
 

i 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

MELALUI STRATEGI CARD SORT PADA PESERTA DIDIK  

KELAS X DI SMA NEGERI 1 TEGINENENG  

KABUPATEN PESAWARAN  

TAHUN AJARAN  

2016/2017 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk  Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh 

 

Annisatul Afifah 

Npm. 1311010147 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H/2017 M 



 

i 

 

 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

MELALUI STRATEGI CARD SORT PADA PESERTA DIDIK  

KELAS X DI SMA NEGERI 1 TEGINENENG  

KABUPATEN PESAWARAN  

TAHUN AJARAN  

2016/2017 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk  Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh 

 

Annisatul Afifah 

NPM. 1311010147 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

 

   Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. 

          Pembimbing II : Drs. Septuri, M.Ag 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H/2017 M 



 

ii 

 

ABSTRAK 

 

Dalam pembelajaran PAI di SMA N 1 Tegineneng strategi yang masih sering 

di gunakan guru adalah strategi konvensional, yang kegiatan proses belajar 

mengajarnya didominasi oleh guru. Guru hanya memberikan catatan kemudian 

menjelaskan dan memberikan tugas sehingga peserta didik merasa mengantuk, jenuh 

dan bosan. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar PAI peserta didik kelas X  di 

SMA N 1 Tegineneng masih rendah. Hal ini dapat di lihat dari nilai rata-rata ulangan 

harian peserta didik yang tuntas belajar, yaitu yang mendapatkan nilai lebih besar 

atau sama dengan 75 hanya 7 peserta didik dari 25 peserta didik dengan presentase 

28% peserta didik yang mendapat nilai tuntas. 

Tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah, dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar PAI. sehingga hasil 

belajar PAI pada peserta didik kelas X di SMA N 1 Tegineneng dapat meningkatat. 

Dilatar belakangi oleh masalah tersebut, dapat dirumusankan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penerapan strategi Card Sort dapat meningkatkan hasil 

belajar PAI pada peserta didik kelas X di SMA N 1 Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran”. Adapun hipotesis dalam penelitian ini “Melalui strategi Card Sort dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik bidang studi PAI kelas X SMA N 1 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran”. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digambarkan 

dalam bentuk tindakan kelas yang meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Penelitian ini berlangsung dalam II siklus. Data yang 

digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes pada setiap 

siklusnya. 

 Dari hasil analisa yang diperoleh melalui observasi selama proses 

pembelajaran dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil belajar PAI pada peserta 

didik kelas X di SMA N 1 Tegineneng mengalami peningkatan, dapat dilihat dari 

jalannya proses pembelajaran  yang meningkat, dimana peserta didik lebih aktif 

dalam proses pembelajaran yang menyebabkan hasil belajar PAI peserta didik kelas 

X ini juga mengalami peningkatan dari sebelum model pemebelajaran Card Sort di 

lakukan.  Hanya 7 peserta didik yang tuntas dengan nilai rata-rata 67,8 dan pada 

siklus I menjadi 17 peserta didik yaitu degan niali rata-rata 75,6, dan siklus II 

meningkat hingga 20 peserta didik yang tuntas dengan niali rata-rata 84. Berdasarkan 

hasil analisa terlihat bahwa hasil belajar PAI mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya.  

Berdasarkan analisa penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik 

kelas X di SMA N 1 Tegineneng tahun pelajaran 2016/2017.  
 

 



 

iii 

 



 

iv 

 

 



 

v 

 

MOTTO 

 

             

          

   

 

Artinya : “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, dan Kami telah 

menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu dan Kami 

tinggikan bagimu sebutan (nama)mu karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-insyirah : 

1-6):   
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Yayasan Penyelenggaraan Al-qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemah, Toho Putra, Semarang 1989, 

hlm 1073  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. 

Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai pembaharuan dalam 

pendidikan. Akibat pengaruh itu pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan 

dengan kemajuan tersebut, maka dewasa ini pendidikan di sekolah-sekolah telah 

menunjukan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena 

terdorong adanya pembaharuan tersebut, sehingga didalam pengajaranpun guru selalu 

ingin menemukan metode peralatan baru yang dapat memberikan semangat belajar 

bagi peserta didik. Oleh karena itu menurut Syaodih Sukmadinata dalam Syaiful 

Sagala, bahwa seluruh intraksi pendidikan diciptakan bagi kepentingan peserta didik, 

yaitu membantu mengembangkan semua potensi dan kecakapan yang dimilikinya 

setinggi-tingginya.
2
 

 Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembaharuan dalam sistem 

pendidikan mencakup seluruh komponen yang ada. Pembangunan dibidang 

pendidikan barulah ada artinya apa bila dalam pendidikan dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun.  

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam satuan pembelajaran. 

                                                           
2
 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu memecahkan 

Problematika Belajar Dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm. 120 



 

2 

 

Sehubung dengan hal itu, maka hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan, 

potensi, dan kecakapan , perilaku serta kegiatan peserta didik terutama prilaku belajar 

menjadi kajian utama dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perkembangan 

pendidikan semakin memposisikan pembelajaran sebagai fokus utama. Pembelajaran 

merupakan suatu organisasi yang terorganisir yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur, yang berintraksi untuk mencapai suatu 

tujuan.
3
 Keterlibatan manusiawi dalam sistem pembelajaran adalah peserta didik, 

guru tenaga lainnya. Sehingga terjadinya proses intraksi dalam belajar membutuhkan 

strategi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam setiap rangkaian tahap-

tahap pembelajaran yang dimulai dari kegiatan pembuka.
4
 

Model pembelajan dalam pendidikan harus terus dikembangkan. hal itu agar 

pembelajaran menjadi aktif, jika pembelajaran aktif maka hasil belajar peserta didik 

akan meningkat. Jika meningkat, maka bisa menjadi faktor meningkatnya kualitas 

pendidikan di Negeri ini. Dalam buku dijelaskan bahwa proses belajar  yang terjadi 

pada seorang atas diri anak untuk mencerna berbagai bentuk pengetahuan sangat 

rumit, proses ini tidak terjadi sekaligus, melainkan secara bertahap dan berkembang 

secara terus menerus, selangkah demi selangkah. Waktu kematangan, kesiapan 

mental peserta didik, lingkungan belajar, dan tingkat kesulitan materi sangat 

berpengaruh pada proses belajar dan penguasaanya. Yang tidak kalah 

                                                           
3
 Oenor Hamalik, Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

Bumi Aksara,2011), hlm. 4 
4
 Kasful Anwar, DKK, Perencanaan Sistem Pembelajaran KTSP, (Bandung: Alfabetha, 

2011), hlm. 108 
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berpengaruhnya adalah metode atau cara melakukannya.
5
 Kegiatan mengajar 

merupakan sesuatu ketrampilan yang dengan sendirinya dapat dipelajari , sebagai 

suatu ilmu juga suatu seni. Kita perhatikan seorang guru harus bersifat sebagai artis. 

Sebagai seorang artis, guru harus dapat berperan dimuka kelas, sebagaimana 

seorang artis berperan diatas panggung. Hanya bedanya guru harus menumpahkan 

seluruh kebiasaanya menjadi guru yang harus ditiru tidak memiliki cela 

dimasyarakat.
6
  Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia 

dapat hidup berkembang sesuai cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut 

konsep pandangan hidup mereka. Pada setiap kegiatan pendidikan formal, pelajaran 

Pendidikan Agama Islam selalu diajarkan, hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam merupakan mata pelajaran yang sangat penting karena memiliki tujuan 

dan fungsi  yang bermanfaat bagi peserta didik sekolah maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Gagalnya seorang guru mencapai tujuan pembelajaran sejalan dengan 

kurangnya guru dalam mengelola kelas. Indikator dari kegagalan itu adalah hasil 

belajar peserta didik rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang telah 

ditentukan. Karena itu pngelolaan kelas merupakan kompetensi guru yang sangat 

penting dikuasai oleh guru dalam kerangka keberhasilan proses belajar dan mengajar. 

                                                           
5
 M. Hanafi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam,(Jakarta : Departemen Agama RI, 

2009), hlm. 195 
6
 Bukhori Alma, dkk, Guru Profesional, (Bandung : Penerbit Alfabeta , 2009), hlm.3 
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Oleh karena itu kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar  yang melibatkan proses mental dan fisik melalui intraksi antar peserta didik 

untuk mencapai kompetensi dan materi pembelajaran. Sehingga menghasilkan 

perubahan terutama pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Dimana hasil belajar 

tersebut ditandai dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum pendidikan dan menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariatif. 

