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ABSTRAK
Penelitian ini berbicara tentang peningkatan hasil belajar melalui strategi

pembelajaran guided note taking sehingga dapat memberikan kontribusi untuk
memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan strategi guided note
taking pada mata pelajaran al-qur’an hadits. Untuk itu diperlukan berbagai strategi
pembelajaran yang cocok salah satunya adalah strategi pembelajaran guided note
taking. Adapun rumusan masalah yaitu “Apakah strategi guided note taking dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran al-qur’an
hadits di MIN 4 Bandar Lampung?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan strategi guided note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik
kelas V pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 bandar lampung.

Berdasarkan statement diatas maka penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan alat pengumpul data, wawancara, observasi,
dokumentasi dan tes. selanjutnya subjek penelitian adalah siswa kelas V MIN 4
Bandar Lampung yang berjumlah 26 peserta didik. Penelitian Tindakan Kelas
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama yaitu perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif
dan kuantitatif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
statistik deskriptif.

Berdasarkan hal tersebut temuan penelitian yang dihasilkan adalah sebagai
berikut. Pada siklus I dari 26 peserta didik, terdapat peserta didik yang tuntas yaitu 19
peserta didik (73%) dan belum tuntas 7 peserta didik (23%). Pada siklus II
mengalami peningkatan dari 19 peserta didik yang tuntas menjadi 23 peserta didik
(88%) dan belum tuntas 3 peserta didik (12%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran al-qur’an
hadits di MIN 4 Bandar Lampung melalui penerapan strategi pembelajaran guided
note taking.

Kata kunci: Strategi Guided Note Taking, Hasil Belajar, Mata Pelajaran Al-
Qur’an Hadits
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MOTTO

        
Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk

bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 2).1

1 Mushaf Al-Qur’an Alkarim, Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah, (Jakarta:
Yayasan Penafsir Al-qur’an lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2013), h. 2.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan semakin dituntut untuk lebih efektif dan menyenangkan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang utama dan menjadi perioritas

pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermartabat dan budi

pekerti. Maka dari itu, pendidikan itu harus betul-betul diarahkan untuk

menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, memiliki budi

pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan yang terencana, terarah dan

berkesinambungan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan

kemampuannya secara optimal, baik aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek

psikomotorik.1 Pendidikan sekolah dasar merupakan tempat di mana peserta didik

menjalani pendidikan dasarnya dalam rangka pengembangan potensi yang mereka

miliki tersebut sejak dini yang akan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik

untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan baru.2

Terkait dengan penjelasan tersebut, pendidikan sendiri dapat dilaksanakan

dalam ruangan formal yang disebut dengan kelas. Kelas merupakan suatu

1 Eko Triyanto, Sri Anitah, dan Nunuk Suryani, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
Pemanfaatan Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran”. Jurnal
Teknologi Pendidikan, Vol. 1 No. 2 (2013), h. 226.

2 Nureva, dan Aulia Gustina Citra, “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri
Berbantuan Mind Mapping dan Picture Mapping terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V
Sekolah Dasar”. Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017),
h. 157.

1
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lingkungan belajar. Pengaturan dan pengelolaan kelaspun merupakan bagian

terpenting dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar tercipta iklim belajar yang

sesuai dengan standar dan mampu tercapainya efektivitas belajar, dan interaksi

yang kondisional antara guru sebagai tenaga pendidik dan murid selaku peserta

didik.

Pendidikan dan pembelajaran merupakan satu paket yang tak terpisahkan.

Pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Untuk memiliki

kualitas pendidikan yang baik, maka perlu konsep pembelajaran yang baik pula.

Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak, membangun

pengetahuan, sikap dari kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu kehidupan

peserta didik. Atas dasar itulah pentingnya kegiatan pembelajaran yang

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang

diharapkan.3

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan

kehendaknya sendiri.4 Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat

peserta didik belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar yaitu

usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Perubahan

tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi peserta didik dengan

3 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk Karakter Siswa sebagai
Pembelajar”. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 98.

4 Samsul Bahri, “Paradigma Pembelajaran Conditioning dalam Perspektif Pendidikan Islam”.
Jurnal Tadris, Vol. 12 No. 2 (2017), h. 197.
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lingkungannya.5 Dan guru dalam proses belajar megajar merupakan salah satu

faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pembelajaran.6 Sebab

tujuan pembelajaran adalah upaya memengaruhi peserta didik agar terjadi proses

belajar atau perbuatan belajar.

Seperti yang dijelaskan oleh Hilgrad dan Bower dalam Sri Fariyati

bahwa:

Belajar (to learn) memiliki arti: (1) to gain knowledge, comprehension, or
mastery of trough experience or study; (2) to fix in the mind or memory;
memorize; (3) to acquire trough experience; (4) to become in forme of to
find out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian
memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui
pengalaman, mengingat, menguasai, dan mendapatkan informasi atau
menemukan. Dengan demikian belajar memiliki arti dasar adanya
aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu yang dirumuskan
dalam tujuan pembelajaran.7

Maka dari itu dibutuhkan Strategi, Model, dan Metode Pembelajaran agar

dapat menciptakan pembelajaran yang aktif. Dalam pembelajaran guru harus

menggunakan strategi, model, dan metode agar peserta didik dapat belajar efektif,

efisien dan mengarah pada tujuan yang diharapkan. Memilih dan mengatur strategi

yang tepat dapat memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran.

Untuk lebih mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran, strategi

menunjuk kepada pengaturan memilih, menyusun dan memobilisasi (tindakan

5 Sunhaji, “Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran”. Jurnal
Kependidikan, Vol. 2 No. 2 (November 2014), h. 32-33.

6 Ratnawati, “Signifikansi Penguasaan Guru Terhadap Psikologi Siswa dalam Proses Belajar
Mengajar”. Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), h.
49.

7 Sri Fariyati, “Penerapan Strategi Guided Note Taking”. Jurnal Ilmiah Madaniyah Sekolah
Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, Vol. 1 Edisi V (2013), h. 51-52.



4

pengerahan dan penggunaan), sarana/prasarana dan tenaga untuk mencapai tujuan.

Seperti dijelaskan oleh J.R David dalam R. Andi Ahmad Gunadi bahwa Strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.8

Menurut Trianto dalam Muhammad Affandi model pembelajaran adalah
suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada
pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya
tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran,
lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.9

Sedangakan menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam Muhammad Affandi
metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.10 Karena
metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi
pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran.11

Untuk mengetahui perkembangan sampai dimana hasil yang telah dicapai

oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan

kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria yang mengacu pada tujuan yang

telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar

mengajar terhadap keberhasilan belajar peserta didik.

8 R. Andi Ahmad Gunadi, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Konsep Diri terhadap Hasil
Belajar Mata Kuliah Ilmu Pendidikan”. Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No 3 (Agustus-September 2014), h. 12.

9 Muhammad Affandi, Evi Chamalah, dan Oktarina Puspita Wardani, Model dan Metode
Pembelajaran di Sekolah (Semarang: UNISSELA PRESS, 2013), h. 15.

10 Ibid. h. 16.
11 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 158.
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Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih

luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik.12

Dari definisi tersebut, maka hasil belajar peserta didik dalam proses

kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan

tingkah laku seseorang dapat mengakibatkan keberhasilan peserta didik dalam

memperoleh hasil belajar yang tinggi.

Sudjana berpendapat bahwa tujuan dan proses belajar lebih terfokus pada

sejauh mana ketercapaian pembelajaran terhadap tujuan instruksionalnya, namun

untuk memperoleh tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, secara garis

besar faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini
meliputi aspek psiologis dan psikologis, aspek psiologis adalah aspek
yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik (jasmani)
sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan, bakat, minat,
motivasi, dan lain sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu, faktor ini
meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial. Faktor lingkungan
sosial meliputi keadaan guru, teman teman dan lain sebagainya,
sedangkan faktor non sosial meliputi gedung, tempat tinggal siswa,
alat-alat, dan lain sebagainya13

Di dalam suatu pembelajaran, Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah

salah satu pelajaran berciri khas Agama Islam yang memiliki tingkat kesulitan

12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 3.

13 Syarifah, ”Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Guided Note Taking (GNT)
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV sekolah Dasar Negeri 006 Bandar Seikijang
Kabupaten Pelalawan”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013), h. 11.
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cukup tinggi, padahal Al-Qur’an Hadits merupakan pokok pelajaran terpenting

dalam rangka memasuki gerbang pengetahuan Agama Islam, mata pelajaran ini

menuntut adanya kemampuan baca dan kemampuan tulis, karena Al-Qur’an

Hadits begitu penting baik sebagai pegangan dan pedoman dalam berbuat, maka di

Madrasah diadakan pendidikan Al-Qur’an Hadits agar generasi penerus tidak salah

langkah.

Adapun pra penelitian berdasarkan pengamatan selama melaksanakan

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan Oktober 2016 di MIN 4 Bandar

Lampung, dapat dilihat pendidik menggunakan metode ceramah untuk

penyampaian materi di kelas. Metode ceramah bukan berarti tidak cocok untuk

digunakan, akan tetapi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai serta materi yanng akan disampaikan. Penerapan metode pembelajaran

tanpa variasi dapat menjadi kendala dalam pembentukan pengetahuan peserta

didik, ditambah dengan keadaan peserta didik yang sebagian senang bermalas-

malasan, dan adanya faktor eksternal seperti kurangnya dorongan dan perhatian

dari orang tua dan mayoritas keadaan ekonomi wali dari peserta didik ialah

menengah kebawah sehingga hal ini sangatlah tidak kondusif pada setiap

pembelajaran berlangsung peserta didik jadi kurang tertarik dalam mengikuti

pelajaran. Sebagai pengatur serta pelaksana kegiatan belajar mengajar, pendidik

harus dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik

sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk memperhatikan materi yang
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disampaikan oleh pendidik dan tujuan pembelajaran akan dapat dicapai secara

maksimal.

Pada saat peneliti mengadakan kunjungan ke MIN 4 Bandar Lampung,

data awal yang didapatkan dari kelas V semester Ganjil di MIN 4 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 dapat dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Kelas V MIN 4 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2017/2018

No. Nama KKM Nilai Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 65 Belum Tuntas

2 Bram Prasetia Ali 70 71 Tuntas

3 Cikal Vinsky Yunanta 70 70 Tuntas

4 Clara Yulianti 70 64 Belum Tuntas

5 Keysa Fernanda 70 66 Belum Tuntas

6 Hoirunnisa 70 66 Belum Tuntas

7 Marsel Dengguretu 70 67 Belum Tuntas

8 Muda Afrizal 70 60 Belum Tuntas

9 M. Adi Setiawan 70 64 Belum Tuntas

10 M. Arifin 70 50 Belum Tuntas

11 M. Dafit Saputra 70 60 Belum Tuntas

12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 62 Belum Tuntas

13 Muhammad Kays Faiza 70 66 Belum Tuntas

14 Muhammad Razan Ihsan 70 72 Tuntas

15 Muhammad Razan Irfan 70 73 Tuntas

16 Nur Aliffia Rahman 70 66 Belum Tuntas

17 Nyayu Neisya Salsabila 70 70 Tuntas

18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 75 Tuntas

19 Ridho Yansyah Chandra 70 70 Tuntas

20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 70 Tuntas
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21 Sakira Salva Medika 70 62 Belum Tuntas

22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 63 Belum Tuntas

23 Siti Maysaroh 70 71 Tuntas

24 Suandika 70 63 Belum Tuntas

25 Virgi Ramadhani 70 62 Belum Tuntas

26 Zahra Salsabila 70 71 Tuntas

Jumlah 1725

Tuntas 10 (38%)

Belum Tuntas 16 (62%)

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat dipahami bahwa hasil

belajar peserta didik di MIN 4 Bandar Lampung belum menunjukan hasil yang

maksimal, karena pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits, diperoleh keterangan

bahwa dari 26 peserta didik hanya ada 10 orang atau 38% yang berhasil mencapai

KKM = 70, itu berarti 16 peserta didik atau 62% belum mencapai KKM.

Pada hari itu juga peneliti menemui pendidik mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits yaitu Bapak Pathurrohman, S.Pd.I, MM. untuk menyampaikan rencana

penelitian yang telah mendapat izin dari Kepala Madrasah. Peneliti memberikan

gambaran tentang pelaksanaan penelitian yang akan diadakan di kelas V dan

beliau menyambutnya dengan sangat baik. Selain melakukan diskusi tentang

rencana penelitian, peneliti juga mengadakan wawancara dengan beliau mengenai

kondisi kelas, kondisi peserta didik, hasil belajar peserta didik terutama pada mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian di MIN 4 Bandar Lampung,

guru mata pelajaran al-qur’an hadits mengatakan bahwa:
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Secara umum, peserta didik kelas V ini termasuk peserta didik yang ramai
dalam pembelajaran. Namun, dalam proses pembelajaran sebagian besar
merasa senang dan antusias dalam menerima pelajaran dan sebagian ada
beberapa yang kurang memperhatikan dan bermain-main sendiri. Dan
strategi guided note taking belum pernah digunakan dalam kegiatan
belajar mengajar di kelas. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan
pengetahuan pendidik terhadap strategi guided note taking. Sedangkan
untuk hasil belajar belum 100%, karena memang ada beberapa peserta
didik yang IQ nya juga rendah dan juga faktor dari luar sekolah, dimana
orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya yang luar biasa karena sebagian
besar ekonomi orang tua yaitu menengah kebawah sehingga lebih fokus
untuk mencari nafkah baik bapak maupun ibu. Jadi untuk membantu
membimbing anaknya baik dalam tugas pekerjaan rumah anak sendiri
yang mengerjakannya tanpa ada bimbingan orang tua sehingga hasilnya
pun tidak maksimal.14

Faktor-faktor tersebut dalam banyak hal, sering saling berkaitan dan

mempengaruhi satu sama lain. Seorang peserta didik yang bersikap conserving

(berbicara) terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal)

misalnya, biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan

tidak mendalam. Sebaliknya, seorang peserta didik yang berintelegensi tinggi

(faktor internal) dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor

eksternal), mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan

kualitas hasil pembelajaran. Jadi, karena pengaruh-pengaruh faktor tersebut

muncul peserta didik yang high achievers (berprestasi tinggi) dan under-achievers

(berprestasi rendah) atau gagal sama sekali.15

14 Pathurrohman, wawancara dengan guru bidang studi al-qur’an hadits, MIN 4 Bandar
Lampung, 18 juli 2017.

15 Nurul Hidayah, ”Pengaruh Hubungan Interpersonal Orangtua dan Anak terhadap
Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas VII dan VII MTs Al-Hasaniyyah Jragung Karangawen Demak”.
(Skripsi Program Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,
2016), h. 2-3.
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Dalam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah tentunya penerapan dalam

perilaku beragama sangatlah penting, maka dari itu pembelajaran yang bersifat

“ceramah” harus kita modifikasikan dengan pengajaran yang lebih interaktif.

Mel Silberman dalam Sri Fariyati, mengatakan jika ceramah digunakan

terlalu sering, ceramah tidak akan mengarah ke belajar, tetapi ini dapat menjadi

metode yang efektif jika pengajar dapat membangun daya tarik peserta didik,

memaksimalkan pengertian dan ingatan, melibatkan peseerta didik selama

ceramah, dan memberikan penguatan apa yang telah disampaikan. 16

Penerapan strategi pembelajaran berkaitan erat dengan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai. Seorang guru akan menggunakan strategi

pembelajaran yang efektif yaitu strategi yang dapat membuat peserta didik

menjadi aktif sejak mulai pembelajaran sampai selesai dan agar peserta didik

mampu mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan strategi

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal yang memungkinkan

terciptanya pembelajaran efektif.17 Beberapa hal yang dimaksud sebagaimana

dikatakan Dick & Carey dalam Khanifatul terdapat lima komponen strategi

pembelajaran, yaitu: (1) kegiatan pembelajaran pendahuluan, (2) penyampaian

informasi, (3) partisipasi siswa, (4) tes, (5) kegiatan lanjutan.18

16 Sri Fariyati, Op. Cit. h. 53.
17 Khanifatul, Pembelajaran Inovatif: Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif dan

Menyenangkan (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), h. 15-16.
18 Ibid. h. 16
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Salah satu strategi alternatif untuk dapat mengaktifkan peserta didik

dalam proses pembelajaran Al-qur’an Hadits dengan metode ceramah adalah

strategi guided note taking. Strategi ini merupakan salah satu usaha untuk

membuat peserta didik lebih berkonsentrasi saat guru sedang menjelaskan

pelajaran dengan metode ceramah yang selama ini dilakukan. Karena guided note

taking adalah strategi dimana seorang guru menyiapkan suatu bagan, skema

(handout) sebagai media yang dapat membantu peserta didik dalam membuat

catatan ketika seorang guru sedang atau setelah menyampaikan pelajaran dengan

metode ceramah.19Seperti dikemukakan oleh Melvin L. Silberman, yakni:

Guided note taking merupakan strategi di mana guru menyediakan
formulir atau lembar yang telah dipersiapkan untuk membuat catatan
sewaktu guru mengajar.20

Proses pembelajaran dengan strategi ini akan mengarahkan konsentrasi

peserta didik dalam mengambil point-point penting dari bahan ajar yang mereka

dengarkan. Strategi guided note taking adalah strategi yang menekankan pada

peningkatan kemampuan dalam menangkap point-point penting dari teks lisan

yang didengar, dengan cara memberikan panduan yang berbentuk kisi-kisi yang

berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna.

