERI PEMBELAJARAN  

 Macam hukum bacaan mim sukun 

 Macam hukum bacaan mim sukun  

 QS Al Bayyinah dan Al Kafirun  

 



 

 

 

M. METODE PEMBELAJARAN 

  Konsep Mapping 

 Tanya jawab  

N. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaaran Waktu 

D. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan mengajak berdo’a 

bersama 

 Guru menanyakan keadaan peserta didik, mengecek 

kehadiran siswa  

 Guru mereviuw sekilas tentang pembelajaran 

sebelumnya 

 Guru menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan 

ada pertemuan itu 

15 Menit 



 

 

E. Kegiatan Inti 

 Guru memberikan penjelasan singkat berkenaan 

hukum nun sukun/tanwin. 

 Guru meminta siswa untuk mengemukakan idea tau 

gagasan tentang materi pokok mim sukun  yang akan 

disampaikan dalam bentuk konsep-konsep. 

 Guru meminta siswa untuk memilih konsep yang 

utama dari idea tau gagasan yang telah dikemukakan. 

 Guru meminta siswa untuk menulis kembali konsep-

konsep utama kedalam bentuk peta konsep pada 

kertas kosong. 

  Guru meminta siswa menggambarkan konsep-

konsep yang saling berhubungan.  

 Setelah semua konsep telah digambarkan pastikan 

para siswa member garis tanda saling berhubungan 

antar konsep. 

 Guru mengajak siswa seluruh kelas untuk 

mengoreksi dan mengevaluasi terhadap peta-peta 

yang telah dipresentasikan. 

45 menit 

F. Kegiatan Penutup 

 Guru member kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi hukum mim mati yang 

belum mengerti. 

 Guru menjemput beberapa siswa untuk member 

kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

  Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan salam  

10 Menit 

 

O. MEDIA/ SUMBER BELAJAR 

 Buku paket Al-Qur’an-Hadist kelas 7 

 Juz „Amma  

 

P. INSTRUMEN 

Buatlah peta konsep tentang hukum bacaan mim sukun! 



 

 

Q. PENILAIAN 1 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Contoh Instrumen 

 Menjelaskan macam-

macam hukum bacaan 

mim sukun 

Tes Tulis Jawab 

Singkat 
 Jelaskan 

macam-macam 

hukum bacaan 

mim sukun 

 Mengidentifikasi  

bacaan mim sukun 

dalam QS Al 

bayyinah dan Al 

Kafirun 

Tulis Tulis Uraian  Hafalkan  

bacaan mim 

sukun dalam QS 

Al bayyinah dan 

Al Kafirun 

 Mengaplikasikan 

bacaan mim sukun 

dalam Surat Al 

Bayyinah dan Al 

Kafirun 

Tulis Tulis Uraian  Hafalkan 

bacaan mim 

sukun dalam 

Surat Al 

Bayyinah dan 

Al Kafirun 

 

R. PENILAIAN 1 

Aspek Yang Dinilai  
Skor  

1 2 3 

Ketepatan peta konsep tentang macam-macam hukum 

bacaan mim sukun 
   

Ketepatan peta konsep tentang bacaan mim sukun dalam 

QS Al Bayyinah  
   

Ketepatan peta konsep tentang bacaan mim sukun dalam Al 

Kafirun 
   

Keterangan Skor : 

  1 : Kurang 

  2 : Cukup 



 

 

  3 : Baik 

 

S. PENILAIAN 2 

Nama 

Keindahan Peta 

Konsep 

Kelengkapan Peta 

Konsep 

Kerapihan Peta 

Konsep Skor Nilai 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

 

 

 

 

           

 

Nilai =  skor yang dicapai   x 100 

   skor maksimal (9)  

 

T. RUBRIK PENILAIAN DISKUSI 

 Nama  :  

 Kelompok :  

 Kelas  :  

 

No 

Aspek 

Penilai

an 

Indikator Deskriptor Skor Tema Guru 
Total 

Skor 
Nilai 



 

 

 

Penalar

an 

Komunikasi 

lisan  

 Komunikatif 

 Ketepatan 

Jawaban  

1 

1 

    

Komunikasi 

tulis  

 Mudah 

dipahami 

 Ketepatan 

Jawaban 

1 

 

2 

    

 

 

Menyetujui, 

Guru Al-Qur’an Hadist 

 

 

 

 

Ameenah Chapakiya 

 

 

 

Patani Selatan THailan, 19 Juni 2017 

Penelitian 

 

 

 

 

MAREEYAH  YUSOH 

NPM 1311010102 

 

  

 

  



 

 

Soal Siklus 1 

A. Petunjuk kerja: 

1. Tulislah nama dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang 

tersedia. 

3. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan memberi tanda 

silang (X) a, b, c atau d pada lembar pilihan jawaban yang tersedia. 