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar sehingga menghasilkan hasil belajar yang baik.
7
 

Adapun usaha peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan cara memberi 

pujian, hadiah, ulangan, praktik langsung atau dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariatif dan aktif. Adapun macam-macam strategi 

pembelajaran yang Aktif diantaranya yaitu, Teks Acak, Prediksi Kawan, True Of 

False, Listening Teams, Active Debate, Think Pair Share (TPS), Card Sort dan lain-

lain.
8
 Namun penulis hanya akan membahas strategi pembelajaran Card Sort. 

Menurut Hisyam Zaini strategi pembelajaran  card sort yakni strategi 

pembelajaran berupa potongan potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang 

berisi informasi atau materi pelajaran.
9
 Pembelajaran aktif model card sort yakni 

strategi pembelajaran menekankan keaktifan peserta didik, dimana dalam 

                                                           
7
 Agus Suprijono, Cooperatif Learning:Teori dan Aplikasi PAIKEM, hlm. 46 

8
 Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 76-80 

9
 Hisyam Zaini, Dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD (Yogyakarta:2004), Hlm 53 
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pembelajaran ini setiap peserta didik diberi kartu indeks yang berisi tentang informasi 

materi yang akan dibahas kemudian peserta didik menegelompok sesuai dengan kartu 

indeks yang dimilikinya. Setelah itu peserta diidk mendiskusikan dan 

mempresenatsikan hasil diskusi tentang materi dari kategori kelompoknya. Disini 

pendidik lebih bersifat sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas 

atau materi yang belum dimengerti peserta didik setelah presentasi selesai.
10

 

Adapun langkah-langkah strategi Card sort yaitu: 

1. Setiap peserta didik diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup satu atau lebih kategori 

2. Mintalah anak didik untuk bergerak dan berkeliling didalam kelas untuk 

menenmukan kartu dengan katagori yang sama. Anda dapat mengumumkan 

kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan anak didik menemukannya 

sendiri. 

3. Anak didik yang memiliki kategori yang sama diminta mempresenatasikan 

kategori masing-masing didepan kelas. 

4. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin 

penting terkait materi pelajaran.
11

 

Jadi strategi card sort merupakan strategi pembelajaran yang menekankan 

keaktifan kepada pesesrta didik. Dan gerakan fisik yang dilakukan peserta didik dapat 

membantu untuk memberi energi kepada kelas yang telah letih dan jenuh.  Model 

                                                           
10

 Ibid, hlm.60 
11

Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010),Hlm. 394 
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pembelajaran ini mengajak peserta didik untuk belajar Aktif dan bertujuan agar 

peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya 

kreatifitas. Hal tersebut yang membuat ketertarikan peneliti untuk menggunakan 

strategi card sort dibandingkan dengan strategi yang lain. 

Pemilihan strategi card sort ini juga dipertimbangkan berdasarkan hasil 

observasi awal yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa selama ini guru 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Tegineneng masih menggunakan metode 

dan strategi pembelajaran yang konvensional , guru hanya memberikan catatan 

kemudian menjelaskan dan memberikan tugas sehingga peserta didik merasa 

mengantuk, jenuh dan bosan.
12

 Hal ini nampak ketika guru sedang menerangkan, 

banyak peserta didik  yang merasa ngantuk dan bosan begitu juga kendala-kendala 

yang muncul dalam  pemberian tugas antara lain seperti ada peserta didik yang tidak 

mau mengerjakan tugas. Sehingga nilai hasil belajar yang mereka peroleh tidak cukup 

baik. Sebagaimana hasil belajar tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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 Jauri, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegineneng, Wawancara Dengan Penulis, Tanggal 
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Tabel 1 

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran 

 

No Nama  KKM Lk/Pr Nilai Keterangan 

1 Anisa Lutfia Sakira 75 P 65 Belum Tuntas 

2 Abi Yasid 75 L 70 Belum Tuntas 

3 Arya Des putra 75 L 65 Belum Tuntas 

4 Andika Kurniawan 75 L 60 Belum Tuntas 

5 Dona Anggraini 75 P 70 Belum Tuntas 

6 Ferdinam 75 L 75 Tuntas 

7 Farhan 75 L 60 Belum Tuntas 

8 Kaila Sari 75 P 65 Belum Tuntas 

9 Diana  75 P 60 Belum Tuntas 

10 Laili Fitria 75 P 60 Belum Tuntas 

11 Desi Ratna Sari 75 P 60 Belum Tuntas 

12 Maya Sari 75 P 55 Belum Tuntas 

13 Eni Kurniati 75 P 70 Belum Tuntas 

14 Nur Fadilah 75 P 75 Tuntas 

15 Nur Nabila 75 P 80 Tuntas 

16 Nayla 75 P 70 Belum Tuntas 

17 Sindi Aulia 75 P 60 Belum Tuntas 

18 Putri Lestari 75 P 70 Belum Tuntas 

19 Reni Aprilia 75 P 70 Belum Tuntas 

20 Ria Agustina 75 P 80 Tuntas 

21 Sania Lestari 75 P 55 Belum Tuntas 

22 Tria Azzahra 75 P 80 Tuntas 

23 Tanti Zianda 75 P 70 Belum Tuntas 

24 Zahira Kikan 75 P 75 Tuntas 

25 Zikro Rahmadani  75 P 75 Tuntas 

Sumber: Dokumentasi hasil belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng 

kabupaten pesawaran tahun ajaran 2016/2017 

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 25 peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Tegineneng hanya 7 peserta didik  atau 28 % peserta didik yang memiliki 

hasil belajar cukup baik, sedangkan 18 peserta didik atau 72 % peserta didik lainnya 

masih rendah dan mengakibatkan hasil belajar merekapun tidak memenuhi standar 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran pendidikan 
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agama islam yakni 75. Rendahnya nilai hasil belajar pendidikan agama islam ini 

diantaranya disebabkan oleh aktifitas peserta didik didalam kelas, tidak sedikit 

peserta didik yang tidak serius dalam kegiatan belajar, banyak peserta didik yang 

merasa bosan, mengantuk ketika guru sedang menerangkan.  

Untuk itu guru perlu mengupayakan untuk menumbuhkan semangat belajar 

peserta didik agar dapat meningkatka minat peserta didik dalam belajar sehingga 

dapat meningkatkan hasil beajar peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diperlukan strategi pembelajaran yang memungkinkan tingginya keterlibatan peserta 

didik dalam  kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan intinya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk itu peneliti memilih strategi card sort 

sebagai strategi  yang akan peneliti terapkan  dalam proses pembelajaran. 

Adapun materi yang akan disampaikan pada saat menerapkan strategi card 

sort adalah materi mengenai Malaikat Selalu Bersamaku.
13

 Dan proses penerapannya 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami materi, guru 

membagikan kertas rincian yang telah dibuat kepada peserta didik secara acak, dan 

menempelkan kategori utama didepan kelas yakni mengenai definisi beriman kepada 

malaikat, perbedaan antara jin, Manusia, dan malaiakat, dan meminta peserta didik 

untuk mencari teman yang memiliki kategori yang sama untuk membentuk kelompok 

dan mendiskusikannya serta mempresentasikannya. Dan kemudian guru memberikan 

komentar atau penjelasan dari materi yang dibahas tersebut. 
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 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 

SMA kelas X, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h. 104 
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Strategi card sort dengan menggunakan media kartu dalam praktek 

pembelajaran, akan membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dan 

menumbuhkan keaktifan mereka dalam pembelajaran, sebab dalam penerapan strategi 

card sort, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didiknya 

dalam pembelajaran, sementara peserta didik belajar secara aktif dengan fasilitas dan 

arahan dari guru, sehingga yang aktif disini bukan guru melainkan peserta didik itu 

sendiri yang harus aktif dalam pembelajaran.
14

  

Melalui penerpan strategi pembelajaran Card Sort ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar pendidikan agama islam  peserta didik Kls X SMA Negeri 