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mencarikan

inovasi alternatif dalam pembelajaran al-Qur’an hadits di MIN 4 bandar lampung

melalui strategi active learning tipe guided note taking, pemahaman dan hasil

19 Sri Fariyati, Loc. Cit.
20 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, terjemahan Raisul

Muttaqien (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), h. 123.
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belajar peserta didik dalam mata pelajaran al-Qur’an hadits dapat menambah

semangat peserta didik dalam proses menerima ilmu pengetahuan dan

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa berdasarkan masalah diatas

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu dengan cara melakukan

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan strategi belajar aktif yang dapat

memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dengan Strategi belajar catatan

terbimbing akan meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan

strategi guided note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik

kelas V pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 Bandar Lampung

TA. 20172018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut,

masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peserta didik belum dapat memahami pelajaran, meskipun guru telah berupaya

dari menjelaskan materi sebaik mungkin.

2. Meskipun guru telah mengajar dengan maksimal, namun pencapaian hasil

belajar peserta didik kelas V masih belum mencapai KKM, ini dikarenakan

kurangnya dorongan atau perhatian dari orang tua untuk memperoleh ilmu

tambahan pengetahuan peserta didik dalam hal membaca dan menulis Al Quran
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di lingkungan peserta didik. Sehingga menyebabkan peserta didik tersebut

kurang menguasai materi dan pengetahuan dalam hal pembelajaran Al Quran

Hadist tersebut, yang lebih khusus yaitu membaca Al Quran sesuai dengan

tajwid dan makhrajnya

3. Guru belum menggunakan strategi pembelajaran dan guru hanya menggunakan

metode klasik, meskipun sudah banyak strategi-strategi pembelajaran yang

variatif dan menarik.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka perlu adanya pembatasan

masalah. Untuk itu peneliti membatasi masalah sebagai berikut, yakni penerapan

strategi guided note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V

pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 Bandar Lampung TA. 20172018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka masalah penelitian ini

dirumuskan dengan apakah penerapan strategi guided note taking dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran al-qur’an

hadits di MIN 4 bandar lampung TA. 2017/2018?.
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan berdasarkan

permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

penerapan strategi guided note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta

didik kelas V pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 bandar lampung TA.

2017/2018.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak antara

lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan

sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya

tentang penggunaan Guided Note Taking pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi MIN 4 Bandar Lampung, hasil penelitian ini dapat dijadikan:

1) Sebagai acuan dalam menyusun program pembelajaran sekolah.

2) Sebagai motivasi untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah untuk

terciptanya pembelajaran yang optimal.

b. Bagi Guru MIN 4 Bandar Lampung, hasil penelitian ini dapat:
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1) Dijadikan pedoman dalam penggunaan metode yang sesuai dengan proses

pembelajaran.

2) Mempermudah guru untuk menyampaikan bahan ajar di kelas.

3) Meningkatkan pemahaman materi kepada peserta didik.

4) Memberi wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam merancang

model yang tepat dan menarik bagi peserta didik dan guru.

c. Bagi peserta didik MIN 4 Bandar Lampung, hasil penelitian ini dapat:

1) Memberikan kemudahan bagi peserta peserta didik untuk meningkatkan

hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.

2) Dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah menerima materi

khususnya pelajaran Al-Qur’an Hadits.

3) Adanya kebebasan bagi peserta didik untuk menemukan hal-hal baru bagi

dirinya di dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits.

4) Dapat menghilangkan rasa jenuh pada saat pembelajaran berlangsung.

5) Dapat mempermudah penguasaan konsep, memberikan pengalaman

nyata, memberikan dasar berfikir kongkret sehingga meningkatkan minat

belajar dan hasil belajar.

d. Bagi Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Sebagai bahan referensi juga menambah literatur di bidang

pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan

untuk mahasiswa lainnya.
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e. Bagi Pembaca/Peneliti

Bagi pembaca yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian dapat

memberikan gambaran yang jelas tentang efektifitas pembelajaran

menggunakan Guided Note Taking sehingga dapat meningkatakan aktivitas

dan hasil belajar peserta didik.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-sikap,

apresiasi dan keterampilan.1 Suprayekti dalam Sri Fariyati mengatakan:

Hasil belajar adalah suatu psikis atau mental yang berlangsung dalam
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-
perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Perolehan aspek-aspek
perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh
pembelajar. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar
setelah melaksanakan belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.2

Menurut Nana Sudjana:

Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah
laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup
bidang kognitif, afektif dan psikomotorik.3

Sejalan dengan Nana Sudjana, Sudijono dalam Budi Tri Siswanto

mengungkapkan:

Hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat
mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat
mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap
(affective domain) dan aspek keterampilan (psychomotor domain) yang
melekat pada diri setiap individu peserta didik. Ini artinya melalui hasil

1 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), h. 5.

2 Sri Fariyati, “Penerapan Strategi Guided Note Taking”. Jurnal Ilmiah Madaniyah Sekolah
Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, Vol. 1 Edisi V (2013), h. 60.

3 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 3.
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belajar dapat terung-kap secara holistik penggambaran pencapaian
siswa setelah melalui pembelajaran.4

Hasil belajar pada peserta didik hakikatnya adalah perubahan tingkah

laku pada peserta didik. Perubahan tingkah laku tentunya perubahan ke arah

yang lebih baik, termasuk didalamnya perubahan pengetahuan yang dimiliki

peserta didik. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil belajar ini dapat

diketahui setelah guru memberikan evaluasi belajar.

Klasifikasi belajar menurut Bloom dalam Nana Sudjana, secara garis

besar mencakup 3 ranah, yaitu:

a. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek
pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek
berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.

b. Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.

c. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan
dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik,
yakni:
1) Gerakan refleks
2) Keterampilan gerakan dasar
3) Kemampuan perseptual
4) Keharmonisan atau ketepatan
5) Gerakan keterampilan kompleks
6) Gerakan ekspresif dan interpretatif.5

4 Budi Tri Siswanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa pada
Pembelajaran Praktik Kelistrikan Otomotif SMK di Yogyakarta”. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol. 6 No
1 (Februari 2016), h. 114.

5 Nana Sudjana. Op. Cit. h. 22.
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Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan

psikomotorik yang diperoleh melalui proses belajar. Hasil belajar yang

diperoleh dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kemajuan para peserta

didik dalam proses pembelajaran.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Baharuddin dan Wahyuni dalam R. Andi Ahmad Gunadi, dua
faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses
belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar.6

Rosdiana dalam Nuraida Abdullah menyebutkan ada beberapa faktor

yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu:

a. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri murid seperti lingkungan
sekolah, guru, teman sekolah, keluarga, orang tua, masyarakat.

b. Faktor internal, yaitu faktor dalam diri murid yang terdiri atas:
motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Tersedia materi
yang memadai untuk memancing aktivitas siswa. Adanya strategi
dan aspek-aspek jiwa anak.7

Sejalan dengan dua pendapat tersebut, Sudjana berpendapat bahwa

tujuan dan proses belajar lebih terfokus pada sejauh mana ketercapaian

pembelajaran terhadap tujuan instruksionalnya, namun untuk memperoleh

6 R. Andi Ahmad Gunadi, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Konsep Diri terhadap Hasil
Belajar Mata Kuliah Ilmu Pendidikan”. Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No 3 (Agustus-September 2014), h. 11.

7 Nuraida Abdullah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Aspek Menulis
dengan Penggunaan Model Kooperatif Learning Tipe STAD”. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 2 No
2 (2018), h. 220.
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tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, secara garis besar faktor-faktor

tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor ini
meliputi aspek psiologis dan psikologis, aspek psiologis adalah
aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik (jasmani)
sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan, bakat,
minat, motivasi, dan lain sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu, faktor ini
meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial. Faktor lingkungan
sosial meliputi keadaan guru, teman teman dan lain sebagainya,
sedangkan faktor non sosial meliputi gedung, tempat tinggal siswa,
alat-alat, dan lain sebagainya.8

Mengajar sekaligus memperkuat pemahaman. Proses ini mendorong

seseorang untuk menguasai kembali pelajaran yang pernah diperoleh. Beberapa

pakar menjelaskan bahwa ketika anda mengajarkan ilmu pada orang lain maka

mekanisme dalam otak kita akan bekerja untuk mengingat 95% lebih optimal.9

Seperti digambarkan pada gambar 1 berikut ini:

10% Apa yang kita baca

20% Apa yang kita dengar

30% Apa yang kita lihat

50% Apa yang kita dengar sekaligus lihat

70% Kalau dibicarakan dengan orang lain

80% Jika kita mengalami atau mempraktikan

95% Jika kita mengajarkan kepada orang lain

Gambar 1
Otak kita rata-rata mengingat

8 Syarifah, ”Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Guided Note Taking (GNT)
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV sekolah Dasar Negeri 006 Bandar Seikijang
Kabupaten Pelalawan”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013), h. 11.

9Dwi Budiyanto, Prophetic Learning-Menjadi Cerdas dengan Jalan Kenabian (Yogyakarta:
Pro-U Media, 2009), h. 227.
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Keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya bergantung kepada

materi yang tersedia, akan tetapi peranan guru serta kegiatan siswa yang

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar yang berlangsung baik di

kelas maupun di luar kelas. Dan dapat dikatakan bahwa guru merupakan salah

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar

guru hendaknya mampu menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran.

Tujuannya agar pembelajaran yang dilakukan tidak membosankan dan mampu

menarik perhatian peserta didik sehingga implikasi pada hasil belajar sesuai

dengan apa yang diharapkan.

B. Hakikat Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

1. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Pendidikan di madrasah merupakan salah satu pendidikan dasar yang

bernafaskan keagamaan. Didalamnya diajarkan materi al-qur’an hadits yang

merupakan sumber hukum dan pegangan hidup umat Islam. Pengajaran al-

qur’an hadits di madrasah harus selalu ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan

yang berpegang kuat kepada hukum Islam tersebut.

Mata pelajaran al-qur’an hadits secara khusus diajarkan mulai dari

madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Mata pelajaran al-qur’an hadits

adalah salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada

madrasah ibtidaiyah yang digunakan untuk mengarahkan pemahaman dan

penghayatan isi yang terkandung dalam al-qur’an dan hadits yang diharapkan
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dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang dalam perilaku

memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan al-

qur’an dan hadits.10

Pendidikan al-Qur'an Hadits sebagai landasan yang integral dari

pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial

mata pelajaran al-Qur'an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan

motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan

keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan

Islam dapat dipahami dari Q.S An-Nahl ayat 64 dan Q.S Shaad ayat 29, yaitu:

                    
      

Artinya: “Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-kitab (Al-Qur’an)
ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang
mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang beriman”.11

                        
Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu
penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya
dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai
fikiran”.12

10Ibid.
11 Al-Qur’an Alkarim, Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 273.
12 Ibid. h. 455.
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Hal ini sejalan dengan misi pendidikan dasar adalah untuk: (a)

pengembangan potensi dan kapasitas belajar peserta didik yang menyangkut

rasa ingin tahu, percaya diri, keterampilan berkomunikasi dan kesadaran diri,

(b) pengembangan kemampuan baca, tulis, hitung, dan bernalar, keterampilan

hidup, dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, (c) fondasi

bagi pendidikan berikutnya.13

Pembelajaran al-qur’an hadits di madrasah ibtidaiyah, menekankan

proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus

dimiliki oleh seorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut. Di

antaranya adalah kemampuan dalam membaca, menulis, mengahafal,

mengartikan, memahami, dan mengamalkan al-qur’an dan hadits.

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Pembelajaran al-qur’an hadits pada sekolah-sekolah agama seperti:

MIN/SD, MTs, MAN sampai Perguruan Tinggi, sesuai dengan kurikulum yang

telah ditetapkan, dengan tujuan agar anak didik, mengetahui, memahami dan

meyakini serta mengamalkan ayat-ayat al-qur’an dan hadits secara sempurna.

Mata pelajaran al-qur’an hadits di madrasah ibtidaiyah bertujuan:

a. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca,

menulis, membiasakan dan menggemari membaca al-qur’an dan hadits.

13Siti Zamzani, ”Penerapan Strategi Index Card Match Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di
Kelas IV MI Ma’aruf NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. (Skripsi Program
Sarjana Ilmu Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri, Purworkerto, 2015), h. 2.
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b. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat ayat

al-qur’an dan hadits melalui keteladanan dan pembiasaan.

c. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada

isi kandungan ayat al-qur’an dan hadits.14

Pembelajaran al-qur’an hadits adalah bagian dari upaya untuk

mempersiapkan sejak dini agar peserta didik memahami, terampil

melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan al-qur’an hadits melalui

kegiatan pendidikan.

3. Fungsi PembelajaranAl-Qur’an Hadits

Fungsi Pembelajaran al-qur’an hadits di Madrasah Ibtidaiyah yaitu:

a. Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik membaca dan menulis al-

qur’an dan hadits.

b. Mendorong membimbing dan membina kegemaran peserta didik, kemauan

membaca al-qur’an dan hadits.

c. Menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman

kandungan ayat-ayat al-qur’an dan hadits dalam perilaku peserta didik

sehari-hari.

d. Memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih

tinggi.15

14 Tasnim Idris, Elva Mahyuni, “Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Al-Qur’an
di MIN Rukoh Darussalam Banda Aceh”. Jurnal Pionir, Vol. 1 No 1 (Juli 2013), h. 5.
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4. Ruang Lingkup Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Ruang lingkup pembelajaran al-qur’an hadits di Madrasah Ibtidaiyah

meliputi:

a. Pengetahuan dasar membaca dan menulis al-qur’an yang benar sesuai

dengan kaidah ilmu tajwid.

b. Hafalan surah-surah pendek dalam al-qur’an dan pemahaman sederhana

tentang arti dan makna kandungannya serta pengalamannya melalui

keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai

hadits-hadits yang berkaitan dengan kebersihan, nita, menghormati orang

tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat

berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal shalih.16

Pembelajaran al-qur’an hadits pada kelas V Madrasah Ibtidaiyah

meliputi: (1) surah al-kafirun, (2) surah al-maun, (3) surah at-takatsur, (4)

menyayangi anak yatim, (5) aku bisa membaca hukum bacaan mim mati, (6)

15 Ayu Khumairoh, ”Pengembangan Buku Ajar Integrasi Al-Qur’an Hadits dengan Sains
untuk Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Bacem Blitar”. (Program Sarjana
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi, Malang, 2016),
h. 24.

16Haniq Amamah, ”Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits
Materi Surah Al-Bayyinah Melalui Penerapan Metode Driil Kelas VI MI Nashriyah Ranggen Tahun
Pelajaran 2015/2016”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas
Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), h. 25.
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Surah al-qadr, (7) Surah al-‘alaq, (8) jauhi sifat-sifat orang munafiq, (9) aku

bisa membaca waqaf dan washal.17

C. Hakikat Strategi Pembelajaran Guided Note Taking

1. Strategi Pembelajaran Guided Note Taking

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Jika dihubungkan dengan proses belajar mengajar, strategi bisa diartikan

sebagai pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Strategi pada hakikatnya merupakan usaha untuk memperoleh

kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan di dalam dunia

pendidikan.

Menurut Sherly strategi diartikan sebagai keputusan-keputusan
bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya diperlukan untuk
mencapai tujuan. Sumantri dan Permana juga menyatakan bahwa
strategi diartikan sebagai suatu keputusan bertindak guru dengan
menggunakan kecakapan dan sumber daya pendidikan untuk mencapai
tujuan melalui gabungan yang efektif antara lingkungan dan kondisi
paling menguntungkan.18

Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi merupakan proses penentuan

rencana yang berfokus pada tujuan disertai penyusunan suatu cara agar tujuan

17Direktorat Pendidikan Madrasah, DIRJEN Pendidikan Islam, KEMENAG Republik
Indonesia, Buku Guru Al-Qur’an Hadits Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Kementrian Agama,
2015), h. v.

18 Sri Endang Utami, “Penerapan Strategi Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan
Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa”. Jurnal Paradigma, Vol. 2 No. 1 (November 2015), h. 4.
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tersebut dapat dicapai. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa strategi

pembelajaran merupakan suatu rencana, cara pandang, dan pola pikir guru

dalam mengorganisasikan isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan

pengelolaan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.19

Seperti yang dijelaskan oleh Kemp bahwa:

Strategi Pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus
dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat
dicapai secara efektif dan efisien.20

Senada dengan hal tersebut Dick dan Carey, juga menyebutkan bahwa:

Strategi pembelajaran itu adalah set materi dan prosedur pembelajaran
yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar
pada peserta didik.21

Dalam al-qur’an juga dijelaskan bahwa dalam berdakwah Nabi

Muhammad SAW juga menggunakan strategi. Seperti dalam QS. An-Nahl ayat

125:

                      
                

     
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang

19 Khanifatul, Pembelajaran Inovatif (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), h. 15.
20 R. Andi Ahmad Gunadi, Op. Cit. h. 12
21 Sri Endang Utami, Op. Cit. h. 5.
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siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk.22

Untuk memilih strategi pembelajaran, harus dipertimbangkan maksud

tujuan pelajaran secara keseluruhan. Strategi guided note taking adalah strategi

dimana seorang guru menyiapkan suatu bagan, skema (handout) sebagai media

yang dapat membantu peserta didik dalam membuat catatan ketika seorang guru

sedang atau setelah menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah. Tujuan

dari strategi ini adalah agar metode ceramah yang dikembangkan oleh guru

mendapat perhatian peserta didik.