B. Identitas: 

Nama  : 

No. Absen  : 

Kelas  : VII 

 

1. Jika huruf “nun mati” bertemu dengan huruf “ba” hukum bacaannya adalah ... 

a. Izhar 

b. Iqlab 

c. Ikhfa 

d. Idgham 

2. Cara membaca huruf “Izhar” adalah . . . 

a. Samar-samar 

b. Dengung 

c. Mantul 

d. Jelas 

3. Berikut ini contoh bacaan “Izhar” adalah . . . 

a. َخَهٍك ٍْ  ِي

b. َشَس ٍْ  ِي

c. َطْيًسا َاَببِبْيم 

d. َبْعِد ٍْ  ِي



 

 

ًَْم .4 ٍْ َيْع  hukum bacaan yang terdapat pada ayat disamping adalah Idgham َي

karena . . .  

a. Tanwin Bertemu dengan “mim” 

b. Huruf “ya” bertasydid 

c. Nun mati bertemu dengan “ya” 

d. Nun mati terpisah dengan “ya” 

ٍْ َنْى .5  . . . pada ayat disamping terdapat hukum bacaan َكاَل نِئ

a. Idgham bilaa ghunnah 

b. Iqlab 

c. Ikhfa 

d. Idgham bighunnah 

6. Contoh ayat yang mengandung bacaan iqlab adalah. . . 

a. َخْيٌس َأنْيٌى 

b. ٌَ ٌْ َكب   ِإ

c. ُُْتْى  ُك

d. ًِْيٌع َبِصْيٌس  َس

7. Cara membaca huruf Ikhfa adalah. . . 

a. Dengung 

b. Samar-samar 

c. Jelas 

d. ghunnah 

8. Apabila tanwin bertemu Huruf “wau” maka dibaca . . . 

a. Jelas 

b. Mantul 

c. Melebur 

d. Samar-samar 

9. Contoh bacaan idgham bilaa Ghunnah adalah. . . 

a. َأَخٍس ٌٍ  َيَكب

b. ََْفٍس ٍْ  َع



 

 

c. ٌَ ٍْ َكب  َي

d. َنْى َيْعَهْى ٍْ  َي

10. Dibawah ini yang termasuk huruf Idgham bighunnah adalah …  

a. ٌ ,و  

b. ز, ل  

c. ن, ف  

d. ظ, و  

 

SOAL ESSAY 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Hukum nun sukun atau tantin ada berapa? Sebutkan! 

2. Apa yang dimaksud dengan Idzhar halqi? Berikan contohnya! 

3. Apa yang dimaksud Idgham Bighunnah? Berikan contohnya! 

4. Apa yang dinamakan Iqlab? Berikan contoh! 

5. Berikan huruf Ikhfa Hakiki? Serta berikan Contohnya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUNCI JAWABAN siklus 1 

1. B  6. D 

2. D  7. B 

3. A  8. C 

4. C  9. D 

5. A  10. A 

Jawaban Essay 

1. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5 yaitu : 

1. Idzhar Halqi 

2. Idgham Bigunnah 

3. Idgham bilaa gunnah 

4. Iqlab 

5. Ikhfa’ hakiki. 

2. Yang dinamakan Idzhar Halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 

huruf 6, yaitu:  خ ع غ ه أ حdibaca jelas. 

Contoh:      ٌَ َُْئْى ٍْ َخْيَس,َوَي ِي  

3. Yang dinamakan Idgham Bighunnah ialah nun sukun atau tanwin salah satu 

huruf 4, yaitu: و ي ٌ و وdibaca dengan dengung 1 alif/2 haokat. 

Contoh:  ٍُ ٍْ ُيْؤِي ٍْ ََِرْيٍس , َوَي ِي  

4. Yang dinamakan Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf  ة

Dibaca dengung seperti mim sukun. 

Contoh: ٍْ َبْعِد   ِي  

5. Yang dinamakan Ikhfa’ ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah 

satu huruf 15 yaitu: ش ص ض ط ظ ف ق ن ت ثد ذ ش س  di baca samar-samar 1 alif/ 2 

harokat. 

Contoh: ُُْتْى   ُُْضْىٌد, ُك َي  

  



 

 

Soal Siklus 2 

C. Petunjuk kerja: 

4. Tulislah nama dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia. 

5. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang 

tersedia. 

6. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan memberi tanda 

silang (X) a, b, c atau d pada lembar pilihan jawaban yang tersedia. 

D. Identitas: 

Nama  : 

No. Absen  : 

Kelas  : VII 

Soal Tanya Jawab 

1. Sebutkan lain dari mim mati adalah . . . 

a. Mim waqof 

b. Nun sukun 

c. Mim fathah 

d. Mim sukun 

2. Selain  “mim” dan “ba” maka termasuk huruf-huruf . . . 

a. Idgham bigunnah 

b. Idgham mimi 

c. Izhar syafawi 

d. Ikhfa Syafawi 

3. Apabila “mim” mati bertemu dengan huruf “ba” maka dibaca . . . 

a. Jelas 

b. Samar-samar 

c. dengung 

d. Mantul  

 



 

 

4. Idgham mimi adalah pertemuan mim mati bertemu dengan huruf . . . 

a. ة 

b. و 

c. ف 

d. ض 

ِهْى ِبِحَجبَزٍةْ[َتْسِو  .5 ayat disamping adalah contoh bacaan yang mengandung hukum 

bacaan . . . 