1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran 2016/2017. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dapat lebih fokus dan terarah dan berdasarkan 

identifikasi masalah serta keterbatasan pengetahuan penulis maka penulis membatasi 

masalah-masalah dalam penelitian ini  hanya pada “penerapan strategi Card Sort 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di kelas XA SMA Negeri 

1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran”. 
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C. Rumusan masalah 

Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara rencana dengan yang 

sebenarnya, sedangkan rumusan masalah adalah kenyataan-kenyataan sengaja 

diajukan untuk dicari jawaban melalui penelitian.
15

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah adalah kesenjangan antara apa yang 

seharusnya Ada dengan apa yang Ada didalam kenyataan yang mempunyai 

karakteristik sendiri dan itu harus dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk 

mengatasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah ”Apakah penerapan strategi card sort dapat  meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam pada peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran?” 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Menurut sugiono, hipotesis adalah ”jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan”, 
16

 Sedangkan menurut E mulyasa, hipotesis tindakan merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang ada dihadapi sebagai alternatif tindakan 

yang di pandang paling tepat dalam memecahkan masalah yang telah dipilih untuk 

diteliti melalui penelitian tindakan kelas.
17

 

                                                           
15

 Nana Sujana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah,(Jakarta: Sinar Baru, 1987), Hlm. 21 
16

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Cv Alfabeta,2010), Hlm.96 
17

 E.Mulyasa, Praktikpenelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Rosdakarya, 2009), Hlm. 63 
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa hipotesis adalah dugaan sementara atau 

jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian yang kebenarannya 

akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis tindakan, atau disebut hipotesis alternatif yaitu: ”Melalui 

strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng kabupaten pesawaran”. 

 

E. Tujuaan Dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan dan beberapa manfaat diantaranya: 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui 

apakah penerapan strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama islam pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Tegineneng kabupaten Pesawaran. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru, dapat memberi masukan dalam usaha meningkatkan belajar pada 

peserta didiknya dalam rangka meningkatkan prestasi pada peserta didiknya. 

b. Bagi sekolah, dapat memberi masukan dalam rangka meminat guru-guru 

untuk meningkatkan hasil belajar sesuai dengan mata pelajaran diajarkannya. 

c. Bagi peneiti, dapat mengetahui secara pasti bahwa dengan menggunakan 

strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar. 

d. Bagi peserta didik, dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran yang diberikan pada kegiatan belajar mengajar. 



 

12 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian tentang strategi card short 

1. Pengertian Starategi Pembelajaran 

 Dalam interaksi kegiatan pembelajaran dikelas, guru mempunyai 

peranan yang sangat penting. Ia harus berusaha secara terus menerus membantu 

peserta didik menggali dan megembangkan pontensinya. Salah satu cara guru 

membantu peseta didik adalah dengan memilih dan menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi berarti 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, strategi merupakan proses penentuan rencana yang 

berfokus pada tujuan disertai penyusunan suatu cara agar tujun tersebut dapat 

tercapai.
18

 

Kata strategi bila digabungkan dengan kata pembelajaran akan memiliki 

makna yang lebih khusus. Strategi pembelajaran dipahami sebagai strategi untuk 

pembelajaran anak didik dan guru yang membelajarkannya dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya untuk memudahan proses belajar anak didik. 

secara umum Kozma (1978: 97) berpendapat, bahwa strategi pembelajaran 

                                                           
18

Khanifatul, Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), h. 15 
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adalah setiap kegiatan yang dipilih dan dapat memberikan fasilitas atau bantuan 

kepada anak didik dalam tercapainya tujuan pembelajaran tertentu.
19

 

Dari definisi stategi pembelajaran yang sudah diuaraikan diatas, dapat 

dikatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, cara pandang, 

dan pola pikir guru dalam  mengorganisasikan isi pelajaran, penyampaian  

pelajaran dan pengelolaan kegiatan beajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 

2. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran 

Konsepsi pembelajaran modern menuntut anak didik kreatif, responsif 

dan aktif dalam mencari memilih, menemukan, menganalisis, menyimpulkan, 

dan melaporkan hasil belajarnya.Model pembelajaran semacam ini hanya dapat 

terlaksana dengan baik apabila guru mampu mengembangkan strategi 

pembelajaran yang efektif. Mengingat terhadap berbagai strategi pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh guru, namun tidak semua sama efektifnya dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhakan kreativitas guru dalam 

mengembangkan dan memilih strategi pembelajaran yang efektif. 

Oleh karena itu perlu diciptakan proses pembelajaran yang menantang 

dan merangsang otak (kognitif), menyentuh dan menggerakkan perasaan (efektif) 

dan mendorong anak didik untuk melakukan kegiatan (motorik) serta bila 

memungkinkan anak didik mempraktekan dengan memanfaatkan dengan 
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Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 325 
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berbagai sumber belajar dan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

tidak saja menerima (reseptif) dan mngungkapkan (ekspresif), akan tetapi juga 

menerapkan apa-apa yang dipelajarinya (aplikatif) ketika menerima bahan 

pelajaran. 

Dalam rangka memilih strategi pembelajaran tidak bisa sembarangan, 

harus hati-hati dan berdasarkan  pertimbangan dan  kriteria tertentu . Ada enam 

kriteria yang harus diperhatikan oleh guru dalam  upaya memilih strategi 

pembelajaran yang baik yaitu: 

a. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan baik diranah kognotif, 

efektif maupun  psikomotorik, yang  pada prinsipnya dapat menggunakan 

strategi pembelajaran tertentu yang dapat untuk mencapainya. 

b. Kesesuaian strategi pembeajaran dengan jenis pengetahuan. Pengetahuan 

misalnya verbal, visual, konsep, prinsip, proses, prosedural, dan sikap. 

Setiap jenis pengetahuan memerlukan strategi tertentu untuk 

mencapainya. 

c. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran. Siapakah anak didik 

yang akan mengunakan strtegi pembelajaran, bagaimana karakteristiknya, 

berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang pendidikannya, sosial 

ekonominya, bagaimana minatnya, motivasinya dan gaya belajarnya. 

Karakteristik anak didik yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Kemampuan awal anak seperti kemampuam intelektual, 

kemampuan berpikir dan kemampuan gerak. 
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2) Latar belakang dan status sosial kebudayaan 

3) Perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, perhatian, minat, 

motivasi dan sebagainya. 

d. Kemampuan strategi pembelajaran untuk mengoptimalkan belajar anak 

didik. apakah strategi pembelajaran diguanakan belajar individual (belajar 

mandiri), kelompok kecil (kooperatif, koaboratif, dll), atau untuk 

kelompok besar/ klasikal (keas konvensioanal). 

e. Karena strategi pembelajaran tertentu mengandung beberapa kelebihan 

dan kekurangan, maka pemilihan dan pengguanaanya harus disesuaiakan 

dengan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. 

f. Biaya, penggunaan strategi pembelajaran harus hitungkan aspek 

pembiayaan, sia-sia bila pengguanaan strategi menimbulakan pemborosan 

g. Waktu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

pembelajaran yang dipilih, berapa lama waktu yang tersedia untuk 

menyajikan bahan pelajaran dan sebagainya.
20

 

 

3. Pengertian strategi pembelajaran Card Sort 

Istilah card sort berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, 

yakni “Card” dan Sort”. Card berarti kartu, dan Sort berarti memilah. Jadi card 

sort yaitu strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk 
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seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran. Gerakan fisik 

didalamnya dapat membantu peserta didik menghilangkan kejenuhan.
21

 

Selain itu dalam strategi card sort terdapat media yang berbasis visual  

yakni  kartu  itu  sendiri.  Penggunaan  media  kartu  yang  berbasis visual dapat 

mempermudah pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat dan 

dapat memberikan hubungan antara isi materi dengan dunia nyata. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Melvin L. Silberman bahwa penggunaan kartu 

yang berdimensi visual dalam  pembelajaran  dapat  meningkatkan ingatan dari  

14  hingga 38  persen.
22

 

Disamping itu strategi pembelajaran card sort yang berdimensi visual 

juga melibatkan dua belahan   otak yakni otak kiri (kognisi) dapat mengingat 

informasi dan otak kanan (emosi) siswa merasa senang dengan strategi 

pembelajaran card sort.
23

 

Pembelajaran aktif model card sort merupakan pembelajaran yang 

menekankan keaktifan peserta didik, dimana dalam pembelajaran ini setiap 

peserta didik diberi kartu indeks yang bererta didik diberi kartu indeks yang 

berisi informasi tentang materi yang akan dibahas, kemudian peserta didik 

mengelompokan sesuai dengan kartu indeks dimilikinya. Setelah itu peserta 

didik mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi dari 
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22

 Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia, 
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kategori kelompoknya. Disini pendidik lebih banyak bertindak sebagai fasilitator 

dan menjelaskan materi yang perlu dibahas  atau  materi  yang  belum  

dimengerti peserta didik  setelah  presentasi selesai. 