Strategi guided note taking selain sebagai pengembangan dari metode

ceramah, juga merupakan strategi yang menggunakan pendekatan pembelajaran

aktif. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan

semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi

yang mereka miliki. Disamping itu pembelajaran aktif dimaksudkan untuk

menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.23

Guided Note-Taking adalah suatu pembelajaran yang menggunakan

metode membuat catatan dalam kelas penuh. Meskipun menggunakan metode

ceramah, namun kegiatan belajar peserta didik dalam kondisi aktif. Keaktifan

peserta didik dikondisikan dalam sikap mencari (aktif) bukan hanya sekedar

menerima (pasif). Peserta didik belajar secara aktif ketika mereka secara terus

22 Mushaf Al-Qur’an Alkarim, Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah, (Jakarta:
Yayasan Penafsir Al-qur’an lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2013), h. 281.

23 Sri Fariyati. Op. Cit. h. 56.
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menerus terlibat, baik secara mental maupun secara fisik. Pembelajaran aktif

melibatkan pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik bersemangat, siap

secara mental, dan dapat memahami pengalaman yang dialami.

Agus Supriono menyatakan bahwa:

pembelajaran aktif dengan strategi guided note taking merupakan
strategi belajar berupa catatan terbimbing yang dikembangkan agar
metode ceramah yang dibawakan guru mendapat perhatian peserta
didik.24

Munurut Hisyam Zaini dkk:

strategi guided note taking merupakan strategi di mana guru
menyiapkan bagan atau skema atau yang lain yang dapat membantu
peserta didik dalam membuat catatan-catatan ketika guru
menyampaikan materi pelajaran.25

Sementara itu Melvin L. Silberman menyatakan bahwa:

guided note taking merupakan strategi di mana guru menyediakan
formulir atau lembar yang telah dipersiapkan untuk membuat catatan
sewaktu guru mengajar.26

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guided note taking

merupakan strategi yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam

menangkap poin-poin penting dengan cara memberikan panduan berupa kisi-

kisi yang belum sempurna agar metode ceramah yang dibawakan guru lebih

mendapatkan perhatian peserta didik. Panduan berupa kisi-kisi ini disebut

dengan handout guided note taking, yaitu handout yang isinya berupa kisi-kisi

24 Agus Suprijono, Op. Cit. h. 124.
25 Hisyam Zaini, Bermay Munthe, Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif

(Yogyakarta: CTSD, 2017), h. 32.
26 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, terjemahan Raisul

Muttaqien (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), h. 123.



30

atau poin-poin penting berupa titik-titik yang harus diisi peserta didik selama

proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut Weshaar dan Boyle dalam Ninda Elisie
berpendapat bahwa note taking digunakan untuk membantu
mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran.27

Menurut Soegeng dalam Nur Asiah, bahwa:

penggunaan pembelajaran aktif juga membawa beberapa keuntungan,
yaitu: (1) para peserta didik yang aktif menggunakan pengetahuan
utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi
pembelajaran, (2) para peserta didik yang aktif berfikir secara kritis
dan menciptakan pengembangan mereka sendiri, (3) para peserta didik
yang aktif terlibat secara kognitif, dan (4) para peserta didik yang aktif
menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas.28

Dari sini jelas terlihat bahwa strategi guided note taking adalah strategi

pembelajaran yang meski dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari

metode ceramah namun strategi ini cocok digunakan untuk menghadirkan

suasana belajar yang aktif sehingga peserta didik akan terfokus perhatiannya

pada istilah dan konsep yang akan dikembangkan dan materi yang berhubungan

dengan kompetensi serta tujuan yang telah dirancang.

27 Nindia Elisie A, Tri Atmojo K, Budi Usodo, “Eksperimentasi Model Pembelajaran Think
Pair Share dengan Guided Note Taking pada Materi Persamaan Garis Lurus Ditinjau dari Kemampuan
Bekerja Sama Siswa Kelas VIII SMP/MTs Negeri Kota Surakarta TP 2013/2014”. Jurnal Elektronik
Pembelajaran Matematika, Vol. 2 No. 4 (2014), h. 390.

28 Nur Asiah, “Analisis Kemampuan Praktik Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning)
Mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung”. Terampil: Jurnal
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), h. 24.
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2. Langkah-langkah Pembelajaran Strategi Guided Note Taking

Dalam strategi ini, sebagai pengajar, pendidik menyiapkan lembar

yang menginstruksikan peserta didik untuk membuat catatan sewaktu anda

mengajar.29 Langkah-langkah strategi guided note taking yaitu sebagai berikut:

a. Guru memberikan sebuah panduan yang berisi ringkasan poin-poin utama

atau penting dari materi pelajaran yang akan disampaikan dengan metode

ceramah.

b. Kosongkan sebagian dari poin-poin yang dianggap penting sehingga akan

terdapat ruang-ruang kosong dalam panduan tersebut.

c. Bagikan bahan ajar (handout) yang dibuat kepada anak peserta didik.

Jelaskan bahwa pada handout itu sengaja dihilangkan beberapa poin penting

dengan tujuan agar peserta didik tetap berkonsentrasi mendengarkan

pelajaran yang akan disampaikan.

d. Setelah selesai menyampaikan materi, minta peserta didik membacakan hasil

catatannya.

e. Berikan klarifikasi.30

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variasi dari

strategi guided note taking yaitu dengan menambahkan kesempatan bagi

peserta didik lain untuk merespon hasil tulisan peserta didik setelah dibacakan

29 Melvin L. Silbermen. Loc. Cit.
30 Hisyam Zaini. Op.Cit. h. 32-34.
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oleh peserta didik dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

bertanya atau menjawab pertanyaan guru di sela-sela penyampaian materi.

3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Guided Note Taking

Kelebihan-kelebihan strategi guided note taking yaitu sebagai berikut:

a. Strategi ini cocok untuk kelas besar dan kecil.

b. Strategi ini dapat digunakan sebelum, selama berlangsung, atau sesuai

kegiatan pembelajaran.

c. Strategi ini cukup berguna untuk materi pengantar.

d. Strategi ini sangat cocok untuk materi-materi yang mengandung fakta-fakta,

sila-sila, rukun-rukun atau prinsip-prinsip dan definisi definisi.

e. Strategi ini mudah digunakan ketika peserta didik harus mempelajari materi

yang bersifat menguji pengetahuan kognitif.

f. Strategi ini cocok untuk memulai pembelajaran sehingga peserta didik akan

terfokus perhatiannya pada istilah dan konsep yang akan dikembangkan dan

yang berhubungan dengan mata pelajaran untuk kemudian dikembangkan

menjadi konsep atau bagan pemikiran yang lebih ringkas.

g. Strategi ini dapat digunakan beberapa kali untuk merangkum bab-bab yang

berbeda.

h. Strategi ini cocok untuk menggantikan ringkasan yang bersifat naratif atau

tulisan naratif yang panjang.
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i. Strategi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai kecenderungan seseorang

terhadap suatu informasi tertentu Strategi ini memungkinkan peserta didik

belajar lebih aktif, karena memberikan kesempatan mengembangkan diri,

fokus pada handout dan materi ceramah serta diharapkan mampu

memecahkan masalah sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri.31

Di samping memiliki kelebihan, strategi guided note taking juga

memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

a. Jika guided note taking digunakan sebagai strategi pembelajaran pada setiap

materi pelajaran, maka guru akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan

peserta didik.

b. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang

panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang

ditentukan.

c. Kadang-kadang sulit dalam pelaksanaan karena guru harus mempersiapkan

handout atau perencanaan terlebih dahulu, dengan memilah bagian atau

materi mana yang harus dikosongkan dan pertimbangan kesesuaian materi

dengan kesiapan peserta didik untuk belajar dengan model strategi tersebut.

d. Guru-guru yang sudah terlanjur menggunakan strategi lama sulit beradaptasi

pada strategi baru.

e. Menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi dari standar

yang telah ditetapkan.

31 Sri Fariyati, Op. Cit. h. 57-58
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f. Biaya untuk penggandaan handout bagi sebagian guru masih dirasakan

mahal dan kurang ekonomis.32

D. Penelitian yang Relevan

Syarifah, dari hasil penelitian meningkatkan hasil belajar peserta didik

melalui strategi guided note taking (GNT) pada mata pelajaran pendidikan agama

islam kelas IV sekolah dasar negeri 006 Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

Diketahui bahwa ketuntasan belajar peserta didik pada siklus I telah mencapai

nilai rata-rata 68%, dan dengan demikian siklus I belum mencapai ketuntasan

klasikal yang telah ditetapkan di SDN 006 Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

dengan ketuntasan klasikal 75%. Dan ketuntasan belajar peserta didik pada siklus

II diketahui bahwa hasil belajar peserta didik telah di atas ketuntasan klasikal yang

telah ditetapkan di SDN 006 Bandar Sekijang yaitu 75% yakni sebesar 88%.33

Persamaan dari penelitian Syarifah dengan penulis yaitu menggunakan strategi

guided note taking untuk meningkatkan hasil belajar, sedangkan mata pelajaran

dan kelas yang diambil dalam penelitian Syarifah berbeda dengan yang penulis

teliti.

Etik Ifadatun Mudliath, dari hasil penelitiannya dilakukan pembelajaran

dengan menggunakan penerapan guided note taking didapatkan keberhasilan

tindakan yang diterapkan pada penelitian tindakan kelas ini telah mencapai

32 Ibid. h. 58-59
33 Syarifah, Op. Cit. h. 56-58.
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ketuntasan belajar ≥80% dengan KKM 75. Siklus I, peserta didik yang sudah

memenuhi KKM sebanyak 15 peserta didik atau 60% dengan rata-rata kelas

nilainya sebesar 76,2. Siklus II, peserta didik yang sudah memenuhi KKM

sebanyak 22 peserta didik atau 88% dengan rata-rata nilainya sebesar 82,3.34

Persamaan dari penelitian Etik Ifadatun Mudliath dengan penulis yaitu

menggunakan strategi guided note taking untuk meningkatkan hasil belajar,

sedangkan mata pelajaran dan kelas yang diambil dalam penelitian Etik Ifadatun

Mudliath berbeda dengan yang penulis teliti.

Tri Wahyuni, berdasarkan hasil penelitian dimana hasil belajar peserta

didik setelah diterapkan strategi pembelajaran guided note taking pada mata

pelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar negeri 024 Taraibangun yang

dilakukan dalam dua siklus memperlihatkan peningkatan hasil belajar yang

signifikan. Hasil pengamatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan,

diketahui bahwa guru telah menerapkan strategi pembelajaran guided note taking

secara maksimal pada siklus II. Sedangkan pada siklus I masih terdapat

kekurangan dan kelemahan. Hasil belajar yang diperoleh setelah dilakukan tes

soal, pada pembelajaran pra tindakan, ketuntasan klasikal diperoleh sebesar

46,94%, kemudian meningkat menjadi 63,27 % pada siklus I, dan sebesar 89,79 %

34 Etik Ifadatun Mudliath, “Peningkatan Hasil Belajar Materi Menyimak Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia dengan Strategi Guided Note Taking di Kelas III A Semester II MI Ma’aruf NU 1
Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015.” (Skripsi
Program Sarjana Pendidikan Madrasah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015), h. 72.
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pada siklus II.35 Persamaan dari penelitian Tri Wahyuni dengan penulis yaitu

menggunakan strategi guided note taking untuk meningkatkan hasil belajar dan

sedangkan mata pelajaran yang diteliti tidak sama

Berdasarkan Penilitian yang telah dilakukan oleh Syarifah, Etik Ifadatun

Mudliath, Tri Wahyuni, tentang penerapan strategi guided note taking yang

dilaksanakan karena strategi pembelajaran guided note taking ini memfasilitasi

peserta didik yang berperan aktif dalam belajar dengan menggunakan handout.

Dengan demikian pembelajaran menggunakan strategi guided note taking dapat

meningkatkan Hasil Belajar peserta didik. Peningkatan ini dapat dilihat dari

peningkatan nilai rata-rata dari tiap siklus pembelajaran. Sehingga strategi suided

note taking dapat diterapkan dalam pembelajaran.

E. Kerangka Berfikir

guided note taking yang diterapkan dalam pembelajaran al-qur’an hadits

pada penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar, karena pembelajaran

melibatkan seluruh fisik, indra, dan intelektual anak. Metode ceramah pada

pembelajaran al-qur’an hadits adalah metode memberikan uraian atau penjelasan

kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah

mempunyai beberapa kelemahan, oleh karena itu peserta didik perlu mencatat

35 Tri Wahyuni, “Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Materi Tarekh Khulafaur Rasyidin Siswa Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 024 Taraibangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” (Skripsi Program
Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru,
2013), h. 52.



37

point-point penting yang didapat dari kegiatan belajar mengajar. Menulis atau

mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.

Catatan terbimbing, dimana guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran

akan memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.

Pembelajaran al-qur’an hadits yang menitik beratkan pada Pemahaman dengan

Hafalan maka peserta didik dapat langsung melihat, mendengar. peserta didik

diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikirnya dan menemukan

sendiri konsep-konsep dari materi yang dipelajarinya, dan hasil belajar peserta

didik pada mata pelajaran al-qur’an hadits akan lebih baik. Kerangka berfikir dapat

dilihat pada gambar 2:
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Pembelajaran Al-Qur’an Hadits
(Metode Ceramah)

1. Metode ceramah yang
digunakan kurang
mengoptimalkan peserta
didik dalam mencapai
kompetensi-kompetensi yang
diharapkan dalam
pembelajaran al-qur’an
hadits.

2. peserta didik mencatat
sendiri hasil ceramah guru.

3. Catatan peserta didik kurang
lengkap dan akurat.

4. peserta didik belum
menguasai materi secara
maksimal.

Pembelajaran di MIN 4 Bandar Lampung

1. Pengelolaan kelas yang masih belum efektif
dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar
yang kurang kondusif  membuat peserta didik
justru melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat
seperti peserta didik sering ngobrol dengan
temanya ketika guru menerangkan pelajaran.

2. Kurangnya aktivitas keterampilan guru dalam
menggunakan metode ceramah, sehingga peserta
didik hanya mendengarkan penjelasan dan dalam
pembelajaran dan peserta didik kurang memberi
respon terhadap pertanyaan yang diajukan guru.

3. Rendahnya tingkat penguasaan peserta didik
terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan,
sehingga peserta didik belum dapat memahami
pelajaran.

Gambar 2
Kerangka Berfikir

Peserta Didik
Pasif & Hasil

Belajar Rendah

Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking
(GNT) dengan Mengoptimalkan Penggunaan Handout

dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Hasil Belajar
Meningkat
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F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan.36

Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas dalam penelitian ini yaitu,

“penerapan strategi guided note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta

didik kelas V pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MIN 4 Bandar Lampung

TA. 2017/2018.”

36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 96.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

atau Classroom Action Research (CAR), yang berarti action research (penelitian

dengan tindakan) yang dilakukan di kelas. Menurut Arikunto Penelitian Tindakan

Kelas mengandung tiga arti yaitu: 1) penelitian; 2) tindakan; 3) kelas, dapat

disimpulkan dari kandungan tersebut bahwa yang dimaksud dengan Penelitian

Tindakan Kelas adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan

belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara

bersamaan.1

Dalam penelitian ini pelaksanaannya berkolaborasi dengan guru mata

pelajaran al-qur’an hadits kelas V MIN 4 Bandar Lampung. Peneliti sebagai

perancang, membuat RPP, dan mengajar di kelas. Guru mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits sebagai observer yang mengawasi dan menilai peneliti saat mengajar.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan minimal dua siklus yang dipergunakan adalah

model Kemmis & Mc Taggart dalam Suharsimi Arikunto. Dalam satu siklus terdiri

1 Yanita Dwi Ariyani, “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui Strategi Picture
and Picture pada Peserta Didik Kelas V SDN 04 Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017.” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2016), h. 26.

40
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dari (1) perencanaan; (2) pelaksanaan dan pengamatan; dan (3) refleksi. Prosedur

tindakan digambarkan pada gambar 2 berikut ini. 2

Gambar 2
Model Penelitian Tindakan Kemmis & Mc Taggart

1. Perencanaan Tindakan (planning)

Dalam tahap menyusun rancangan, peneliti menentukan titik-titik atau

fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2013), h. 137-140.
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kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung.

2. Pelaksanaan Tindakan (acting)

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan. Hal

yang perlu diingat adalah bahwa guru harus ingat dan taat pada apa yang sudah

dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar.

3. Pengamatan (observing)

Kagiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Pengamatan dilakukan

pada waktu tindakan sedang dilakukan. Ketika guru sedang melakukan

tindakan, guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat ini untuk melakukan

“pengamatan balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung.