a. Idgham bilaa gunnah 

b. Izhar syafawi 

c. Idgham mimi 

d. Ikhfa syafawi 

ُُْتْى  .6 َاْو َأِي huruf mim mati disamping harus dibaca jelas karena hukumnya  . . . 

a. Ikhfa 

b. Izhar syafawi 

c. Idgham mimi 

d. Ikhfa syafawi 

7.  ٌَ  . . . ayat disamping adalah contoh bacaan َوُهْى ُيْعِسُضْى

a. Idgham bigunnah 

b. Idgham bilaa gunnah 

c. Idgham mimi 

d. Ikhfa syafawi 

ص, ع, ح, ث, ٌ .8  Huruf-huruf di samping adalah huruf . . . 

a. Izhar syafawi 

b. Ikhfa syafawi 

c. Idgham syafawi 

d. Iqlab  

 . . .  Ayat disamping termasuk bacaan َنُهْى ُلُهْىٌة .9

a. Izhar syafawi 

b. Ikhfa syafawi  



 

 

c. Idgham bigunnah 

d. Idgham mimi 

10.  Jumlah hukum bacaan mim mati ada . . . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

      Soal Essay 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Hukum mim sukun ada berapa? Sebutkan! 

2. Apa yang dinamakan Ikhfa’ Syafawi? Berikan contoh! 

3. Apa yang dinamakan Idzhar Syafawi? Berikan contohnya! 

4. Apa yang dinamakan Idgham Mimi? Berikan Contoh! 

5. Sebutkan huruf Ikhfa’ Syafawi dan Idgham mimi? Serta berikan contoh! 

 

KUNCI JAWABAN siklus 2 

6. D  6. B 

7. C  7. C 

8. C  8. A 

9. B  9. A 

10. D  10. C 

Jawaban Essay 

1. Hukum mim sukun ada 3 yaitu : 

a. Idgham mimi 

b. Ikhfa’ syafawi 

c. Izhar syafawi 



 

 

2. Yang dimaksud dengan ikhfa’ syafawi ialah mim sukun huruf “ba”, dibaca 

1 alif/2 harokat. Contohnya : ٍَ ًُْؤِيُِْي  َوَيبُهْى ِب

3. Yang dinamakan Izhar Syafawi ialah mim sukun bertemu huruf hijaiyah 

selain mim dan ba, dibaca jelas. Contohnya : ًَْت َعَهْيِهْى ََْع َذِنُكْى َخْيٌسَنُكْى , َأ  

4. Yang dinamakan Idgham mimi ialah mim mati bertemu dengan mim, 

dibaca dengung 1 alif/ 2 harokat. Contohnya : ُُْهْى ُيْمَتِصٌد, َنُهْى َيْغِفَسٌة َوِي  

5. a.Huruf ikhfa’ syafawi ialah ba, contohnya : ٍَ ًُْؤِيُِْي   َوَيبُهْى ِب

b.huruf idgham mimi ialah mim, contohnya : ُُْهْى ُيْمَتِصٌد   َوِي

 

 

 

  



 

 

Lampiran 1 

HASIL PRA PENELITIAN GURU DAN SISWA KELAS VII MA’AHAD AS-

SAQAFAH AL-ISLAMIYAH PATANI SELATAN THAILAND 

 

Wawancara Guru 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Berapa lama anda  mengajar 

Al-Qu’an Hadist 

Saya mengjaran Al-Qur’an 

Hadis sudah 5 tahun  

 

2 Apakah metode yang 

digunakan dalam mengajar 

Al-Quran Hadist 

-Ceramah 

-hapalan 

-tanya Jawab 

-penugasan 

 

3 Apa kedala dalam mengajar 

Al-Qu’ran Hadis 

-setiap siswa ada 

kekurangan masing-

masing yang berbeda   

 

4 Apa saja kendala bagi siswa 

dalam belajar pelajaran Al-

Qur’an Hadist  

-Sulid dalam membedakan     

bacaan kuhum tajwid 

-jenuh dalam belajar 

- ngantuk dalam belajar 

 

 

  



 

 

WAWANCARA SISWA 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Apakah Kalian suka beajar 

pelajaran Al-Qu’an Hadist 

Kadang-kang suka  

Kadang Jenuh 

 

2 Metode apa saja yang 

diterapkan daam 

pembelajaran 

-Ceramah 

-hapalan 

-penugasan 

 

3 Apakah kalian suka 

terhadap metode yang 

diterapkan oleh guru 

Kadang-kadang suka tapi 

kadang-kadang jenuh 

atau membosankan 

 

4 Apakah kalian ingin untuk 

mengguna metode yang 

selain dari metode yang 

yang telah diterapkan oleh 

guru kalian 

Iya, saya ingin guru 

mengajarkan dengan cara 

yang baru, yang mudah 

dipahami 

 

 

  



 

 

DOKUMENTASI 

Pelajaran Al-Qur’an Hadist Ma’ahad As-Saqafah Al-Islamiyah Patani Selatan 

Thailad 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