Strategi pembelajaran Card Sort ini merupakan kegiatan kolaboratif  

yang  bisa  digunakan  untuk  mengajarkan  konsep, penggolongan sifat, fakta 

tentang suatu objek atau mereview ilmu yang telah  diberikan  sebelumnya  atau  

mengulangi  informasi. Gerakan  fisik yang  dominan  dalam  strategi  ini  dapat  

membantu  mendinamisir  kelas yang kelelahan.
24 

Menurut Fatah Yasin, card sort (mensortir kartu) yaitu suatu strategi 

yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk  

menemukan  konsep  dan  fakta  melalui  klasifikasi  materi  yang dibahas dalam 

pembelajaran.
25

 

Strategi  pembelajaran  card  sort  dengan  menggunakan  media kartu   

dalam   praktek   pembelajaran   akan   membantu   peserta didik   dalam  

memahami pelajaran dan menumbuhkan minat mereka dalam pembelajaran, 

sebab dalam penerapan strategi pembelajaran card sort guru hanya  berperan  

sebagai  fasilitator  yang  memfasilitasi peserta didiknya dalam pembelajaran, 

sementara peserta didik belajar secara aktif dengan fasilitas dan arahan dari 

guru, sehingga yang aktif disini bukan guru melainkan peserta didik itu sendiri 

yang harus aktif dalam pembelajaran. 

                                                           
24

 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2004), h.53 
25
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4. Langkah-langkah Strategi Card Sort 

Gerakan fisik yang dominan dalam strategi card sort dapat membantu 

mendinamisir kelas yang jenuh dan bosan.
26  

Adapun langkah- langkah strategi 

pembelajaran card sort, antara lain: 

a. Bagikan kertas yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu secara 

acak. 

b. Tempelkan kategori utama di papan atau kertas di dinding kelas 

c. Mintalah peserta didik untuk mencari temannya yang memiliki 

kertas/kartu yang berisi kategori yang sama untuk membentuk kelompok   

dan mendiskusikannya.  

d. Mintalah peserta didik untuk mempresentasikannya 

e. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-

poin penting terkait materi pelajaran
27

 

 

5. Kelebihan dan kekurangan Strategi Pembelajaran Card Sort 

 Beberapa kelebihan strategi Card Sort menurut para ahli antara lain  

a. Guru mudah menguasai kelas 

b. Guru mudah menerapkan dengan baik 

c. Guru mudah mengorganisir kelas 

d. guru mudah menyiapkan materinya 

e. Mudah dilaksanakannya pembelajaran 

f. Strategi ini dapat di ikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak 
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g. Dapat mengarahkan  peserta didik yang merasa penat terhadap pelajaran 

yang telah diberikan  

h. Dapat membina peserta didik untuk bekerja dan mengembangkan sikap 

saling menghargai pendapat 

i. Pelaksanaannya   sangat   sederhana   dan   peserta didik   mudah   dalam 

mengelompokkan pokok-pokok materi sehingga mudah dalam memahami 

materi yang diajarkan guru. 

 Beberapa kelemahan dari strategi Card Sort antara lain : 

a. Adanya  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  perhatian  peserta 

didik, terutama  apabila  terjadi  jawaban-jawaban  yang  menarik 

perhatiannya. Padahal bukan sasaran (tujuan) yang diinginkan dalam arti 

terjadi penyimpangan dari pokok persoalan semula. 

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Card Sort dan tujuan 

strategi belajar adalah memperkuat daya ingat terhadap materi yang telah 

dipelajari peserta didik 

c. Membuat peserta didik kurang aktif dalam menyimpulkan pendapat 

d. Membutuhkan persiapan dan media yang berupa kartu-kartu sebelum 

kegiatan berlangsung 

e. Apabila guru kurang bisa mengendalikan kelas maka suasana kelas akan 

menjadi gaduh.
28
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 Zaif, Metode Card Short, dalam https://zaifbio.wordpress.com/tag/card-sort/ diakses pada 5 januari 

2017 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan tidakan dan prilaku peserta didik yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajarhanya dialami oleh peserta didik sendiri. Proses 

belajar terjadi berkat peserta didik  memperoleh sesuatu yanga ada dilingkungan 

sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh peserta didik berupa keadaan alam, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan 

bahan belajar. 

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu prilaku. Pada saat 

orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak 

belajar maka responsnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut :  

a. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons  

pembelajar. 

b. Respons si pembelajar. 

c. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Memperkuat 

terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut.sebagai 

ilustrasi, prilaku respons si pembelajar yang baik diberi hadiah. 

Sebaliknya, prilaku respons yang tidak baik teguran dan hukuman.  

Menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil 

berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari:  
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a. Stimulasi yang berasal dari lingkungan dan  

b. Proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan demikian, belajar 

adalah seperangkat prosesyang mengubah sifat stimulusi lingkungan, 

melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. 

Sedangkan Hasil belajar adalah “kemampuan seseorang yang memiliki 

setelah ia menerima pengalaman belajar”. Hasil belajar tampak sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran.
 29

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil 

yang diperoleh oleh peserta didik  setelah melakukan kegiatan tertentu. Hasil 

tersebut dapat berupa nilai yang diberikan oleh guru sesuai dengan criteria 

tertentu. Pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan yang dimiliki 

peserta didik berubah dan  bertambah.  

Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya.Tetapi 

digolongkan menjadi dua golongan saja yaitu factor intern dan faktor ekstern. 

Factor intern adalah faktor yang ada pada diri individu yang sedang belajar 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu maka seorang 

guru perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempenagruhi hasil 

belajar siswa, antara lain : 

                                                           
29

 Dimyanti dan mudjiono,Belajar dan Pembelajran, (Jakarta: Rineka Cipta). h. 9-10 
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a. Faktor Intern 

1) Faktor jasmaniah, meliputi kesehatan dan cacat tubuh 

2) Faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian minat, bakat, 

motif,kamatangan dan kesiapan  

3) Faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

b. Faktor Ekstern 

1) Faktor keluarga 

Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa : cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.  

2) Faktor sekolah  

 Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, 

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat 

Faktor ini membahas tentang kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, masa media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar anak 

berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar 

peserta didik diatas., maka guru mempunyai tugas untuk 
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mendorong dan memberi fasilitas belajar bagi siswa mencapai 

suatu tujuan. 
30

 

2. Materi PAI di SMA 

a.  Memahami Makna Iman kepada Malaikat dan Tugas-tugasnya 

1. Pengertian Iman kepada Malaikat 

Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah 

artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan 

lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut   M. 

Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu 

“menyampaikan sesuatu”. Jadi, malak/malaikat adalah makhluk yang 

menyampaikan sesuatu dari Allah SWT.. Menurut istilah, mailakat adalah 

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Swt. dari cahaya, sebagai utusan 

Allah SWT. yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap 

perintah- perintah-Nya. 

Iman  kepada  malaikat  adalah  meyakini  dengan  sepenuh  hati  

bahwa Allah Swt. menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang 

diutus untuk melaksakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya 

akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-

hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. 
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2. Hukum Beriman kepada Malaikat 

Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu „ain. Ia 

merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qada/qadar. Hal ini berdasarkan 

pada beberapa sumber dari al-Qur‟ān yakni dalam Q.S. al-Baqarah/2:285 

           

            

      

Artinya: “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qurān) dari Tuhannya, demikian pula orang-

orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab- kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

berkata),  “Kami tidak membeda- bedakan seorang pun dari 

rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan 

kami taat. Ampunilah kami, ya, Tuhan kami, dan kepada-Mu 

tempat (kami) kembali.” 