Sambil melakukan pengamatan balik ini guru pelaksana mencatat sedikit demi

sedikit apa yang terjadi.

4. Refleksi (reflecting)

Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah

selesai melakukan tindakan kemudian berhadapan dengan peneliti untuk

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Jika penelitian tindakan

dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam refleksi terakhir peneliti

menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti lain apabila dia

menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan melanjutkan

dalam kesempatan lain.



43

Bila dalam Penelitian Tindakan Kelas terdapat lebih dari satu siklus, maka

siklus kedua dan seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya.

Hanya saja, antara siklus pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami

perbaikan tahap demi tahap. Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainnya

tidak akan pernah sama meskipun melalui tahap-tahap yang sama.

C. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di MIN 4 Bandar Lampung, beralamat di desa

Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Peneliti melaksanakan di tempat tersebut dengan alasan peneliti salah satunya

adalah di Madrasah tersebut peneliti telah melakukan Praktek Pengalaman

Lapangan (PPL), dan Madrasah tersebut mau menerima perubahan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di kelas V MIN 4

Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2017/2018.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian tindakan adalah kelas V MIN 4 Bandar Lampung

pada semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018, dengan jumlah 26 peserta didik

yang terdiri dari 10 peserta didik Perempuan dan 16 peserta didik Laki-laki.
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4. Prosedur Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menggunakan guided note taking

dalam pembelajaran al-qur’an hadits untuk meningkatkan hasil belajar al-qur’an

hadits pada peserta didik kelas V.

a. SIKLUS I

1) Perencanaan Tindakan (planning)

Tahap perencanaan ini berupa rencana tindakan menentukan

langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan

masalah. Langkah ini merupakan upaya memperbaiki kelemahan dalam

proses pembelajaran yang telah berlangsung selama ini. Rencana tindakan

pada siklus pertama yaitu sebagai berikut:

a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi

guided note taking.

b) Menyiapkan lembar kerja catatan terbimbing atau handout.

c) Menyusun lembar pengamatan.

d) Melakukan penelitian.

2) Pelaksaan Tindakan (acting)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan tindakan ini

yaitu sebagai berikut:

a) Guru membagikan handout catatan terbimbing pada setiap peserta

didik.

b) Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan handout tersebut.
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c) Guru meminta peserta didik agar tetap fokus pada apa yang

disampaikan guru.

d) Guru meminta peserta didik agar mengisi bagian-bagian handout yang

kosong selama mendengarkan materi yang guru jelaskan.

e) Guru meminta peserta didik memperhatikan materi pembelajaran yang

disampaikan guru.

f) Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi.

g) Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan

hasil pekerjaannya.

h) Guru memberikan klarifikasi hasil presentasi handout oleh peserta

didik.

3) Pengamatan (observing)

Pengamatn dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan,

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Dalam tahap ini observer

(guru) melakukan pengamatan dan mencatat semua yang dibutuhkan.

Pengumpulan data ini berpedoman dengan format observasi yang telah

disusun.

4) Refleksi (reflecting)

Refleksi adalah analisis hasil pengamatan dan tes. Refleksi ini

dilakukan pada akhir siklus I. Berdasarkan hasil pengamatan dan tes para

peserta didik pada siklus I, jika belum mencapai indikator keberhasilan

maka dilanjutkan ke siklus II dan seterusnya sampai mencapai indikator
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keberhasilan. Refleksi bertujuan untuk mengetahui penyebab peserta

didik dalam kesulitan belajar, sehingga peneliti dapat mengambil

keputusan untuk bertindak guna mengatasi kesulitan belajar tersebut.

Dengan tujuan peserta didik akan lebih paham dan tidak mengalami

kesulitan dalam pembelajaran al-qur’an hadits.

b. SIKLUS II

1) Perencanaan Tindakan (planning)

Siklus II merupakan tindak lanjut dari hasil refleksi pada siklus I.

Peneliti melakukan serangkaian kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yaitu

Bapak Pathurrohman mengenai kendala-kendala yang terjadi pada

siklus I.

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi

guided note taking.

c) Menyiapkan lembar kerja catatan terbimbing atau handout.

d) Menyusun lembar pengamatan.

e) Melakukan penelitian.

2) Pelaksaan Tindakan (acting)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan tindakan ini

yaitu sebagai berikut:

a) Guru membagikan handout catatan terbimbing pada setiap peserta

didik.
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b) Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan handout tersebut.

c) Guru meminta peserta didik agar tetap fokus pada apa yang

disampaikan guru.

d) Guru meminta peserta didik agar mengisi bagian-bagian handout yang

kosong selama mendengarkan materi yang guru jelaskan.

e) Guru meminta peserta didik memperhatikan materi pembelajaran

yang disampaikan guru.

f) Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi.

g) Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan

hasil pekerjaannya.

h) Guru memberikan klarifikasi hasil presentasi handout oleh peserta

didik.

3) Pengamatan (observing)

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan,

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Dalam tahap ini observer

(guru) melakukan pengamatan dan mencatat semua yang dibutuhkan.

Pengumpulan data ini berpedoman dengan format observasi yang telah

disusun.

4) Refleksi (reflecting)

Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus I. Berdasarkan hasil

pengamatan dan tes para peserta didik pada siklus I tujuan dan kegiatan

yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
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a) Menganalisa tindakan siklus II.

b) Mengevaluasi hasil dari tindakan siklus II.

c) Melakukan pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh.

Hasil refleksi siklus II ini dijadikan dasar dalam penyususnan laporan

hasil penelitian. Selain itu juga digunakan peneliti sebagai bahan

pertimbangan apakah indikator keberhasilan yang ditetapkan sudah tercapai

atau belum. Sesuai indikator keberhasilan yang ditentukan, yaitu apabila

peserta didik yang nilainya tuntas belajar sudah lebih atau sama dengan

76%.

Jika indikator tersebut telah tercapai, maka siklus tindakan berhenti.

Akan tetapi apabila indikator tersebut belum tercapai pada siklus II, maka

peneliti akan mengulang siklus tindakan dengan memperbaiki kinerja

pembelajaran pada tindakan berikutnyasampai berhasil. Secara umum,

tahap-tahap penelitian tindakan siklus II sama dengan siklus I. Hanya yang

membedakan adalah perbaikan-perbaikan rancangan pembelajaran

berdasarkan tindakan pada siklus I yang dirasa kurang maksimal.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Bebas atau Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel

lain atau berdiri sendiri. Variabel ini menjadi penyebab timbulnya variabel
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dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah

guided note taking. Aspek yang diukur dalam pembelajaran ini meliputi

persiapan pembelajaran, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Aspek-

aspek tersebut diukur dengan menggunakan observasi.

2. Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri.

Variabel terikat ini merupakan variabel yang menjadi akibat dari variabel

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar.

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang

mengakibatkan perubahan dari dalam individu sebagai hasil dari aktivitas

dalam belajar. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan belajar.

E. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah observasi, skala

penilaian, tes, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar.3

Dalam penelitian ini yang akan diukur dengan observasi adalah kegiatan

pembelajaran yang dilakukan guru dengan strategi guided note taking dan

3Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 84
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aktivitas belajar peserta didik. Penilaian observasi ini dilakukan oleh observer

(guru).

Kisi-kisi lembar observasi pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan

strategi guided note taking pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Kisi-kisi observasi Pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan Guided Note Taking

No Aspek Indikator

A Kegiatan
Pendahuluan

a. Membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama.

b. Menyapa dan memeriksa kehadiran, kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran.

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai peserta didik dan penjelasan
proses pembelajaran yang akan dijalani peserta
didik.

d. Guru menyampaikan secara singkat tentang
pelaksanaan pembelajaran dengan strategi catatan
terbimbing.

B Kegiatan Inti a. Guru membagikan handout catatan terbimbing
pada setiap peserta didik.

b. Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan
handout tersebut.

c. Guru meminta peserta didik agar tetap fokus pada
apa yang disampaikan guru.

d. Guru meminta peserta didik memperhatikan
materi pembelajaran yang disampaikan dengan
ceramah dan tanya jawab.

e. Guru meminta peserta didik agar mengisi bagian-
bagian handout yang kosong selama
mendengarkan materi yang guru jelaskan.

f. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang
materi.

g. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk
menyampaikan hasil pekerjaannya.
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h. Guru memberikan klarifikasi hasil presentasi
handout oleh peserta didik.

C Kegiatan
Penutup

a. Memberikan penegasan dan menyimpulkan materi
ajar yang sudah dipelajari.

b. Guru memberikan tes untuk mengetahui hasil
pembelajaran.

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.

d. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan
mengucap salam.

2. Tes

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil

belajar peserta didik, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan

pengajaran.4 Penelitian ini menggunakan teknik tes tertulis yang berbentuk

objektif dengan jenis pilihan ganda. Kisi-kisi butir soal tes tertulis dapat dilihat

tabel 3 berikut:

Tabel 3
Kisi-kisi Butir Soal Al-Qur’an Hadits

Kelas V Semester II MIN 4 Bandar Lampung

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator
No

Item

KI-1 Menerima,
Menjalankan,dan
menghargai
ajaran agama
yang dianutnya

KI-2 Menunjukkan
perilaku jujur,

3.1 Mengetahui arti
hadits tentang
ciri-ciri orang
munafik

3.1.1 Menerjemahkan
arti hadits
tentang ciri-ciri
orang munafik
secara lafdiyah

3.1.2 Menerjemahkan
arti hadits

Pilihan
ganda
10 soal

4 Nana Sudjana. Op. Cit. h. 35.
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disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan
percaya diri
dalam
berinteraksi
dengan keluarga,
teman, guru, dan
tetangganya

KI-3 Memahami
pengetahuan
faktual dengan
cara mengamati
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan
dan kegiatannya,
dan benda-benda
yang dijumpainya
di rumah, di
sekolah dan
tempat bermain

KI-4 Menyajikan
pengetahuan
faktual dalam
bahasa yang jelas,
sistematis dan
logis, dalam karya
yang estetis,
dalam gerakan
yang
mencerminkan
anak sehat, dan
dalam tindakan
yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan
berakhlak mulia

tentang ciri-ciri
orang munafik
secara
keseluruhan

4.1 Menceritakan
kisah orang
munafik di
zaman
Rasulullah

4.1.1 Menceritakan
kisah singkat
orang munafik
di zaman
Rasulullah

3.2. Memahami isi
kandungan
tentang ciri-ciri
orang munafik

3.2.1 Menjelaskan
arti orang
munafik

3.2.2 Menyebutkan
ciri-ciri orang
munafik

3.2.3 Menjelaskan
akibat yang
timbul dari ciri-
ciri orang
munafik

3.2.4 Menyebutkan
cara menjauhi
dari ciri-ciri
orang munafik

Pilihan
ganda
10 soal
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3. Dokumentasi

Beberapa dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer maupun

skunder yang menunjang proses pembelajaran di kelas.5 Dengan menggunakan

teknik dokumentasi ini akan lebih relatif efisien dan dapat mempermudah

proses penelitian dan menguatkan hasil penelitian secara primer maupun

skunder dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik untuk mengolah data guna

mengetahui keefektifan pembelajaran yang digunakan. Analisis data dalam

Penelitian Tindakan Kelas dengan statistik deskriptif yaitu analisis data sederhana.

1. Analisis Data Observasi

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa: “observasi merupakan suatu
proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis.”6

Dalam penelitian ini bentuk observasinya, yaitu:

Observsi terhadap guru, guna mengetahui aktivitas guru dalam

pembelajaran dengan guided note taking. Menentukan rata-rata tinggi

rendahnya hasil pengukuran lembar observasi terhadap guru, digunakan empat

5Paizaluddin Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Panduan
Teoritis dan Praktis (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 135.

6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203.
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kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Skor hasil observasi

sebagai berikut:

Skor 52 – 64 : sangat baik

Skor 39 – 51 : baik

Skor 26 – 38 : cukup

Skor 13 – 25 : kurang

Klasifikasi skor aktivitas guru di atas diperoleh dari menentukan

interval skor dengan ketentuan sebagai berikut:7

Jarak interval =

2. Analisis Data Tes

Tes digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap

materi yang dipelajari. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk

objektif pilihan ganda. Dalam menentukan nilai peserta didik digunakan rumus

sebagai berikut:

Nilai = 100

7 Ayu Iswara, “Pengaruh Bimbingan dan Konseling Komprehensif dengan Pendekatan
Kognitif Sosial terhadap Efektivitas Pembelajaran Peserta Didik SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2017/2018.” (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 73.
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G. Indikator Keberhasilan

Penelitian Tindakan Kelas dinyatakan berhasil apabila dilakukan tindakan

perbaikan kualitas pembelajaran, maka akan berdampak terhadap perbaikan

perilaku peserta didik dan hasil belajar. Urutan indikator secara logika ilmiah

disusun kembali menjadi:

1. Indikator keberhasilan kualitas proses pembelajaran minimal “baik”.

2. Indikator keberhasilan hasil belajar secara klasikal 75% dari jumlah peserta

didik yang mencapai KKM yang ditetapkan. 8

Untuk mengetahui keberhasilan pada penelitian ini. Maka dilakukanlah tes

akhir pada setiap siklusnya. peserta didik dianggap tuntas apabila peserta didik

tersebut telah mencapai KKM yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yaitu 70,

sedangkan indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas adalah apabila

peserta didik yang nilainya tuntas belajar sudah lebih atau sama dengan 76%. Jadi,

setelah tercapai ketuntasan belajar peserta didik sebanyak 76%, maka penelitian

yang dilakukan berhasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan

strategi guided gote taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V

pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 Bandar lampung.

8 Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembanagn Profesi Pendidik dan
Keilmuan (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 35.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Awal Data Penelitian

Sebelum melakukan tindakan, peneliti terlebih dahulu melakukan

pengamatan terhadap peserta didik kelas V MIN 4 Bandar Lampung. Hasil

menunjukan bahwa dari 26 peserta didik yang dijadikan subjek penelitian

diantaranya belum menunjukan ketuntasan dalam belajar al-qur’an hadits.

Pelaksanaan pembelajaran didominasi oleh guru yang berbicara secara aktif atau

berceramah, sehingga peserta didik merasa jenuh dan beberapa dari peserta didik

tidak memperhatikan penjelasan materi yang diberikan oleh guru. Berikut nilai

peserta didik berdasarkan keadaan awal pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Kelas V MIN 4 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2017/2018

No Nama KKM Nilai Data
Awal

Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 65 Belum Tuntas

2 Bram Prasetia Ali 70 71 Tuntas

3 Cikal Vinsky Yunanta 70 70 Tuntas

4 Clara Yulianti 70 64 Belum Tuntas

5 Keysa Fernanda 70 66 Belum Tuntas

6 Hoirunnisa 70 66 Belum Tuntas

7 Marsel Dengguretu 70 67 Belum Tuntas

8 Muda Afrizal 70 60 Belum Tuntas

56
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9 M. Adi Setiawan 70 64 Belum Tuntas

10 M. Arifin 70 50 Belum Tuntas

11 M. Dafit Saputra 70 60 Belum Tuntas

12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 62 Belum Tuntas

13 Muhammad Kays Faiza 70 66 Belum Tuntas

14 Muhammad Razan Ihsan 70 72 Tuntas

15 Muhammad Razan Irfan 70 73 Tuntas

16 Nur Aliffia Rahman 70 66 Belum Tuntas

17 Nyayu Neisya Salsabila 70 70 Tuntas

18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 75 Tuntas

19 Ridho Yansyah Chandra 70 70 Tuntas

20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 70 Tuntas

21 Sakira Salva Medika 70 62 Belum Tuntas

22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 63 Belum Tuntas

23 Siti Maysaroh 70 71 Tuntas

24 Suandika 70 63 Belum Tuntas

25 Virgi Ramadhani 70 62 Belum Tuntas

26 Zahra Salsabila 70 71 Tuntas

Jumlah 1725

Jumlah Peserta Didik 26

Nilai Rata-rata 66,34 Belum Tuntas

Tuntas 10 (38%)

Belum Tuntas 16 (62%)
Sumber: Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat dipahami bahwa hasil belajar

peserta didik di MIN 4 Bandar Lampung belum menunjukan hasil yang maksimal

karena rata-rata hasil belajar al-qur’an hadits hanya mencapai 66,34 sehingga

masih di bawah KKM yang diharapkan yakni minimal 70. Dapat pula dirincikan

bahwa sebesar 62% (16 peserta didik) dari 26 peserta didik belum mencapai KKM
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yaitu ≥70 dan hanya 38% (10 peserta didik) yang telah mencapai KKM. Untuk

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, guru harus mampu melaksanakan

strategi yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung sehingga materi yang

akan disampaikan dapat dipahami peserta didik dengan lebih mudah. Oleh karena

itu, peningkatan nilai peserta didik dalam belajar al-qur’an hadits harus

ditingkatkan melalui strategi guided note taking.

B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian tentang penerapan strategi guided note taking dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pelajaran al-qur’an

hadits di MIN 4 Bandar Lampung diperoleh melaui perencanaan tindakan

(planning), pelaksanakan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi

(reflecting) yang dikemas dalam siklus I berikut ini:

1. Tindakan pelaksanaan pada Siklus I

Pada siklus I dilaksanakan pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 dan

pembelajaran berlangsung selama 2 jam pelajaran (70 menit) pukul 10.10-

11.20. adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan tindakan

Rencana tindakan pada siklus pertama peneliti mempersiapkan hal-

hal sebagai berikut:

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi

guided note taking.
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2) Menyusun lembar pengamatan berdasarkan RPP untuk siklus I.