 

3. Tentang Penciptaan Malaikat 

Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia 

terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, sumber 

yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan 

berpedoman kepada al-Qur‟ān Keterangan  tentang  malaikat  

sebagaimana  dijelaskan  dalam  Q.S. Fā¯ir/35:1 disebutkan bahwa 

malaikat mempunyai sayap. Allah SWT. berfirman: 
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Artinya: “Segala puji bagi Allah SWT. pencipta langit dan bumi, yang 

menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus 

berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-

masing (ada yang) dua, tiga  dan  empat.  Allah  SWT.  

menambahkan  pada  ciptaan-Nya  apa  yang Dia kehendaki. 

Sungguh, Allah SWT. Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S. 

Fā¯ir/35:1) 

 

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah 

makhluk Allah SWT. yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki 

sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat 

memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari al-Qur‟ān dan 

hadis, patutlah kita meragukannya. 

4. Perbedaan Malaikat dengan Manusia dan Setan 

Dari segi asal kejadian, malaikat berbeda dengan manusia dan 

setan, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya sementara 

manusia dan setan masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari 

sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan setan dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2 

Perbedaan antara Malaikat, Manusia, Setan 

 

Malaikat Manusia Setan 

Gaib Nyata Nyata 

Tidak memiliki nafsu Memiliki nafsu Memiliki nafsu 
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Selalu taat kepada Allah Ada yang taat dan ada 

yang durhaka 

Selalu durhaka 

kepada Allah 

Tidak makan, tidak 

minum, tidak tidur, dan 

tidak kawin 

Makan, minum,tidur, 

dan kawin 

Makan, minum, 

tidur, dan kawin 

Memiliki akal pikiran 

yang bersifat statis 

Memiliki akal pikiran 

yang bersiafat dinamis 

Memiliki akal 

pikiran 

 

 

5. Jumlah Malaikat 

Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci 

sebagaimana manusia, hanya Allah SWT. dan Rasul-Nya yang tahu. 

Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan 

tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan 

banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Ali ra, yang artinya: 

Dari Ali ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, 

“Barangsiapa mengunjungi saudaranya sesama muslim maka seakan ia 

berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk, jika telah duduk 

maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, 

maka tujuh puluh ribu malaikat akan bershalawat kepadanya hingga sore 

hari, dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka tujuh puluh ribu 

malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari.” 

 

Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa 

Mahakuasa Allah SWT. karena dengan jumlah malaikat yang demikian 

banyak, sangat mudah bagi Allah SWT. untuk mengetahui gerak-gerik 

serta tingkah laku manusia.  Namun  demikian,  umat  Islam  

diperintahkan  untuk  mengetahui dan mengimani sepuluh nama malaikat 

yang diberikut tugas secara langsung kepada manusia. Nama-nama 

malaikat tersebut diabadikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur‟ān serta 
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hadis Rasulullah SAW. Kesepuluh nama malaikat yang wajib kita ketahui 

dengan tugas-tugasnya masing-masing dijelaskan pada bagian di bawah 

ini. 

6. Nama Malaikat dan Tugasnya Masing-masing 

Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. 

Bedanya, tugas yang diberikan Allah SWT. kepada manusia seringkali 

diabaikan bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun para 

malaikat, yang diberikan tugas oleh Allah SWT. kepadanya, tidak pernah 

menunda apalagi SWT.melalaikan dan membangkang untuk 

mengerjakannya. Bahkan, dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

perintah Allah Swt. dan dia tidak mendurhakai-Nya.  

Penjelasan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-

masing adalah sebagai berikut. 

a. Malaikat Jibril 

Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan, di 

antaranya adalah Ruh al-Amin dan Ruh al-Qudus. Adapun tugas 

utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi 

dan rasul-Nya. 

Malaikat  Jibril  pula  yang  menyampaikan  berita  kelahiran  

Nabi  Isa as. kepada ibunya Maryam dan menyampaikan al-Qur‟ān 

kepada Nabi Muhammad SAW.  

b. Malaikat Mikail 
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Malaikat Mikail adalah malaikat yang diberi tugas untuk 

mengatur urusan makhluk Allah SWT. sekaligus mengatur rezeki 

terutama kepada manusia. Ia bertugas mengatur air, menurunkan 

hujan/petir, membagikan rezeki  pada  manusia,  tumbuh-tumbuhan  

juga  hewan-hewan  dan  lain- lain di muka bumi ini.  

c. Malaikat Izrail 

Malaikat Izrail diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk 

termasuk dirinya sendiri. Ia dikenal juga dengan sebutan Malaikat 

Maut. Ia merupakan salah satu dari empat malaikat utama selain Jibril 

dan Mikail, dan Israfil. 

d. Malaikat Israfil 

Malaikat Israfil diberi tugas meniup sangkakala. Israfil selalu 

memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-

abad, menunggu perintah dari Allah SWT. untuk meniupnya pada 

hari kiamat. Pada hari itu ia akan turun ke bumi dan berdiri di 

batu/bukit suci di Jerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan 

dunia beserta isinya, tiupan kedua akan mematikan para malaikat dan 

tiupan ketiga akan membangkitkan orang- orang yang telah mati dan 

mengumpulkan mereka di Padang Masyar. 

e. Malaikat Munkar 

Malaikat Munkar diberi tugas untuk bertanya kepada orang 
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yang sudah mati di alam kubur bersama Malaikat Nakir. 

f. Malaikat Nakir 

Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir adalah dua malaikat yang 

bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di 

alam kubur. Pemeriksaan akan dimulai ketika pemakaman selesai dan 

orang terakhir dari jamaah pemakaman telah melangkah 40 langkah 

dari kuburan. 

g. Malaikat Raqib 

Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan 

manusia. Ia bersama Malaikat „Atid yang mencatat amal buruk 

berjalan beriringan.  

h. Malaikat „Atid 

Malaikat „Atid adalah bertugas mencatat segala amal 

keburukan manusia. Kedua malaikat ini (Raqib dan „Atid) sangat 

jujur dan tak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka mencatat 

dengan penuh ketelitian, sehingga tidak ada satu pun keburukan dan 

kebaikan yang luput dari catatan keduanya.   

 

i. Malaikat Malik 

Malaikat Malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas di 

neraka.  
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j. Malaikat Ridwan 

Malaikat Ridwan diberi tugas menjaga dan mengawasi surga 

serta menyambut semua hamba Allah SWT. yang akan masuk ke 

dalamnya. Ia sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-

orang yang akan masuk ke dalam surga. 

7. Hikamah beriman kepada Malaikat 

Orang-oarang yang beriman selalu dapat mengambilpelajaran dari 

apa yang diimani, dalam hal beriman kepada malaikat Allah pelajaran 

yang dapat dipetik anatara lain: 

a. Menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 

b. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab 

segala yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan 

malaikat Allah  

c. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau 

oleh panca indra 

d. Menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-

malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia 

e. Menambah semngat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak 

dilhat oleh orang lain ketika melakukannya 

f. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu 
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siap mencatat amal manusia
31

 

 

3. Indikator Hasil Belajar Materi PAI di SMA 

Adapun indikator atau tujuan yang harus tercapai dalam proses 

pembelajaran materi PAI  di SMA dengan materi Iman Kepada Malaikat Allah 

yaitu: 

a. Peserta didik mampu menjelaskan definsi malaikat 

b. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan 

manusia 

c. Peserata didik mampu Menunjuakan ayat dan hadis tentang keberadaan 

malaikat 

d. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi malaikat bagi manusia dalam 

kehidupan 

e. Mempresentasikan pemahaman iman kepada Malaikat 

f. Peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah 

beriman kepada Malaikat.
 32
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Soetriono “Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis”.
33

 Sedangkan penelitian adalah semua 

kegiatan pencarian penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang 

tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan 

mendapatkan pengertian baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.
34

 

Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang disusun secara sistematis guna 

untuk mengetahui fakta-fakta yang bertujuan mendapatkan pengertian baru dan 

menaikan tingkat ilmu serta teknologi  

1. Subjek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak 25 peserta didik. Sedangkan 

obyeknya adalah  hasil belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng 

Kabupaten Pesawaran. 
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 Soettrono, Rita Nanafie, Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian, 
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34

 S Margono, Metodologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 1 



 

33 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 1 Tegineneng 

Kabupaten Peswaran. Pemilihan sekolah ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

upaya meningkatkan hasil belajar khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti laksanakan berlangsung 

selama 4 minggu pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 

3. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil bentuk penelitian kolaborasi, 

dimana peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang tergabung dalam suatu tim untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam praktek 

pembelajaran.  

Hubungan anggota dalam tim kolaborasi bersifat kemitraan, sehingga 

kedudukan peneliti adalah sama, untuk memikirkan persoalan-persoalan 

yang akan diteliti dalam penelitian tindakan, dengan demikian peneliti 

dituntut untuk bisa terlihat secara langsung dalam penelitian tindakan kelas 

ini.
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Reseacrh) yakni kegiatan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan 

manfaat praktis dengan cara melakukan tindakan secara kolaborasi dan 

partisipasi. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) ada tiga pengertian yaitu sebagai berikut:   

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tetentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk peserta didik. 

3. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang ada dalam waktu yang 

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.35   

  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

2 siklus, tiap siklus 2 kali pertemua. Setiap siklus terdiri dari empat tahap 

yang mengacu pada model kemmis dan MC taggart yang dikutip oleh 

suharsimi Arikunto yaitu: perencanaan atau planning, tindakan atau Acting, 

pengamatan atau observing, refleksi atau reflecting.
36

 Stephen Kemmis 

menggambarkan tahap-tahap tersebut dalam siklus sebagai berikut: 
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 Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara),h. 2-3  
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitisn Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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Gambar 1 

Penelitian Tindakan Model Kemmis Dan Mc Taggart
37

 

 

      

  

 

 

 

Perencanaan tindakan siklus selanjutnya 

 

Tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas seperti yang 

digambarkan dalam bagan diatas adalah terdiri dari 4 tahap. Secara rinci 

tahapan penelitian sebagai berikut: 

Perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan antara lain: 

a. Mempersiapkan silabus pembelajaran yang akan digunakan. 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran yang 

menunjang pembentukan standar kompetensi rangka implementasi PTK 

d. Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

Pelaksanakan, yaitu setelah diperoleh keadaan kelas, perhatian, 

aktivitas,  peserta didik, perilaku peserta didik, sarana dan prasarana maka 

dilakukan tindakan yaitu melalui pembelajaran pendidikan agama islam. 
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Observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Dalam 

tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan observasi yang telah dipersipkan untuk mengetahui kondisi 

kelas terutama prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Dalam 

penelitian ini hasil pengamatan kemudian diskusikan dengan kolaborator yaitu 

guru pendidikan agama islam untuk dicari solusi dari permasalahan yang Ada 

pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Refleksi, kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis dan interpretasi 

atas informasi/ hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Artinya 

peneliti bersama guru mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil 

tindakan baik terhadap proses maupun hasil belajar anak didik berdasarkan 

kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Tahap ini dilakukan terhadap proses 

pembelajaran pada siklus 1 yang menjadi pertimbangan untuk memasuki pada 

siklus 2. 

b. Sifat penelitian 

Adapun sifat penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini bersifat 

partisipasi dalam Arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitian. Bersifat 

kolaboratif karena melibatkan orang lain dalam penelitiannya, dan bersifat 

kualitatif karena penelitian berinteraksi dengan subjek penelitian secara 

alamiah, dalam artian penelitian berjalan sesuai dengan jalannya proses 

belajar mengajar, dengan cara mengadakan pengamatan, melakukan penelitian 
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secara sistematis dan menarik kesimpulan sebagaimana layaknya yang 

dilakukan oleh peneliti kualitatif. 

4. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan 

sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Metode pengumpulan 

data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan tes . 

a. Metode observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala- gejala yang diselidiki. 

Dalam hal ini pedoman observasi digunakan untuk mengamati pengaruh 

Strategi pembelajaran Card Sort dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Ini 

digunakan peneliti guna untuk mendapatkan data yang benar-benar valid 

dalam proses pembelajaran PAI dengan  menggunakan pembelajaran Strategi 

Card Sort. Berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuan, penelitian ini 

menggunakan observasi partisipasi yaitu peneliti bagian dari keadaan, tempat 

dilakukan observasi.
38

 

b. Metode Wawancara 

Wawancara atau interview adalah ”merupakan pertemuan dua orang 

atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
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dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu”.39 Metode ini 

digunakan untuk mewawancarai peserta didik guna memperoleh data-data 

yang berhubungan dengan hasil belajar mereka. penelitian ini menggunakan 

wawancara terstruktur, Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih 

dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disodorkan kepada 

subjek penelitian. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ”mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti notulen rapat, 

Agenda dan sebagainya. 

Dari rujukan diatas metode dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), sejarah sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, 

keadaan peserta didik SMA Negeri 1 Tegineneng dan dokumen-dokumen lain 

yang berkaitan dengan penelitian. 

d. Metode Tes 

Metode tes adalah alat atau prosedur yang di pergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penelitian.
40

 Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk 

menilai sampai dimana kemampuan peserta didik setelah materi diajarkan. 
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Dalam hal ini peneliti menggunakan tes tertulis berbentuk essay yang 

berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang 

lain.
41

 

Analisis data akan dilakukan setiap kali setelah pemberian suatu tindakan 

teknik analisis data yang akan digunakan adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan 

menyederhanakan semua data mentah dan kasar yang telah diperoleh . 

Reduksi data dapat dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, 

menggolongkan sekaligus menyeleksi informasi yang relevan dengan 

masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

jelas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan hasil reduksi dan secara 

naratif sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan 
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pengambilan tindakan.data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat 

penafsiran dan evaluasi untuk tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan 

evaluasi dapat berupa: perbedaan antara jenis penelitian dan pelaksanaan, 

perlunya perubahan tindakan, alternatif  tindakan yang dianggap tepat, 

persepsi peneliti, guru dan teman sejawat mengenai tindakan yan  telah 

dilaksanakan, dan kendala-kendala yang muncul dan alternatif 

pemecahannya. 

c. Penarik Kesimpulan Dan Verifikasi 

Penari kesimpulan dan verifikasi adalah memberikan kesimpulan 

terhdap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan verifikasi merupakan 

kegiatan mencari validitas kesimpulan. Kegiatan yang dilakukan adalah 

menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan makna yang ditemukan. 

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan 

menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

diinginkan dalam penelitian. 

Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik penulis 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

                   P =  F   x 100 % 

         N 

Keterangan:  

P= Persentase peserta didik yang tuntas 

F= Frekuensi hasil belajar yang tuntas 

    N= Jumlah seluruh peserta didik.
42
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B. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah apabila 

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama islam telah 

menunjukan peningkatan pada setiap siklusnya. Adapun rincian indikator 

keberhasilan adalah sebagai berikut: 

a. Siklus  

Adapun jumlah siklus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua 

siklus. Dalam setiap siklus dua kali pertemuan yang disesuaikan dengan taraf 

keberhasilan dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dari setiap 

pertemuan 

b. Target nilai  

Target nilai yang penulis gunakan adalah nilai diatas KKM yaitu nilai tuntas. 

Nilai ketuntasan yang peneliti tentukan adalah 75. Jika nilai peserta didik telah 

mencapai 75, maka nilai peserta didik tersebut telah dianggap tuntas. 

c. Target jumlah peserta didik yang tuntas  

Target jumlah peserta didik yang nilainya dinyatakan tuntas penulis tetapkan 

adalah 80 %  atau berjumlah 20 peserta didik dari 25 peserta didik  

Dari uraian diatas, sebagai indikator keberhasilan penelitian adalah apabila 

dalam jumlah peserta didik yang tuntas 80 % atau berjumlah 20 peserta didik dari 25 

peserta didik maka penelitian ini dianggap berhasil. Jika dalam dua siklus belum 

mencapai apa yang penulis targetkan maka akan dilanjutkan pada siklus yang ketiga 

sampai target yang penulis tentukan diatas. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA LAPANGAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tindakan yang diberikan 

setiap siklus. Untuk melihat perubahan yang terjadi selama tindakan maka disini juga 

dikemukakan kondisi peserta didik sebelum tindakan. Data yang diperoleh kemudian 

akan dibahas sesuai dengan tindakan yang dilakukan. 