3) Menyusun lembar kerja catatan terbimbing atau handout.

4) Menyusun soal tes untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik

siklus I.

b. Pelaksanaan tindakan

Setelah doa bersama dan mengabsen peserta didik peneliti

menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta

didik. Peneliti membagikan lembar catatan atau handout kepada masing-

masing peserta didik, kemudian menjelaskan kegiatan yang akan

dilaksanakan dan peneliti meminta peserta didik akan tetap fokus dan

memperhatikan pada apa yang akan disampaikan peneliti dengan ceramah.

Selanjutnya peneliti menyampaikan materi pembelajaran dan peserta

didik diminta untuk mendengarkan sambil mencatat dan melengkapi bagian

kosong pada lembar catatan yang mereka miliki. Setelah semua catatan

lengkap, peneliti bertanya jawab tentang materi. Lalu peneliti memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil pekerjaannya.

Setelah beberapa peserta didik sudah menyampaikan hasil pekerjaannya,

guru memberikan klarifikasi hasil presentasi oleh peserta didik.

Di akhir pembelajaran guru membimbing peserta didik membuat

kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Peserta didik diberikan

soal tes untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik sebagai hasil

penelitian untuk pembelajaran siklus I strategi pembelajaran guided note
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taking. Adapun hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus I dapat dilihat

pada tabel rekapitulasi berikut:

Tabel 5
Nilai Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus I

No Nama KKM
Nilai

Siklus I Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 40 Belum Tuntas

2 Bram Prasetia Ali 70 80 Tuntas

3 Cikal Vinsky Yunanta 70 90 Tuntas

4 Clara Yulianti 70 70 Tuntas

5 Keysa Fernanda 70 70 Tuntas

6 Hoirunnisa 70 70 Tuntas

7 Marsel Dengguretu 70 80 Tuntas

8 Muda Afrizal 70 30 Belum Tuntas

9 M. Adi Setiawan 70 70 Tuntas

10 M. Arifin 70 20 Belum Tuntas

11 M. Dafit Saputra 70 80 Tuntas

12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 70 Tuntas

13 Muhammad Kays Faiza 70 40 Belum Tuntas

14 Muhammad Razan Ihsan 70 90 Tuntas

15 Muhammad Razan Irfan 70 70 Tuntas

16 Nur Aliffia Rahman 70 70 Tuntas

17 Nyayu Neisya Salsabila 70 60 Belum Tuntas

18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 80 Tuntas

19 Ridho Yansyah Chandra 70 70 Tuntas

20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 70 Tuntas

21 Sakira Salva Medika 70 70 Tuntas

22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 70 Tuntas

23 Siti Maysaroh 70 70 Tuntas

24 Suandika 70 50 Belum Tuntas

25 Virgi Ramadhani 70 30 Belum Tuntas
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26 Zahra Salsabila 70 90 Tuntas

Jumlah 1700

Jumlah Peserta Didik 26

Nilai Rata-rata 65 Belum Tuntas

Tuntas 7 (27%)
Belum Berhasil

Belum Tuntas 19 (73%)
Sumber: Pengolahan siklus I

Tabel tersebut menunjukan bahwa ketuntasan belajar sebesar 73%

dan belum tuntas sebesar 23%. Hasil tersebut belum mencapai indikator

keberhasilan yang ditetapkan yakni minimal 75%. Untuk lebih

meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka akan dilakukan perbaikan

pelaksanaan pembelajaran melalui siklus II.

c. Pengamatan

Pengamatan ini berlangsung saat pelaksanaan tindakan dan bertujuan

untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan.

Pengamatan dilakukan oleh observer (pengamat) pada saat peneliti

melakukan tindakan dalam menerapakan strategi pembelajaran guided note

taking. Data penilaian kegiatan guru selama mengajar disajikan pada tabel 6.

Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru

adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I, skor yang diperoleh guru

sebesar 48, yang artinya masuk dalam kategori baik. Meskipun demikian

masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksaan pembelajaran,

yaitu:
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1. Guru tidak menjelaskan secara singkat tentang pelaksanaan pembelajaran

dengan strategi catatan terbimbing.

2. Guru tidak memberikan penegasan dan menyimpulkan materi ajar yang

sudah dipelajari.

Namun selain indikator yang tersebut di atas, semua indikator yang

diamati dalam pelaksanaan pembelajaran sudah mendapatkan baik dan baik

sekali.

Tabel 6
Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I

No Aspek yang
diamati Indikator

Skor

1 2 3 4

A Kegiatan
Pendahuluan

1. Membuka pembelajaran dengan salam
dan berdo’a bersama. √

2. Menyapa dan memeriksa kehadiran,
kerapian berpakaian, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.

√

3. Menyampaikan materi dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai siswa
dan penjelasan proses pembelajaran
yang akan dijalani siswa.

√

4. Guru menyampaikan secara
singkat tentang pelaksanaan
pembelajaran dengan strategi
catatan terbimbing.

√

B Kegiatan
Inti

1. Guru membagikan handout catatan
terbimbing pada setiap siswa. √

2. Guru menjelaskan fungsi dan cara
menggunakan handout tersebut. √

3. Guru meminta siswa agar tetap
fokus pada apa yang disampaikan
guru.

√
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4. Guru meminta siswa
memperhatikan materi
pembelajaran yang disampaikan
dengan ceramah dan tanya jawab.

√

5. Guru meminta siswa agar mengisi
bagian-bagian handout yang
kosong selama mendengarkan
materi yang guru jelaskan.

√

6. Guru dan siswa bertanya jawab
tentang materi. √

7. Guru memberikan kesempatan
siswa untuk menyampaikan hasil
pekerjaannya.

√

8. Guru memberikan klarifikasi hasil
presentasi handout oleh siswa. √

C Kegiatan
Penutup

1. Memberikan penegasan dan
menyimpulkan materi ajar yang sudah
dipelajari.

√

2. Guru memberikan tes untuk
mengetahui hasil pembelajaran. √

3. Guru menyampaikan rencana
pembelajaran pada pertemuan
selanjutnya.

√

4. Mengakhiri pembelajaran dengan
berdoa dan mengucap salam. √

Jumlah 2 4 18 24

Total skor 48

Kategori Baik
Sumber: Pengolahan siklus I

Pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan telah

diusahakan peneliti sebaik-baiknya. Tabel tersebut menunjukan bahwa

kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sebesar 48 skor dengan

kriteria baik.

d. Refleksi
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Refleksi dilakukan sebagai aktivitas penutup dari siklus penelitian

tindakan kelas yang dilaksanakan. Berdasarkan data hasil penelitian siklus I

dapat direfleksi atau direkomendasikan sebagai berikut:

1) Hasil penilaian kualitas praktik pembelajaran di kelas

Berdasarkan hasil data observasi terbukti bahwa:

a) Kurang efisiennya dalam membagi waktu kegiatan. Hal ini disebabkan

karena peneliti banyak memberikan teguran kepada peserta didik yang

ramai.

b) Peneliti kurang memperhatikan peserta didik yang tidak mengisi

lembar catatan dengan baik.

c) Peneliti belum memberikan penegasan atau menyimpilkan materi.

2) Hasil belajar

Hasil belajar peserta didik terbukti bahwa belum mencapai

indikator keberhasilan minimal 75%. Dengan rincian tuntas 19 peserta

didik atau 73%, dan 7 peserta didik atau 27% belum tuntas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa peneliti

belum sepenuhnya sukses dalam menerapkan strategi pembelajaran guided

note taking. Dari segi hasil belajar yang diperoleh peserta didik, diketahui

bahwa ketuntasan belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Untuk itu, penelitian akan dilanjutkan pada siklus II melalui penerapan

strategi guided note taking dengan melanjutkan materi berikutnya.
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2. Tindakan pelaksanaan pada Siklus II

Pada siklus II dilaksanakan dengan hari dan jam yang sama dengan

siklus sebelumnya yakni hari rabu tanggal 21 maret 2018, jam 10.10-11.20.

Pembelajaran berlangsung selama 2 jam pelajaran (70 menit), pada materi

kelanjutan dari “jauhi ciri-ciri orang munafik”. Adapun kegiatannya sebagai

berikut:

a. Perencanaan tindakan

Rencana tindakan pada siklus ini peneliti mempersiapkan sebagai

berikut:

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi

guided note taking.

2) Menyusun lembar pengamatan berdasarkan RPP untuk siklus II.

3) Menyusun lembar kerja catatan terbimbing atau handout.

4) Menyusun soal tes untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik

siklus II.

b. Pelaksanaan tindakan

Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama dan peneliti

mengabsen peserta didik dengan memanggil nama peserta didik satu persatu.

Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan

pembelajaran. Peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang

akan dilakukan dan mengajak peserta didik untuk melaksanakannya lebih

baik daripada sebelumnya.
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Selanjutnya peneliti memberikan lembar catatan handout kepada

peserta didik, kemudian peneliti meminta peserta didik agar tetap fokus pada

apa yang akan disampaikan peneliti dalam pembelajaran. Setelah itu peneliti

mengajukan pertanyaan, peserta didik menunjuk dan ditunjuk untuk

menjawab, kemudian peserta didik yang lain melengkapi catatan yang

kosong pada lembar catatan peserta didik yang telah diberikan. Lalu peneliti

menjelaskan secara rinci, dan catatan peserta didik yang salah agar dapat

diperbaiki. Setelah semua peserta didik melengkapi catatan mereka, peserta

didik dan peneliti bertanya jawab yang berhubungan dengan materi.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan, peneliti membimbing peserta didik

untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Peserta

didik diberikan soal tes untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta

didik sebagai hasil penelitian untuk pembelajaran siklus II melalui strategi

pembelajaran guided note taking. Pembelajaran ditutup dengan

mengucapkan hamdalah bersama-sama, dan peneliti mengucapkan salam.

Adapun hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Nilai Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus II

No Nama KKM Nilai
Siklus II Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 70 Tuntas

2 Bram Prasetia Ali 70 80 Tuntas
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3 Cikal Vinsky Yunanta 70 90 Tuntas

4 Clara Yulianti 70 70 Tuntas

5 Keysa Fernanda 70 70 Tuntas

6 Hoirunnisa 70 70 Tuntas

7 Marsel Dengguretu 70 80 Tuntas

8 Muda Afrizal 70 50 Belum Tuntas

9 M. Adi Setiawan 70 70 Tuntas

10 M. Arifin 70 50 Belum Tuntas

11 M. Dafit Saputra 70 80 Tuntas

12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 90 Tuntas

13 Muhammad Kays Faiza 70 70 Tuntas

14 Muhammad Razan Ihsan 70 100 Tuntas

15 Muhammad Razan Irfan 70 100 Tuntas

16 Nur Aliffia Rahman 70 80 Tuntas

17 Nyayu Neisya Salsabila 70 80 Tuntas

18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 100 Tuntas

19 Ridho Yansyah Chandra 70 80 Tuntas

20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 80 Tuntas

21 Sakira Salva Medika 70 80 Tuntas

22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 80 Tuntas

23 Siti Maysaroh 70 100 Tuntas

24 Suandika 70 70 Tuntas

25 Virgi Ramadhani 70 60 Belum Tuntas

26 Zahra Salsabila 70 100 Tuntas

Jumlah 2050

Jumlah Peserta Didik 26

Nilai Rata-rata 78 Tuntas

Tuntas 3 (12%)
Berhasil

Belum Tuntas 23 (88%)
Sumber: Pengolahan siklus II
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa telah terjadi peningkatan

peserta didik yang tuntas menjadi 23 peserta didik, sedangkan yang belum

tuntas 3 peserta didik. Berdasarkan ketuntasan tersebut, maka hasil tersebut

telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal 75%.

c. Pengamatan

Hasil pengamatan terhadap guru yang dilakukan observer

menunjukan bahwa semua komponen penilaian observasi guru sudah

terpenuhi, dengan skor yang diperoleh guru yaitu 53. Dan kegiatan yang

dilakukan guru masuk dalam kategori sangat baik. Data penilaian kegiatan

guru selama mengajar disajikan pada tabel 8. Adapun hasil pengamatan yang

diperoleh dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 8
Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II

No Aspek yang
diamati Indikator

Skor

1 2 3 4

A Kegiatan
Pendahuluan

1. Membuka pembelajaran dengan
salam dan berdo’a bersama. √

2. Menyapa dan memeriksa kehadiran,
kerapian berpakaian, posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.

√

3. Menyampaikan materi dan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai siswa
dan penjelasan proses pembelajaran
yang akan dijalani siswa.

√

4. Guru menyampaikan secara
singkat tentang pelaksanaan
pembelajaran dengan strategi
catatan terbimbing.

√
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B Kegiatan
Inti

1. Guru membagikan handout
catatan terbimbing pada setiap
siswa.

√

2. Guru menjelaskan fungsi dan cara
menggunakan handout tersebut. √

3. Guru meminta siswa agar tetap
fokus pada apa yang disampaikan
guru.

√

4. Guru meminta siswa
memperhatikan materi
pembelajaran yang disampaikan
dengan ceramah dan tanya jawab.

√

5. Guru meminta siswa agar mengisi
bagian-bagian handout yang
kosong selama mendengarkan
materi yang guru jelaskan.

√

6. Guru dan siswa bertanya jawab
tentang materi. √

7. Guru memberikan kesempatan
siswa untuk menyampaikan hasil
pekerjaannya.

√

8. Guru memberikan klarifikasi hasil
presentasi handout oleh siswa. √

C Kegiatan
Penutup

1. Memberikan penegasan dan
menyimpulkan materi ajar yang
sudah dipelajari.

√

2. Guru memberikan tes untuk
mengetahui hasil pembelajaran. √

3. Guru menyampaikan rencana
pembelajaran pada pertemuan
selanjutnya.

√

4. Mengakhiri pembelajaran dengan
berdoa dan mengucap salam. √

Jumlah 1 2 18 32

Total skor 53

Kategori Sangat Baik
Sumber: Pengolahan siklus II
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II telah lebih baik daripada

siklus I, hal ini dapat dilihat dari skor pelaksanaan yang diperoleh peneliti.

Tabel tersebut menunjukan bahwa kualitas pembelajaran yang dilakukan

oleh peneliti sebesar 53 skor dengan kategori sangat baik. Dan dengan kata

lain, peneliti telah berhasil dalam menerapkan strategi pembelajaran guided

note taking.

d. Refleksi

Berdasarkan data hasil penelitian siklus II dapat direfleksi atau

direkomendasikan sebagai berikut:

1) Hasil penilaian kualitas praktik pembelajaran di kelas

Hasil evaluasi terhadap data kualitas praktik pembelajaran yakni

sangat baik dengan rekomendasi pertahankan dan sedikit lebih

ditingkatkan.

2) Hasil belajar

Hasil belajar peserta didik terlihat bahwa sudah mencapai

indikator keberhasilan minimal 75%, yaitu sebesar 88%. Dengan rincian

tuntas 23 peserta didik, dan belum tuntas 3 peserta didik.

Dengan kata lain, peneliti telah sukses dalam menerapkan strategi

pembelajaran guided note taking, yang menghasilkan meningkatnya hasil

belajar peserta didik maka peneliti dan observer sepakat untuk

menghentikan penelitian setelah siklus II.
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C. Pembahasan

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah penerapan strategi

pembelajaran guided note taking dapat meningkatkan hasil belajara peserta didik

kelas V pada mata pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya khazanah ilmu

pengetahuan, khususnya penggunaan guided note taking pada mata pelajaran al-

qur’an hadits. Selain itu, dapat dijadikan acuan menyusun program pembelajaran

di madrasah, agar terciptanya pembelajaran yang optimal, dan menemukan solusi

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Pelaksanaan siklus I masih didominasi oleh guru dan peserta didik masih

belum terbiasa melaksanakannya. Sehingga, hasil yang diperoleh juga belum

begitu baik. Pada siklus II, peneliti telah belajar dari kesalahan pada siklus I,

sehingga pelaksanaannya jauh lebih maksimal. Hasil belajar yang diperoleh

peserta didik pun telah lebih meningkat dan melewati indikator keberhasilan yang

ditetapkan yaitu sebesar 75%. Dengan tercapainya indikator tersebut, maka

penelitian dihentikan.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tentang ketuntasan belajar

peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Analisis data tentang

ketuntasan belajar al-qur’an hadits dilakukan dengan melihat ketuntasan belajar

peserta didik secara keseluruhan. Data ini berupa data yang diperoleh berdasarkan

hasil belajar peserta didik dengan menggunakan tes soal pilihan ganda yang

diberikan setiap akhir pertemuan lalu dianalisis tingkat kesukaran soalnya dan
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memperoleh kriteria indeks kesukaran soal mudah, sedang, dan sukar. Sedangkan,

analisis data tentang pelaksanaan tindakan oleh peneliti didasarkan pada lembar

pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Data ini berupa data yang

dilakukan oleh observer dengan melihat kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan tindakan, serta kendala-kendala yang diperoleh selama proses

pembelajaran.

Tabel 9
Rekapitulasi ketuntasan belajar al-qur’an hadits dengan menggunakan strategi

guided note taking siklus I dan siklus II

Data Awal Siklus I Siklus II

KKM
Nilai
rata-
rata

Tuntas
(%)

Belum
Tuntas

(%)
KKM

Nilai
rata-
rata

Tuntas
(%)

Belum
tuntas
(%)

KKM
Nilai
rata-
rata

Tuntas
(%)

Belum
tuntas
(%)

≥70 10
(38%)

≥70 19
(73%)

≥70 78
23

(88%)

≤70 66
16

(62%)
≤70 65

7
(27%)

≤70 3
(12%)

26 (100%) 26 (100%) 26 (100%)
Sumber: Pengolahan dari data awal, siklus I dan siklus II

Berdasarkan tabel tersebut, kondisi data awal yang diperoleh menunjukan

bahwa sebesar 62% (16 peserta didik) dari 26 peserta didik belum mencapai KKM

yaitu 70 dan hanya 38% (10 peserta didik) yang telah mencapai KKM dengan nilai

rata-rata 66. Pada siklus I peserta didik yang tuntas hanya 19 peserta didik (73%)

dan yang belum tuntas 7 peserta didik (27%) dengan rata-rata 65 meningkat pada

siklus II menjadi 23 peserta didik yang tuntas (88%) dan yang belum tuntas dari 7

peserta didik menjadi 3 peserta didik (12%) dengan rata-rata 78. Gambar 3
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menunjukan peningkatan hasil belajar peserta didik mulai dari siklus I dan siklus

II.

Gambar 3
Grafik ketuntasan hasil belajar al-qur’an hadits data awal, siklus I dan siklus II

Hasil tersebut membuat peneliti puas dan menghentikan penelitian setelah

melaksanakan siklus II. Maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan strategi guided

note taking dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata

pelajaran al-qur’an hadits di MIN 4 Bandar Lampung.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, diketahui

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar al-qur’an hadits kelas V MIN 4 Bandar

Lampung melalui penerapan strategi pembelajaran guided note taking TA.

2017/2018. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes yang diberikan pada siklus I,

peserta didik yang tuntas hanya 19 peserta didik (73%) dan yang belum tuntas

sebanyak 7 peserta didik (27%) dengan nilai rata-rata 65 meningkat pada siklus II

menjadi 23 peserta didik yang tuntas (88%) dan belum tuntas dari 7 peserta didik

menjadi 3 peserta didik (12%) dengan nilai rata-rata 78. Dengan demikian maka

hasil belajar peserta didik mata pelajaran al-qur’an hadits dapat ditingkatkan

melalui penerapan strategi guided note taking.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat disampaikan kepada peserta didik, guru, peneliti

sebagai berikut:

1. Bagi guru

a. Sebaiknya guru dapat menyampaikan proses pembelajaran dengan strategi

pembelajaran guided note taking yang dapat membuat peserta didik aktif

dalam belajar dan agar potensi yang ada pada diri peserta didik berkembang
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dan dapat menggunakan strategi pembelajaran guided note taking yang

mampu meningkatkan hasil belajar.

b. Sebaiknya guru selalu memberi motivasi, bimbingan, dan selalu menghargai

setiap usaha dari para peserta didik.

2. Bagi peserta didik

a. Strategi pembelajaran guided note taking sangat baik dijadikan untuk

meningkatkan hasil belajar al-qur’an hadits.

b. Dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah menerima materi

khususnya pelajaran al-qur’an hadits.

c. Dapat menghilangkan rasa jenuh  pada saat pembelajaran berlangsung.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan ada penelitian sejenis dengan model pembelajaran yang

berbeda. Bagi para peneliti mendatang disarankan untuk memperhatikan apa

yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan

datang dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih

mendalam dari hasil penelitian ini.
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Profil MIN 4 Bandar Lampung

A. Sejarah Berdirinya

Sebelum MIN 4 Bandar Lampung menjadi madrasah yang berstatus negeri,

pada mulanya madrasah ini berasal dari sebuah madrasah swasta yang berdiri pada

tahun 1968, untuk menyediakan lembaga islam formal bagi masyarakat

dilingkungan sekitarnya, dengan tokoh-tokoh para pendirinya adalah sebagai

berikut.

1. Bapak Sugi Pranoto

2. Bapak Danuri

3. Bapak Miyono

4. Bapak Suroyo

Madrasah ini didirikan di atas tanah wakaf Bapak Kafil (alm). Dengan luas

tanah seluruhnya 790 m2. Adapun yang dipakai sekarang bangunan seluas 790 m2.

Setelah madrasah ini mengalami pergantian kepengurusan periode demi periode

maka pada tahun 1992 madrasah swasta resmi berstatus Madrasah Ibtidaiyah

Negeri (MIN) 4 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI

No.II/1992. Sejak berdirinya hingga sekarang ini, MIN 4 telah mengalami

pergantian kepala madrasah diantaranya sebagai berikut:

1. Irwansyah

2. Khusairi kadir

3. Tajudin Nor

4. Maknoni
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5. Salmah, S.Pd.I

6. Basiroh, S.Pd.I

7. Naryati, M.Pd.I

8. Desi Deria Herawati, S.Ag.,M.Pd.I

Di bawah pimpinan ibu Desi Deria Herawati, S.Ag., M.Pd.I 2012 –

Sekarang sedang diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikaan dan

pengajaran serta berupaya untuk menarik minat masyarakat supaya ada kesan

positif serta nilai lebih dalam menempuh pendidikan pada MIN 4 Bandar

Lampung.

B. Identitas Madrasah

1. Nama Madrasah : MIN 4 Bandar Lampung

2. Alamat Madrasah

a) Jalan : Jl. Sugriwo No.12

b) Desa : Sawah Brebes

c) Kecamatan : Tanjung Karang Timur

d) Kabupaten / Kota : Bandar Lampung

e) Provinsi : Lampung

f) No. Telepon : (0721) 251170

3. Status Madrasah : Negeri

4. Predikat Akreditasi : B

a) Nomor : Dd.068122

b) Tanggal : 26 Juni 2012
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5. NSM : 111118710004

6. Tahun Berdiri : 1968

7. Nama Kepala Madrasah : Desi Deria Herawati, S.Ag.,M.Pd.I

a) Nomor : -

b) Tanggal : 15-02-2012

8. Status tanah : Akta Hibah

9. Luas tanah tersedia : 790 m²

C. Visi dan Misi

Visi MIN 4 Bandar Lampung dalam melaksanakan pendidikan untuk

mencerdaskan bangsa adalah “Membentuk Insan yang beriman, bertaqwa,

berprestasi,dan terampil, serta menjadikan Madrasah yang dapat bersaing dengan

lembaga pendidikan lain dan mempunyai indikator sebagai berikut:

1. Menghasilkan output/lulusan yang tekun beribadah memiliki budi pekerti luhur

sesuai dengan ajaran agama islam.

2. Menghasilkan output/lulusan yang berprestasi sesuai dengan tingkat

keceerdasannya.

3. Menghasilkan output/lulusan yang menguasai salah satu bidang kerajinan

tangan, kesenian atau olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya.

Misi MIN 4 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal

2. Melengkapi sarana-prasarana belajar peserta didik, guru, TU, agar bekerja

secara Optimal
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3. Memberikan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan

pendidikan bagi peserta didik untuk melaksanakan kejenjang pendidikan yang

lebih tinggi

4. Menumbuhkan kesadaran kepada diri peserta didik untuk mengamalkan ajaran

agama islam

5. Menumbuhkan kesadaran kepada semua warga sekolah untuk mengetahui tugas

dan kewajiban

6. Melaksanakan pembinaan secara intensif terhadap kegiatan ekstrakulikuler,

bakat, potensi, yang dimiliki peserta didik.

Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan output/lulusan yang tekun beribadah

2. Memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama islam

3. Menghasilkan output/lulusan yang berprestasi sesuai dengan tingkat

kecerdasannya

Sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

3. Meningkatnya kualitas dan kegiatan belajar mengajar

4. Meningkatnya kreatifitas pendidik dan peserta didik
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D. Data Pendidik dan Karyawan serta Peserta Dididk MIN 4 Bandar Lampung

Hingga saat ini MIN 4 Bandar Lampung memiliki tenaga pendidik dan

karyawan sebanyak 23 orang. Dengan keadaan pendidik adalah sebagai berikut:

Data Pendidik dan Karyawan MIN 4 Bandar Lampung

No Nama NIP Jabatan

1 Desi Deria Herawati, S.Ag.,M.Pd.I 197212251994032003 Ka. Madrasah
2 Hj.Syamsidar,S.Pd.I 195910051981032003 Wali Kelas III A
3 Hj. Komsiah, S.Pd.I 196011261983032002 Wali Kelas II.A
4 Giwang Sumarsih, S.Pd.I.,MM 196607261987032001 Wali Kelas IV
5 Susi Rahmawati, S.Pd.I.,MM 197310021998032002 Wali Kelas VI
6 H. Imam Asyrofi Ac, M.Pd.I 196508202005011005 Guru Mapel
7 Pathurrohman, S.Pd.I.,MM 198009012007101001 Guru Mapel
8 M. Nasihin Haq, S.Pd.I 198109042007101001 Bendahara
9 Septi Adhena, S.Pd.I 198209272005012004 Guru Mapel

10 Evie Yulianti, S.Pd.I 197106072007102002 Wali Kelas I.a
11 Fathurohman, S.Pd.I 196205042014111001 JFU/TU
12 Musrifah, S.Pd.I 197006272014112002 JFU/TU
13 Badriah, S.Pd.I 197910052014112003 JFU/TU
14 Nurmala Dewi Ningsih 198202062005012001 Guru Kelas V
15 Dian Maya Rahayu, S.Pd.I - Guru Kelas 1b
16 Mulia Puspita, S.Pd.I - Guru Kelas II b
17 Subakir, S.Pd.I - Guru Mapel
18 Mahdawati,S.Pd.I - Guru Kelas III
19 Reni Kurnia Aprilia,S.Pd - Guru Kelas IV
20 M.Minhajur Raskhin,S.Pd - TU
21 Desi Andriyani - T.Kebersihan
22 Hartono - Satpam
23 Kosnawati - P.Madrasah
Sumber: Dokumentasi Tata Usaha MIN 4 Bandar Lampung

Adapun keadaan peserta didik di MIN 4 Bandar Lampung dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:
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Jumlah Peserta Didik MIN 4 Bandar Lampung

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

1 I 44 36 80

2 II 23 24 47

3 III 14 22 36

4 IV 23 17 40

5 V 16 10 26

6 VI 8 13 21

Jumlah 250

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha MIN 4 Bandar Lampung

E. Data Prasarana MIN 4 Bandar Lampung

Data prasarana MIN 4 Bandar Lampung dijelaskan dalam tabel sebagai

berikut:

Data Prasarana MIN 4 Bandar Lampung

No Jenis Prasarana Jumlah KeterangaN

1 Ruang teori/belajar 5 Baik

2 Ruang kantor kepala madrasah 1 Baik

3 Ruang staf TU 1 Baik

4 Ruang guru 1 Baik

5 Ruang lab multimedia/komputer 1 Baik

6 Ruang perpustakaan 1 Baik

7 Ruang gudang 1 Baik

8 Ruang kamar mandi/WC 4 Baik

9 Lapangan olahraga 1 Baik

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha MIN 4 Bandar Lampung



88

LAMPIRAN 2

Daftar Nama Peserta Didik Kelas V Sementer Genap MIN 4
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018
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Daftar Nama Peserta Didik Kelas V Sementer Genap MIN 4 Bandar Lampung
Tahun Ajaran 2017/2018

No. Nama Siswa Jenis Kelamin
1 Alyani Syafitri Perempuan
2 Bram Prasetia Ali Laki-laki
3 Cikal Vinsky Yunanta Perempuan
4 Clara Yulianti Perempuan
5 Keysa Fernanda Perempuan
6 Hoirunnisa Perempuan
7 Marsel Dengguretu Laki-laki
8 Muda Afrizal Laki-laki
9 M. Adi Setiawan Laki-laki

10 M. Arifin Laki-laki
11 M. Dafit Saputra Laki-laki
12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim Laki-laki
13 Muhammad Kays Faiza Laki-laki
14 Muhammad Razan Ihsan Laki-laki
15 Muhammad Razan Irfan Laki-laki
16 Nur Aliffia Rahman Laki-laki
17 Nyayu Neisya Salsabila Perempuan
18 Qory Nur Amrina Maysaroh Perempuan
19 Ridho Yansyah Chandra Laki-laki
20 Raysa Prasetio Ramadhani Laki-laki
21 Sakira Salva Medika Perempuan
22 Satrio Anugerah Ramadhan Laki-laki
23 Siti Maysaroh Perempuan
24 Suandika Laki-laki
25 Virgi Ramadhani Laki-laki
26 Zahra Salsabila Perempuan



90

LAMPIRAN 3

Silabus Pembelajaran



91

SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : MIN 4 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis
Kelas : V (Lima)
Semester : Genap

Kompetensi Inti :
KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.
KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis   dalam karya yang estetis,

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak
mulia.

Kompetensi Dasar Indikator
Materi
Pokok Penilaian

Alokasi
Waktu Sumber Belajar

3.1 Mengetahui arti hadits tentang
ciri-ciri orang munafik

3.1.1 Menerjemahkan hadits tentang ciri-
ciri orang munafik secara lafdiyah

3.1.2 Menerjemahkan hadits tentang ciri-
ciri orang munafik secara
keseluruhan

Jauhi
Ciri-ciri
Orang
Munafik

Bentuk
Instrumen:
- Tes

Tertulis

(4 x 35 menit)  Al-Qur’an dan
Terjemahnya

 Buku Pedoman Guru
Mapel al-Qur’an
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3.2 Memahami isi kandungan
tentang ciri-ciri orang
munafik

3.2.1 Menjelaskan arti orang munafik
3.2.2 Menyebutkan ciri-ciri orang munafik
3.2.3 Menjelaskan akibat yang timbul dari

ciri-ciri orang munafik
3.2.4 Menyebutkan cara menjauhi dari

ciri-ciri orang munafik

Hadis MI Kelas V,
Kemenag RI, 2015

 Buku Pegangan
Siswa Mapel al-
Qur’an Hadis MI
Kelas V, Kemenag
RI, 20154.1 Menceritakan kisah orang

munafik di zaman Rasulullah
4.1.1 Menceritakan kisah singkat orang

munafik di zaman Rasulullah
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LAMPIRAN 4

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Materi Ajar, Handout,
Lembar Soal dan Kunci Jawaban Siklus I
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Madrasah : MIN 4 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadist
Kelas/Semester : V (Lima) / Genap
Materi Pokok : Jauhi Ciri-ciri Orang Munafik
Alokasi Waktu :   2 Jam Pelajaran (2 x 35 menit)

A. Kompetensi Inti

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

B. Kompetensi Dasar  dan Indikator

3.1 Mengetahui arti hadits tentang ciri-ciri orang munafik
3.1.1 Menerjemahkan arti hadits tentang ciri-ciri orang munafik secara

lafdiyah
3.1.2 Menerjemahakan arti hadits tentang ciri-ciri orang munafik secara

keseluruhan
4.1 Menceritakan kisah orang munafik di zaman Rasulullah

4.1.1 Menceritakan kisah singkat orang munafik di zaman Rasulullah

C. Tujuan Pembelajaran

1. Dapat Menceritakan kisah singkat orang munafik di zaman Rasulullah
2. Dapat menerjemahkan arti hadits tentang ciri-ciri orang munafik secara lafdiyah
3. Dapat Menerjemahakan arti hadits tentang ciri-ciri orang munafik secara

keseluruhan
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D. Materi Pembelajaran

Jauhi Ciri-ciri Orang Munafik

E. Metode Pembelajaran

Strategi : Guided Note Taking
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan

F. Media dan Sumber Pembelajaran

1. Media Pembelajaran
a. Poster hadits tentang ciri-ciri orang munafik
b. Handout (Guided Note Taking)

2. Sumber Belajar
a. Buku Siswa Qur’an Hadis MI Kelas 5
b. Buku Guru Qur’an Hadis MI Kelas 5
c. Al-Qur’an dan Terjemahnya
d. Buku Penunjang lainnya  yang sesuai
e. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No Kegiatan Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama.
b. Menyapa dan memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian,

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.

c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai siswa dan penjelasan proses pembelajaran yang akan
dijalani siswa.

d. Guru menyampaikan secara singkat tentang pelaksanaan
pembelajaran dengan strategi catatan terbimbing.

10
Menit

2 Kegiatan Inti
a. Guru membagikan handout catatan terbimbing pada setiap

siswa.
b. Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan handout

tersebut.
c. Guru meminta siswa agar tetap fokus pada apa yang

disampaikan guru.
d. Guru meminta siswa agar mengisi bagian-bagian handout

yang kosong selama mendengarkan materi yang guru jelaskan.