A. PROFIL SMA NEGERI 1 TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

SMA N 1 Tegineneng yang beralamat di Jl. Kresno Widodo 

Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang mulai melaksanakan 

pembelajaran dari tanggal 20 Juli 1998, pembelajaran dilaksanakan di gedung 

sekolah milik SMP N 2 Tegineneng yang beralamatkan di desa Kresno Aji 

Kecamatan Tegineneng, sehingga pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada 

siang hari dimulai dari jam 13.00-17.00 hal ini dikarenakan SMA N 1 

Tegineneng belum memiliki lahan untuk membangun gedung sekolah. Pada 

tanggal 13 Januari 1999 SMA N 1 Tegineneng mendapatkan bantuan dana dari 

Depdikbud untuk pembangunan gedung serta pembelian lahan. Pada tanggal 20 

juli 1999 geudung diresmikan sehingga SMA N 1 Tegineneng pada tahun ajaran 

1999/2000 sudah memiliki gedung sendiri yang terletak didesa Kresno Widodo 

Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. 
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SMA N 1  Tegineneng  saat  ini  mempunyai  11  ruang  kelas.  

Ruang Laboratorium, ruang perpustakaan, ruang guru dan karyawan, ruang 

komputer mushola, serta lapangan olahraga dan bangunan serbaguna. SMA N 

1  Tegineneng pernah dipimpin oleh beberapa   Kepala Sekolah sejak 1998- 

2017. Berikut adalah nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMP 

N 1 Tegineneng. 

a.  Drs. Basuki, tahun 1998-2001 

b.  Sri Lestari Soeharjo, tahun 2001-2005  

c.  Sutiyamo, S. Pd., tahun 2005-2008 

d.  Ahmad Hambali S. Pd., tahun 2008-2012  

e.  Juari, S.Pd, M.M, tahun 2012-sekarang 

SMA N 1 Tegineneng yang beralamat di Jl. Kresno Widodo Kec. 

Tegineneng ini mempunyai letak yang sangat setrategis untuk proses belajar 

karena terletak dekat perumahan penduduk yang jauh dari kebisingan dekat 

dengan persawahan. Untuk akses jalan menuju sekolah sangat baik. 

1.  Letak Geografis SMA N 1 Tegineneng 

Secara geografis SMA N 1 Tegineneng, berada didesa, karena jarak 

dari pusat kota 15 Km, namun hal itu tidak menjadi kendala proses belajar 

karena terlepas dari hiruk pikuk kehidupan keramaian. Walaupun jauh 

dari hiruk  pikuk  keramaian,  tetapi  mudah  dijangkau  sebab  posisinya  

cukup strategis, sehingga orang mudah menemukannya dan tidak perlu 
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susah-susah karena berada tidak jauh dari pinggir jalan utama desa Kresno 

Widodo. 

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang lingkungan sekitarnya, 

SMA N 1 Tegineneng  mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya 

adalah berada di daerah perkampungan dan jauh dari kebisingan jalan raya 

utama, sehingga sangat menguntungkan dalam proses belajar mengajar. 

2.  Visi dan Misi SMA N 1 Tegineneng 

Visi merupakan tujuan universal sebuah institusi/lembaga untuk 

mengarahkan dan menjadi barometer keberhasilan tujuan yang ingin dicapai, 

SMAN 1  Tegineneng menetapkan visi, “Prima dalam Prestasi Santun dalam 

Perilaku”. Maka  untuk  memperjelas  visi  tersebut,  kemudian  dijabarkan  

dalam  misi Sekolah, yakni : 

a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap   siswa berkembang secara optima, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

b) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah. 

c) Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali 

potensi dirinya secara optimal. 

d) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

juga etika moral sehingga menjadi kearifan dan kesatuan dalam 
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bertindak. 

e) Menerapkan  management  partisipasi  dengan  melibatkan  seluruh  

warga sekolah dan stake holder sekolah. 

3.  Keadaan Guru dan Siswa SMA N 1 Tegineneng 

a. Guru 

Guru merupakan salah faktor penentu dalam proses belajar mengajar. Maka 

ketersediaan tenaga pendidik dalam suatu lembaga pendidikan yang 

berkualitas dan mempunyai dedikasi yang tinggi sangat penting adanya. Di 

SMA N 1 Tegineneng, memiliki tenaga pendidik (guru) dan tenaga 

kependidikan  (tata  usaha)  sebanyak  35  orang,  terdiri  dari  guru  PNS 

sebanyak 20 orang, guru honorer 8 orang dan guru tidak tetap 1 orang, tata 

usaha PNS 4 orang dan tata usaha  honorer 2 orang, sedangkan untuk guru 

lulusan S2 sebanyak 5 orang, dan untuk guru lulusan S1 sebanyak 30 orang. 

b. Peserta didik 

Berkenaan dengan kondisi peserta didik di SMA N 1 Tegineneng sangat 

variatif, ada yang pintar secara akademis, ada yang mempunyai kelebihan 

yang lain seperti kemampuan menjalin hubungan sosial, ada yang aktif ada 

yang pendiam, dan masih banyak karakter peserta didik yang tidak bisa 

teridentifikasi secara lengkap, sebab butuh waktu yang lebih panjang untuk 

mempelajari mereka. Keragaman tersebut ada karena mereka berasal dari 

latar belakang atau background keluarga yang tidak sama. 
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Tabel 3 

Keadaan Peserta Didik Di SMA N 1Tegineneng 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Sarana dan Prasaranan SMA N 1 Tegineneng 

Bagunan fisik menjadi salah satu bagian penting untuk dalam suatu 

sekolah.  Kondisi  yang  nyaman  tentunya  akan  menambah  semangat  

peserta didik dalam proses belajar mengajar. Beberapa tahun ini, SMA N 1 

Tegineneng terus berbenah,  hal  ini  dapat  terlihat  ketika  memasuki  

lingkungan  SMA N 1 Tegineneng. Di antara bangunan yang sudah ada 

yaitu, ruang kepala Sekolah yang satu atap dengan ruangan bagian tata 

usaha (TU), ruang wakil Kepala Sekolah, ruang guru, ruang BK, aula, 

ruang kelas, lapangan olah raga, ruang pramuka, osis, UKS, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium komputer, IPA, musholla, lain 

sebagainya. Dari kesekian banyak fasilitas fisik tersebut, hanya beberapa 

saja yang sedikit akan kami uraikan, untuk mendapatkan gambaran tentang 

sarana, prasarana pembelajaran di SMA N 1 Tegineneng. 

 

 

No 
 

Kelas 
Jumlah 

Kelas 

Jumlah Peserta Didik Jumlah 

Seluruhnya 
Putra Putri 

1 X 5 52 73 125 

2 XI 4 45 55 100 

3 XII 2 25 35 60 

Jumlah 11 122 163 285 
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1) Ruang Kelas 

Ada 11 ruang kelas yang setiap hari digunakan proses pembelajaran. 

Ruang tersebut  terdiri  dari  kelas  X,  XI dan  XII  yang masing-

masing tingkat kelas yang berbeda. Untuk kelas X terdiri dari 5  kelas, 

yaitu kelas X A s/d X E. Kemudian kelas XI terdiri dari 4 lokal kelas, 

yaitu kelas XI IPA 1 dan 2, dan XI IPS 1 dan 2. Untuk kelas XII terdiri 

dari 2 kelas  XII IPA dan XII IPS. Setiap kelasnya rata-rata terdapat 

kurang lebih 25 s/d 30 Peserta didik. Menurut aturan tata ruang, di 

setiap kelas terlihat cukup sehat, karena ada ventilasi udara dan 

pencahayaan yang cukup. 

2) Ruang Guru dan Ruang Kepala Madrasah 

Ketika memasuki gerbang sekolah akan langsung dihadapkan pada 

ruang kepala sekolah  yang berada satu atap dengan ruang wakil 

kepala sekolah, ruang tata usaha dan ruang guru dengan berbagai 

fasilitas, antara lain internet, TV,  ruang tamu, smoking area dan toilet. 

3) Kantor Tata Usaha dan Administrasi 

Lokasi ruang tata usaha terdapat di samping ruang wakil kepala sekolah. 