50
Menit
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e. Guru meminta siswa memperhatikan materi pembelajaran
yang disampaikan guru
1) Guru menceritakan kisah singkat mengenai ciri-ciri orang

munafik di zaman Rasulullah yang tertera di handout
2) Semua peserta didik mencermati handout tersebut
3) Guru membacakan hadits yang tertera dalam kisah tersebut
4) Peserta didik mengamati hadits tentang ciri-ciri orang

munafik
5) Peserta didik mencermati arti hadis tentang ciri-ciri orang

munafik secara lafdiyah
6) Guru menjelaskan arti hadis tentang ciri-ciri orang munafik

secara lafdiyah dan keseluruhuan
f. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi.
g. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan

hasil pekerjaannya.
h. Guru memberikan klarifikasi hasil presentasi handout oleh

siswa.
3 Kegiatan Penutup

a. Memberikan penegasan dan menyimpulkan materi ajar yang
sudah dipelajari.

b. Guru memberikan tes untuk mengetahui hasil pembelajaran.
c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan

selanjutnya.
d. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucap

salam.

10
Menit

H. Penilaian

1. Teknik penilaian : Tes tertulis
2. Bentuk instrumen : Pilihan ganda
3. Jumlah soal : 10 soal
4. Format penilaian :

Skor = 100
Skor maksimal yang diperoleh = 100
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Guru Mata Pelajaran

Pathurrohman, S.Pd.I, MM.
NIP. 198009012007101001

Bandar Lampung,
Peneliti

IMROATUN HILALIYAH
NPM. 1311100099

Mengetahui

KEPALA
MIN 4 BANDAR LAMPUNG

DESI DERIA HERAWATI, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197212251994032003



98

Materi Ajar
Siklus I

KISAH MENGENAI CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK DI ZAMAN
RASULULLAH

Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Sikapnya berpura-pura.
Orang munafik yang terkenal bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia berpura-pura
memeluk agama Islam. Padahal, ia memusuhi Islam dan akan menghancurkannya.
Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan apa saja untuk menghancurkan Islam.
Padahal, ia termasuk sahabat dekat Rasulullah.

Pada suatu hari Abdullah bin Ubay bin Salul melihat keributan di sebuah
sumber air di Muraisi'. Saat itu, kaum Muslimin baru saja selesai berperang melawan
kabilah (suku) Bani Musthaliq yang menentang Islam. Keributan terjadi karena
pelayan Umar bin Khathab berebut air dengan maula (mantan budak) Bani Auf. Umar
bin Khathab adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Mekah. Orang-orang Mekah
yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Adapun kaum Anshar, suku bangsa
yang merupakan penduduk asli Madinah. Maula Bani Auf mengadu kepada
majikannya. Pelayan Umar bin Khathab juga mengadu kepada tuannya. Keduanya
merasa panas. Orang-orang Anshar naik pitam. Orang-orang Muhajirin juga marah.
Dalam keadaan begitu sewaktu-waktu bisa timbul perang saudara.

Abdullah bin Ubay bin Salul berada di tengah kaum Anshar. Memanaskan
suasana dan membakar permusuhan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin. "Di
negeri kita Madinah, orang-orang Muhajirin itu akan mengungguli kita, "katanya".
Demi Allah, kalau kita sudah kembali ke Madinah, kita sebagai orang-orang
terhormat harus mengusir mereka, orang-orang yang hina."

Abdullah bin Ubay bin Salul juga punya pengikut. Mereka adalah orang-orang
munafik yang memeluk Islam sekadar kedok belaka. Mereka bersama dengan
Abdullah bin Ubay bin Salul ikut dalam perang melawan Bani Musthaliq. Kata
Abdullah bin Ubay bin Salul kepada pengikutnya, "Kita tidak perlu mengikuti
Muhammad dan para sahabatnya. Kita orang-orang merdeka yang sejak dulu
menentukan nasib sendiri. Sekarang ini, kita di bawah pengaruh kaum Muhajirin dan
Muhammad itu."

Ada seorang remaja di dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Remaja itu
bernama Zaid bin Arqam. Ia mendengarkan semua ucapan Abdullah bin Ubay bin
Salul. Diam-diam ia pergi meninggalkan tempat itu. Dilaporkannya hal itu kepada
Rasulullah. Umar bin Khathab mendengar laporan Zaid bin Arqam. Ia tambah naik
pitam. "Ya.Rasullulah!" katanya. "Izinkan aku membunuhnya. Abdullah bin Ubay bin
Salul itu musuh Islam yang paling jahat dan berbahaya!". Benar kata Umar. Abdullah
bin Ubay bin Salul itu memang sangat jahat dan berbahaya. Berulang kali ia berbuat
semacam itu. Membahayakan persatuan dan kesatuan umat islam. Sudah selayaknya
ia dijatuhi hukuman mati. Namun, apa kata Rasulullah, "Apa kau senang mendengar
Muhammad membunuh pengikutnya sendiri, wahai Umar?" tanya Rasulullah.
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Jawaban itu berarti Rasulullah tidak mengizinkannya. Bagaimana pun, orang-
orang tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul orang Islam. Untunglah perang
saudara yang hampir pecah itu bisa dihindarkan. Mereka yang hampir berperang itu
sadar telah termakan hasutan orang munafik. Ciri-ciri munafik dapat dijelaskan dalam
hadits di bawah ini:

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tanda-
tanda orang munafik itu ada tiga, “apabila berkata selalu berbohong, apabila
berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. (H.R. Bukhari
dan Muslim)

Arti kata (mufradat) hadits tentang ciri-ciri orang munafik
Mufradat Arti Mufradat Arti

Tanda-tanda Bohong

Orang
munafik

Berjanji

Tiga Mengingkari

Apabila Diberi amanat

Berkata Mengingkari
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HANDOUT CATATAN TERBIMBING
Siklus I

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jauhi ciri-ciri
orang munafik

KISAH MENGENAI CIRI-CIRI ORANG MUNAFIK DI ZAMAN

RASULULLAH

Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Sikapnya berpura-pura.

Orang munafik yang terkenal bernama (.......................................................................).

Ia berpura-pura memeluk agama Islam. Padahal, ia memusuhi Islam dan akan

menghancurkannya. Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan apa saja untuk

menghancurkan Islam. Padahal, ia termasuk (................................) Rasulullah.

Pada suatu hari Abdullah bin Ubay bin Salul melihat keributan di sebuah

sumber air di Muraisi'. Saat itu, kaum Muslimin baru saja selesai berperang melawan
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Abdullah bin Ubay bin Salul juga punya pengikut. Mereka adalah orang-orang

munafik yang memeluk Islam sekadar kedok belaka. Mereka bersama dengan

Abdullah bin Ubay bin Salul ikut dalam perang melawan Bani Musthaliq. Kata

Abdullah bin Ubay bin Salul kepada pengikutnya, "Kita tidak perlu mengikuti

Muhammad dan para sahabatnya. Kita orang-orang merdeka yang sejak dulu

menentukan nasib sendiri. Sekarang ini, kita di bawah pengaruh kaum Muhajirin dan

Muhammad itu."

Ada seorang remaja di dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Remaja itu

bernama Zaid bin Arqam. Ia mendengarkan semua ucapan Abdullah bin Ubay bin

Salul. Diam-diam ia pergi meninggalkan tempat itu. Dilaporkannya hal itu kepada

Rasulullah. Umar bin Khathab mendengar laporan Zaid bin Arqam. Ia tambah naik

pitam. "Ya.Rasullulah!" katanya. "Izinkan aku membunuhnya. Abdullah bin Ubay bin

Salul itu musuh Islam yang paling jahat dan berbahaya!". Benar kata Umar. Abdullah

bin Ubay bin Salul itu memang sangat jahat dan berbahaya. Berulang kali ia berbuat

semacam itu. Membahayakan persatuan dan kesatuan umat islam. Sudah selayaknya

ia dijatuhi hukuman mati. Namun, apa kata Rasulullah, "Apa kau senang mendengar

Muhammad membunuh pengikutnya sendiri, wahai Umar?" tanya Rasulullah.

Jawaban itu berarti Rasulullah tidak mengizinkannya. Bagaimana pun, orang-

orang tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul orang Islam. Untunglah perang

saudara yang hampir pecah itu bisa dihindarkan. Mereka yang hampir berperang itu

sadar telah termakan hasutan orang munafik. Ciri-ciri munafik dapat dijelaskan dalam

hadits di bawah ini:

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Tanda-
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tanda orang munafik itu ada tiga, “apabila berkata selalu (.........................), apabila

berjanji selalu (...............................), dan apabila dipercaya selalu (........................).

(H.R. Bukhari dan Muslim)

Arti kata (mufradat) hadits tentang ciri-ciri orang munafik

Mufradat Arti Mufradat Arti

Tanda-tanda
.......................

..................................
Berjanji

..................
Mengingkari

Apabila Diberi amanat

Berkata
............................
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TES
Siklus I

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, dan d di jawaban yang
paling tepat!

1. Orang bermuka dua disebut juga . . .
.
a. Munafik
b. Fasik
c. Syirik
d. Musyrik

2. Di zaman rasul ada seseorang yang
bersifat munafik yang berpura-pura
masuk Islam, padahal ia memusuhi
Islam dan mengahancurkannya. Dia
adalah . . . .
a. Abdullah bin Ubay
b. Umar bin khattab
c. Zaid bin Tsabit
d. Utsman bin Affan

3. Remaja yang melaporkan perkataan
Abdullah bin Ubay bin Salul
kepada Rasulullah adalah . . . .
a. Umar bin Khattab
b. Zaid bin Arqam
c. Utsman bin Affan
d. Ali bin Abi Thalib

4. Dalam kisah di zaman Rasulullah
tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul
adalah . . . .
a. Menghancurkan Islam
b. Menyatukan Islam
c. Memanaskan suasana
d. Menghalangi dakwah Rasulullah

5. Umar bin Khattab adalah . . . .
Rasulullah
a. Sahabat
b. Musuh
c. Budak
d. Saudara

6. Penduduk asli madinah disebut . . . .
a. Kaum mukmin
b. Kaum quraisy
c. Kaum muhajirin
d. Kaum anshar

7. Lafal yang
bergaris bawah artinya . . . .
a. Berbicara
b. Berjanji
c. Diberi amanat
d. Berkhianat

8. Hadis tentang ciri-ciri orang
munafik diriwayatkan oleh . . . .
a. Bukhari
b. Muslim
c. Tirmizi
d. Bukhari dan Muslim

9. Tanda-tanda orang munafik ada . . .
a. Dua
b. Empat
c. Tiga
d. Lima
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10. Kata tersebut artinya
. . . .

a. Orang munafik
b. Orang muslim
c. Orang mukmin
d. Orang murtad
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10. Kata tersebut artinya
. . . .

a. Orang munafik
b. Orang muslim
c. Orang mukmin
d. Orang murtad
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10. Kata tersebut artinya
. . . .

a. Orang munafik
b. Orang muslim
c. Orang mukmin
d. Orang murtad
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KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. B
4. A
5. A

6. D
7. C
8. D
9. C
10. A
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LAMPIRAN 5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Materi Ajar, Handout,
Lembar Soal dan Kunci Jawaban Siklus II



107

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Madrasah : MIN 4 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadist
Kelas/Semester : V (Lima) / Genap
Materi Pokok : Jauhi Ciri-ciri Orang Munafik
Alokasi Waktu :   2 Jam Pelajaran (2 x 35 menit)

A. Kompetensi Inti

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia

B. Kompetensi Dasar  dan Indikator

3.2 Memahami isi kandungan tentang ciri-ciri orang munafik
3.2.1 Menjelaskan arti orang munafik
3.2.2 Menyebutkan ciri-ciri orang munafik
3.2.3 Menjelaskan akibat yang timbul dari ciri-ciri orang munafik
3.2.4 Menyebutkan cara menjauhi dari ciri-ciri orang munafik

C. Tujuan Pembelajaran

1. Dapat menjelaskan arti orang munafik
2. Dapat menyebutkan ciri-ciri orang munafik
3. Dapat menjelaskan akibat yang timbul dari ciri-ciri orang munafik
4. Dapat menyebutkan cara menjauhi dari ciri-ciri orang munafik

D. Materi Pembelajaran

Jauhi ciri-ciri orang munafik
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E. Metode Pembelajaran

Strategi : Guided Note Taking
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan

F. Media dan Sumber Pembelajaran

1. Media Pembelajaran
a. Poster ciri-ciri orang munafik
b. Handout (Guided Note Taking)

2. Sumber Belajar
a. Buku Siswa Qur’an Hadis MI Kelas 5
b. Buku Guru Qur’an Hadis MI Kelas 5
c. Al-Qur’an dan Terjemahnya
d. Buku Penunjang lainnya  yang sesuai
e. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No Kegiatan Waktu
1 Kegiatan Pendahuluan

a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama.
b. Menyapa dan memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
c. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai siswa dan penjelasan proses pembelajaran yang akan
dijalani siswa.

d. Guru menyampaikan secara singkat tentang pelaksanaan
pembelajaran dengan strategi catatan terbimbing.

10
Menit

2 Kegiatan Inti
a. Guru membagikan handout catatan terbimbing pada setiap

siswa.
b. Guru menjelaskan fungsi dan cara menggunakan handout

tersebut.
c. Guru meminta siswa agar tetap fokus pada apa yang

disampaikan guru.
d. Guru meminta siswa agar mengisi bagian-bagian handout

yang kosong selama mendengarkan materi yang guru jelaskan.
e. Guru meminta siswa memperhatikan materi pembelajaran

yang disampaikan guru
1) Guru menjelaskan arti orang munafik
2) Peserta didik mengidentifikasi arti orang munafik
3) Guru menjelaskan ciri-ciri orang munafik dengan jelas dan

50
Menit
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penuh kesabaran
4) Peserta didik memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru
5) Guru menjelaskan akibat yang timbul dari orang munafik

dan cara menjauhi orang munafik
f. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi.
g. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan

hasil pekerjaannya.
h. Guru memberikan klarifikasi hasil presentasi handout oleh

siswa.
3 Kegiatan Penutup

a. Memberikan penegasan dan menyimpulkan materi ajar yang
sudah dipelajari.

b. Guru memberikan tes untuk mengetahui hasil pembelajaran.
c. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucap salam.

10
Menit

G. Penilaian

1. Teknik penilaian : Tes tertulis
2. Bentuk instrumen : Pilihan ganda
3. Jumlah soal : 10 soal
4. Format penilaian :

Skor = 100
Skor maksimal yang diperoleh = 100

Guru Mata Pelajaran

Pathurrohman, S.Pd.I, MM.
NIP. 198009012007101001

Bandar Lampung,
Peneliti

IMROATUN HILALIYAH
NPM. 1311100099

Mengetahui

KEPALA
MIN 4 BANDAR LAMPUNG

DESI DERIA HERAWATI, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197212251994032003
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Materi Ajar
Siklus II

A. PENGERTIAN MUNAFIK

Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak artinya
menampakan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak sangat dibenci
oleh Allah sehingga orang yang munafik diancam oleh-Nya dengan siksa yang
amat pedih di neraka yang paling dasar. Allah memberi ancaman sangat keras
karena nifak merupakan sifat yang sangat berbahaya.

Dalam pribahasa kamu tentu pernah mendengar ungkapan “lain di mulut
lain di hati”, ungkapan tersebut menggambarkan perilaku orang munafik. Secara
umum, istilah munafik diberikan kepada orang yang suka mengatakan sesuatu
yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara khusus, kaitannya dengan iman,
munafik adalah orang yang mengatakan beriman dengan mulut, tetapi sebenarnya
dalam hatinya tidak beriman. Sedangkan kaitannya dengan keyakinan, munafik
berada di antara mukmin dan kafir. Mukmin adalah orang yang percaya kepada
Allah, sedangkan munafik lidahnya berucap kepada Allah, akan tetapi di hatinya
tidak.

Ungkapan lain yang diberikan kepada orang munafik adalah “bermuka
dua”. Ketika orang munafik bersama-sama dengan orang beriman kepada Allah
SWT dan berpura-pura melaksanakan shalat. Akan tetapi apabila sudah tidak
bersama lagi dengan orang beriman mereka pun enggan melaksanakan shalat.
Tegasnya, shalat yang mereka laksanakan adalah supaya dipuji orang.

Ungkapan-ungkapan di atas menggambarkan sifat nifak yang sangat
dibenci semua orang. Seorang munafik bisa sangat berbahaya karena
kepandaiannya menyembunyikan kebenaran. Ia sangat pandai bermanis muka,
bahkan kepada orang yang ia musuhi dan hendak ia celakai.

B. CIRI-CIRI SIFAT MUNAFIK

1. Apabila berkata ia berdusta

Ciri pertama dari munafik adalah dusta, yaitu menyatakan apa yang tidak
sebenarnya. Dalam bidang akidah, misalnya lidahnya mengatakan beriman,
namun dihatinya tidak beriman. Dalam bidang muamalah, orang munafik
mempunyai kebiasaan berkata dusta. Dusta mempunyai arti yang sama dengan
bohong. Oleh karena itu perkataan orang munafik tidak bisa dipercaya. Mereka
pada umumnya mempunyai sikap lain di hati. Apa yang telah keluar dari
mulutnya tidak sama dengan apa yang ada dalam benak hatinya.
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2. Apabila berjanji ia mengingkari

Ciri yang kedua dari munafik adalah apabila berjanji sering mengingkari. Ibarat
kata pepatah “lidah tak bertulang”. Mereka dengan mudah membuat janji dan
mereka juga yang tidak memenuhi janjinya. Tindakan mengingkari janji ini
sudah menjadi sikap dan perilaku dalam hidup orang munafik.

Sebagai contoh, Hardi berjanji kepada teman-temannya untuk membawakan
CD Qishatul Anbiya’. Dia akan membawa CD itu pukul 4 sore ke rumah Farid.
Sudah satu jam lebih teman-temannya menunggu. Akan tetapi Hardi belum
nampak juga. Bahkan, sampai waktu azan maghrib tiba Hardi belum nampak
juga. Teman-temannya pun menggerutu, karena Hardi sering tidak memenuhi
janji.

Bagaimana kalau hal serupa menimpa kamu?. Oleh karena itu berhati-hatilah
jika ingin berjanji. Mulailah dengan mengucapkan “insyaallah” yang artinya
“atas izin Allah”, agar kamu dapat terselamatkan dari sifat mengingkari janji.

Pada masa Rasulullah perbuatan semacam ini seringkali dijumpai oleh beliau
dan para sahabatnya. Misalnya, ketika akan terjadi peperangan. Pertama,
mereka berjanji bersama Nabi untuk membela agama Islam. Namun, ketika
pasukan Islam telah siap maju ke medan perang mereka (orang-orang munafik)
sibuk mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang.

3. Apabila diberi amanat ia berkhianat

Ciri yang ketiga dari munafik adalah apabila menerima amanat dia selalu
berkhianat. Sifat ketiga ini muncul sebagai kelanjutan dari dua sifat di atas yaitu
sifat sering berdusta dan mengingkari janji. Dua ciri tersebut erat kaitannya
dengan ucapan orang munafik. Sedangkan ciri ketiga erat kaitannya dengan
perbuatan orang munafik. Orang munafik mempunyai sifat sulit untuk
melaksanakan amanat. Jika diberi amanat, maka ia berkhianat.

Sebagai contoh, seorang laki-laki diberi amanat untuk menyampaikan uang
sebesar Rp. 200.000,- kepada sebuah panitia pembangunan masjid. Namun,
karena orang tersebut sangat membutuhkan dana untuk perawatan anaknya di
rumah sakit, akhirnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

C. AKIBAT YANG TIMBUL DARI SIFAT MUNAFIK

Sifat munafik merupakan penyakit rohani yang sangat berbahaya, dan akan
membawa akibat kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Akibat yang
ditimbulkan dari sifat munafik tersebut diantaranya:

1. Sulit mendapat kepercayaan dari orang lain.

2. Dijauhi orang, karena sering merugikan orang lain.
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3. Sifat munafik akan merusak tatanan persahabatan.

4. Akan memperoleh siksa yang sangat pedih yaitu masuk dalam neraka yang
paling dasar.

D. CARA MENJAUHI SIFAT MUNAFIK

Kita harus menjauhi sifat munafik. Sebab sifat tersebut akan mencelakakan diri
sendiri dan mendapat laknat Allah. Oleh karena itu, kita harus menghindari diri
dari sifat munafik. Untuk menghindari diri dari sifat-sifat atau perbuatan munafik
kita dapat membiasakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong

2. Selalu menepati janji

3. Selalu menjaga dan menunaikan amanah
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HANDOUT CATATAN TERBIMBING
Siklus II

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jauhi ciri-ciri
orang munafik

A. PENGERTIAN MUNAFIK

Munafik adalah orang yang memiliki sifat (.................). (.................)

artinya menampakan yang baik dan (...............................................................).

Nifak sangat dibenci oleh Allah sehingga orang yang munafik diancam oleh-Nya

dengan siksa yang amat pedih di neraka yang paling dasar. Allah memberi

ancaman sangat keras karena nifak merupakan sifat yang sangat

(.............................).

Dalam pribahasa kamu tentu pernah mendengar ungkapan “lain di mulut

lain di hati”, ungkapan tersebut menggambarkan perilaku orang munafik. Secara

umum, istilah munafik diberikan kepada orang yang suka mengatakan sesuatu

yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Secara khusus, kaitannya dengan iman,

munafik adalah orang yang mengatakan beriman dengan mulut, tetapi sebenarnya

dalam hatinya (..................................). Sedangkan kaitannya dengan keyakinan,

munafik berada di antar mukmin dan kafir. Mukmin adalah

(.............................................. ..................................................), sedangkan munafik

lidahnya berucap kepada Allah, akan tetapi di hatinya tidak.

Ungkapan lain yang diberikan kepada orang munafik adalah “bermuka

dua”. Ketika orang munafik bersama-sama dengan orang beriman kepada Allah

SWT dan berpura-pura melaksanakan shalat. Akan tetapi apabila sudah tidak

bersama lagi dengan orang beriman mereka pun enggan melaksanakan shalat.

Tegasnya, shalat yang mereka laksanakan adalah supaya (.............................).

Ungkapan-ungkapan di atas menggambarkan sifat nifak yang sangat
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dibenci semua orang. Seorang munafik bisa sangat berbahaya karena

kepandaiannya menyembunyikan (.........................). Ia sangat pandai bermanis

muka, bahkan kepada orang yang ia musuhi dan hendak ia celakai.

B. CIRI-CIRI SIFAT MUNAFIK

1. Apabila berkata ia berdusta

Ciri pertama dari munafik adalah dusta, yaitu menyatakan apa yang tidak

sebenarnya. Dalam bidang akidah, misalnya lidahnya mengatakan beriman,

namun dihatinya tidak beriman. Dalam bidang muamalah, orang munafik

mempunyai kebiasaan berkata dusta. Dusta mempunyai arti yang sama dengan

(...................). Oleh karena itu perkataan orang munafik tidak bisa dipercaya.

Mereka pada umumnya mempunyai sikap lain di hati. Apa yang telah keluar

dari mulutnya tidak sama dengan apa yang ada dalam benak hatinya.

2. Apabila berjanji ia mengingkari

Ciri yang kedua dari munafik adalah apabila berjanji sering mengingkari. Ibarat

kata pepatah “lidah tak bertulang”. Mereka dengan mudah membuat janji dan

mereka juga yang (......................................................). Tindakan mengingkari

janji ini sudah menjadi sikap dan perilaku dalam hidup orang (.......................).

Sebagai contoh, Hardi berjanji kepada teman-temannya untuk membawakan

CD Qishatul Anbiya’. Dia akan membawa CD itu pukul 4 sore ke rumah Farid.

Sudah satu jam lebih teman-temannya menunggu. Akan tetapi Hardi belum

nampak juga. Bahkan, sampai waktu azan maghrib tiba Hardi belum nampak

juga. Teman-temannya pun menggerutu, karena Hardi sering tidak memenuhi

janji.

Bagaimana kalau hal serupa menimpa kamu?. Oleh karena itu berhati-hatilah

jika ingin berjanji. Mulailah dengan mengucapkan “insyaallah” yang artinya

“atas izin Allah”, agar kamu dapat terselamatkan dari sifat mengingkari janji.

Pada masa Rasulullah perbuatan semacam ini seringkali dijumpai oleh beliau

dan para sahabatnya. Misalnya, ketika akan terjadi peperangan. Pertama,
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mereka berjanji bersama Nabi untuk membela agama Islam. Namun, ketika

pasukan Islam telah siap maju ke medan perang mereka (orang-orang munafik)

sibuk mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang.

3. Apabila diberi amanat ia berkhianat

Ciri yang ketiga dari munafik adalah apabila menerima amanat dia selalu

berkhianat. Sifat ketiga ini muncul sebagai kelanjutan dari dua sifat di atas yaitu

sifat sering berdusta dan mengingkari janji. Dua ciri tersebut erat kaitannya

dengan ucapan orang munafik. Sedangkan ciri ketiga erat kaitannya dengan

(...............................) orang munafik. Orang munafik mempunyai sifat sulit

untuk melaksanakan amanat. Jika diberi amanat, maka ia berkhianat.

Sebagai contoh, seorang laki-laki diberi amanat untuk menyampaikan uang

sebesar Rp. 200.000,- kepada sebuah panitia pembangunan masjid. Namun,

karena orang tersebut sangat membutuhkan dana untuk perawatan anaknya di

rumah sakit, akhirnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

C. AKIBAT YANG TIMBUL DARI SIFAT MUNAFIK

Sifat munafik merupakan penyakit rohani yang sangat berbahaya, dan akan

membawa akibat kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Akibat yang

ditimbulkan dari sifat munafik tersebut diantaranya:

1. Sulit mendapat kepercayaan dari orang lain.

2. Dijauhi orang, karena sering merugikan orang lain.

3. Sifat munafik akan (....................) tatanan persahabatan.

4. Akan memperoleh siksa yang sangat pedih yaitu masuk dalam neraka yang

paling (..............).

D. CARA MENJAUHI SIFAT MUNAFIK

Kita harus menjauhi sifat munafik. Sebab sifat tersebut akan mencelakakan diri

sendiri dan mendapat laknat Allah. Oleh karena itu, kita harus menghindari diri

dari sifat munafik. Untuk menghindari diri dari sifat-sifat atau perbuatan munafik
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kita dapat membiasakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu berkata jujur dan tidak mau berkata bohong

2. Selalu menepati (...........)

3. Selalu menjaga dan menunaikan amanah
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TES
Siklus II

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kelas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, dan d di jawaban yang
paling tepat!

1. Orang munafik adalah . . . .
a. Orang bermuka cantik
b. Orang bermuka musam
c. Orang yang memiliki sifat nifak
d. Orang yang memiliki sifat baik

2. Di bawah ini yang merupakan arti
nifak adalah . . .
a. Menampakan yang baik dan

menyembunyikan yang buruk
b. Menampakan yang buruk dan

menyembunyikan yang baik
c. Menampakan yang buruk dan

menyembunyikan yang buruk
d. Menampakan yang baik dan

menyembunyikan yang baik

3. Seorang munafik dapat sangat
berbahaya karena kepandaiannya
dalam . . . .
a. Menyembunyikan sesuatu
b. Menyembunyikan kesucian
c. Menyembunyikan keburukan
d. Menyembunyikan kebenaran

4. Berikut ini adalah ciri-ciri orang
munafik, kecuali . . . .
a. Apabila berkata ia jujur
b. Apabila diberi amanat ia

berkhianat
c. Apabila berjanji ia mengingkari
d. Apabila berkata ia berdusta

5. Mengucapkan “insyaallah”
dimaksudkan agar kita benar-
benar menepati janji karena . . . .

a. Agar orang lain yakin
b. Menyandarkan janji tersebut

kepada Allah
c. Kita sudah yakin pasti bisa

menepatinya
d. Hanya lafal tersebut yang tepat

dan paling baik

6. Balasan bagi orang munafik
adalah . . . .

a. Akan diberikan penyakit yang
parah oleh Allah

b. Akan diberikan kesusahan hidup
yang berkepanjangan

c. Akan dimasukan ke dalam
neraka yang paling dasar

d. Akan diampuni jika bertaubat

7. Akibat buruk dari orang yang
memelihara sifat munafik adalah .
. . .

a. Menjadi lemah dan mudah
terserang penyakit

b. Mendapat julukan sebagai orang
bermulut dua

c. Cita-cita yang diinginkan akan
sulit tercapai

d. Sulit mendapat kepercayaan dari
orang lain



118

8. Hardi berjanji kepada teman-
temannya untuk membawakan CD
Qishatul Anbiya’. Dia akan
membawa CD itu pukul 4 sore ke
rumah Farid. Sudah satu jam
lebih teman-temannya menunggu.
Akan tetapi Hardi belum nampak
juga. Bahkan, sampai waktu azan
maghrib tiba Hardi belum nampak
juga. Teman-temannya pun
menggerutu, karena Hardi sering
tidak memenuhi janji.
Perbuatan tersebut termasuk
tergolong orang munafik yang . . .
.

a. Apabila berkata ia jujur
b. Apabila berjanji ia mengingkari
c. Apabila diberi amanat ia

berkhianat
d. Apabila berkata ia berdusta

9. Pak soni mengaku beriman,
padahal sebenarnya benci pada
Islam, ini merupakan ciri dari
orang yang . . . .

a. Muttaqin
b. Muslimin
c. Munafik
d. Mukmin

10. Berikut ini yang mencerminkan
sikap munafik adalah . . . .

a. Marwan selalu bersikap sopan
dan ramah kepada teman-
temannya

b. Badrun suka marah apabila
diejek oleh teman-temannya

c. Budi tidak menyampaikan pesan
dari wali kelasnya untuk ayahnya

d. Munir tidak mau memaafkan ijal
yang telah merobek bukunya
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KUNCI JAWABAN

1. C
2. A
3. D
4. A
5. B

6. C
7. D
8. B
9. C
10. C
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LAMPIRAN 6

Hasil Lembar Observasi Peneliti Siklus I
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LAMPIRAN 7

Hasil Lembar Observasi Peneliti Siklus II
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LAMPIRAN 8

Hasil Nilai Tes Siklus I
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Hasil Nilai Tes Siklus I

No Nama KKM
Nilai

Siklus I
Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 40 Belum Tuntas
2 Bram Prasetia Ali 70 80 Tuntas
3 Cikal Vinsky Yunanta 70 90 Tuntas
4 Clara Yulianti 70 70 Tuntas
5 Keysa Fernanda 70 70 Tuntas
6 Hoirunnisa 70 70 Tuntas
7 Marsel Dengguretu 70 80 Tuntas
8 Muda Afrizal 70 30 Belum Tuntas
9 M. Adi Setiawan 70 70 Tuntas

10 M. Arifin 70 20 Belum Tuntas
11 M. Dafit Saputra 70 80 Tuntas
12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 70 Tuntas
13 Muhammad Kays Faiza 70 40 Belum Tuntas
14 Muhammad Razan Ihsan 70 90 Tuntas
15 Muhammad Razan Irfan 70 70 Tuntas
16 Nur Aliffia Rahman 70 70 Tuntas
17 Nyayu Neisya Salsabila 70 60 Belum Tuntas
18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 80 Tuntas
19 Ridho Yansyah Chandra 70 70 Tuntas
20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 70 Tuntas
21 Sakira Salva Medika 70 70 Tuntas
22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 70 Tuntas
23 Siti Maysaroh 70 70 Tuntas
24 Suandika 70 50 Belum Tuntas
25 Virgi Ramadhani 70 30 Belum Tuntas
26 Zahra Salsabila 70 90 Tuntas
Jumlah 1700
Jumlah Peserta Didik 26
Nilai Rata-rata 65 Belum Tuntas
Tuntas 7 (27%)

Belum Berhasil
Belum Tuntas 19 (73%)
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LAMPIRAN 9

Hasil Nilai Tes Siklus II
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Hasil Nilai Tes Siklus II

No Nama KKM
Nilai

Siklus II
Keterangan

1 Alyani Syafitri 70 70 Tuntas
2 Bram Prasetia Ali 70 80 Tuntas
3 Cikal Vinsky Yunanta 70 90 Tuntas
4 Clara Yulianti 70 70 Tuntas
5 Keysa Fernanda 70 70 Tuntas
6 Hoirunnisa 70 70 Tuntas
7 Marsel Dengguretu 70 80 Tuntas
8 Muda Afrizal 70 50 Belum Tuntas
9 M. Adi Setiawan 70 70 Tuntas

10 M. Arifin 70 50 Belum Tuntas
11 M. Dafit Saputra 70 80 Tuntas
12 Muhammad Fajri Sidiq Hakim 70 90 Tuntas
13 Muhammad Kays Faiza 70 70 Tuntas
14 Muhammad Razan Ihsan 70 100 Tuntas
15 Muhammad Razan Irfan 70 100 Tuntas
16 Nur Aliffia Rahman 70 80 Tuntas
17 Nyayu Neisya Salsabila 70 80 Tuntas
18 Qory Nur Amrina Maysaroh 70 100 Tuntas
19 Ridho Yansyah Chandra 70 80 Tuntas
20 Raysa Prasetio Ramadhani 70 80 Tuntas
21 Sakira Salva Medika 70 80 Tuntas
22 Satrio Anugerah Ramadhan 70 80 Tuntas
23 Siti Maysaroh 70 100 Tuntas
24 Suandika 70 70 Tuntas
25 Virgi Ramadhani 70 60 Belum Tuntas
26 Zahra Salsabila 70 100 Tuntas
Jumlah 2050
Jumlah Peserta Didik 26
Nilai Rata-rata 78 Tuntas
Tuntas 3 (12%)

Berhasil
Belum Tuntas 23 (88%)
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LAMPIRAN 10

Kartu Konsultasi
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LAMPIRAN 11

Pengesahan Proposal
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LAMPIRAN 12

Surat Permohonan Mengadakan Penelitian
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LAMPIRAN 13

Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian
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LAMPIRAN 14

Foto-foto Kegiatan Penelitian
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FOTO-FOTO DALAM KEGIATAN PENELITIAN

Foto bersama Kepala Madrasah MIN 4 Bandar Lampung
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Peneliti saat menyampaikan pembelajaran
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Peneliti saat menjelaskan mengenai fungsi lembar catatan atau handout

Peserta didik saat mengisi lembar catatan atau handout
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Peserta didik saat bertanya jawab bersama peneliti
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Peserta didik sedang melakukan presentasi
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Peneliti saat membagiakan soal kepada peserta didik

Peserta didik saat mengerjakan soal yang diberikan oleh peneliti
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