Seluruh administrasi sekolah dikerjakan oleh staf tata usaha dalam 

ruang tersebut. Urusan Tata Usaha dikoordinatori oleh Ibu Nur Hayati. 
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4) Laboratorium 

Ruang laboratorium yang ada di SMA N 1 Tegineneng terdiri dari 2  

ruang, yaitu laboratorium komputer, laboratorium IPA. Dalam setiap 

laboratorium memiliki kepengurusan yang terdiri dari koordinator 

laborat, laboran, dan beberapa anggota laboratorium yang bertanggung 

jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan praktikum di ruang 

laboratorium tersebut. 

5) Musholla 

Tempat ibadah di Sekolah merupakan bangunan sentral untuk 

menanamkan nilai-nilai  agama pada peserta didik.  Jadi keberadaan 

dan eksistensinya sebagai tempat ibadah juga mutlak diperlukan dan 

merupakan salah satu bangunan di SMA N 1 Tegineneng yang cukup 

representatif untuk melaksanakan   kegiatan   keagamaan,   maupun   

kegiatan   pembelajaran. Misalnya shalat jama‟ah, praktik shalat, 

ektrakulikuler qira‟ah dan kaligrafi. 

B. PELAKSANAAN TINDAKAN 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini sesuai dalam teori yang 

sudah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian ini melalui beberapa siklus atau 

putaran yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi (pengamatan) dan refleksi pada setiap siklusnya. 
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1.  Tindakan Kelas siklus I 

Tindakan pembelajaran siklus I merupakan tindakan awal yang sangat 

penting, hal ini dikarenakan hasil analisis dari hasil  tindakan pembelajaran ini 

akan dijadikan sebagai refleksi bagi peneliti pada tindakan pembelajaranya 

selanjutnya. Kegiatan penelitian pada siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan 

setiap pertemuan 2x40 menit (2 jam pelajaran) dan pada akhir pertemuan siklus I 

diadakan tes atau evaluasi, adapun tahap pada siklus I adalah: 

a. Pertemuan pertama 

Tahap Perencanaan : materi yang diajarkan pada siklus I 

pertemuan pertama ini adalah sub pokok bahasan, pengertian malaikat, 

perbedaan malaiakat, manusia, jin, yang alokasi waktu 2 jam pelajaran 

yang per jamnya memilki alokasi waktu 40 menit. 

Tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Mempersiapkan silabus pembelajaran yang akan digunakan  

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 

yang menunjang pembentukan standar kompetensi rangka 

implementasi PTK 

4) Mempersiapkan lembar pengamatan atau observasi yang digunakan 

untuk mengamati aktivitas peserta didik dan aktivitas guru selama 

proses pembelajaran 
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Tahap Pelaksanaan: pelaksanakan tindakan siklus  I pada 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 Januari  

2017 dimulai pukul 07.30 - 08.30 WIB. Pada putaran ini pelaku 

tindakan atau pengajar adalah peneliti dengan dibantu oleh guru kelas. 

Selain membantu peneliti, guru juga melakukan observasi.  

Sub materi yang disampaikan pada siklus I pertemuan pertama 

adalah pengertian malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia, dan 

jin/ setan,  dalam awal pembelajaran guru sedikit membahas mengenai 

materi malaikat tersebut untuk menarik keaktifan peserta didik bertanya 

dalam belajar, sehingga guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada  peserta didik yang belum 

mengerti, setelah bertanya  guru melanjutkan dengan memberikan 

lembar rangkuman materi kepada peserta didik untuk membaca serta 

memahaminya dengan durasi waktu 15 menit.  

Setelah itu, guru memngambil kartu yang jumlahnya ada 4 kartu 

induk dan 25 kartu rinciannya. Kartu induk berisi tentang sub materi 

yaitu pengertian malaikat, perbedaan antara manusia, malaikat, jin/ 

setan. Sedangkan kartu rincian berisi tentang pengertian malaikat (7), 

perbedaan antara malaikat (6), manusia (6), jin/ setan (6), serta dalil-

dalil mengenai malaikat, guru melanjutkan dengan menempelkan 

kartu induk dipapan tulis dan kemudian dilanjutkan dengan 

mengacak kartu-kartu rincian yang berisi materi mengenai 
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pengertian, perbedaan malaikat, manusia, jin/setan tersebut sehingga 

tercampur menjadi satu. Guru membagikan kartu-kartu  tersebut  

kepada setiap  peserta didik.  Setiap peserta  didik  mendapatkan  satu  

kartu. 

Guru memerintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu 

induknya  dengan  mencocokkan  kepada  kawan  sekelasnya.  Setelah 

kartu  induk  beserta  seluruh  kartu  rinciannya  ketemu,  guru 

memerintahkan masing-masing peserta didik membentuk kelompok dan 

menempelkan hasilnya di papan secara urut. Jadi semuanya ada 4 

kelompok. Setelah peserta didik selesai menyusun kartu-kartu tersebut, 

guru melakukan koreksi bersama terhadap pekerjaan peserta didik 

tersebut. Guru meminta peserta didik bersama kelompok masing-masing 

untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang ada pada kartu-kartu 

yang telah mereka susun. Dan selanjutnya  Guru meminta salah satu 

penanggung jawab kelompok untuk mempresentasikan hasil sortir 

kartunya, kemudian guru meminta kelompok lain   untuk   memberikan   

komentar atau mengajukan pertanyaan  terhadap  hasil presentasi 

temannya tersebut. Setelah semuanya selesai, guru memberikan 

kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. 

Tahap Observasi: Pada tahap ini observasi dilaksanakan oleh 

guru studi PAI, tentang aktifitas atau kegiatan peserta didik dan peneliti 

(yang berperan sebagai guru) dalam proses pembelajaran serta segala 
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sesuatu yang berhubungan pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

Pada siklus I pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 

23 Januari 2017, diperoleh data dari aktivitas guru dan aktivitas peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung, pada pertemuan pertama 

disiklus I pelaksanaan guru dalam menerapkan starategi cart sort belum 

terlaksana dengan baik, yaitu dalam pelaksanaan memerintahkan peserta 

didik untuk mencari peserta didik yang memiliki kartu kategori yang 

sama, menimbulkan guru mengalami kesulitan dalam mengkondisikan 

kelas, kelas menjadi sangat tidak kondusif dan kondisi tersebut 

berkelanjutan hingga diskusi dilaksanakan  sehingga penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi card sort ini belum 

maksimal dan belum terlaksanakan dengan baik.  Adapun hasilnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4 

Hasil Observasi Untuk Guru Siklus 1  

(pertemuan pertama) 
 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil 

Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama 

dipapan tulis (pengertian beriman kepada 

Malaikat, perbedaan malaikat denagan 

manusia, jin, ayat tentang keberadaan 

malaikat) 
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2 Guru membagikan kartu rincian kepada 

masing-masing peserta didik secara acak 

   

3 Guru memerintahkan peserta didik mencari 

teman yang memiliki kategori yang sama 

untuk membentuk kelompok 

   

4 Guru memrintahkan peserta didik 

mendiskusikan hasil susunan kartu rincian 

yang mereka peroleh  

   

 

Sedangkan aktifitas peserta didik pada pertemuan pertama 

disiklus I ini, terlihat kebingungan ketika mendapatkan kartu rincian 

yang diberikan oleh guru, peserta didik cukup kesulitan untuk mencari 

peserta didik yang memiliki kategori yang sama. Sehingga 

menimbulkan keramaian didalam kelas, dan menimbulkan ketidak 

kondusifan didalam kelas, selain itu masih banyak peserta didik yang 

masih belum terlihat sangat aktif ketika peserta didik yang lain sedang 

berpresentasi, banyak dianatara mereka yang tidak memperhatikan,  

serta banyak diantara peserta didik yang masih malu-malu dalam 

bertanya saat presenatsi, keaktifan peserta didik juga masih kurang saat 

peserta didik, berdiskusi bersama kelompoknya, dan keaktifan peserta 

didik juga terlihat kurang saat berkomunikasi dengan peserta didik yang 

lain. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 5 

Hasil  Observasi Untuk Peserta Diidk Siklus 1 

(pertemuan pertama) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang berisi 

kategori yang sama untuk membentuk 

kelompok 

    

2 Berdiskusi dengan kelompok     

3 Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 

    

4 Memperhatikan peserta didik yang 

sedang menyajikan hasil diskusi 

    

5 Komunikasi antar peserta didik dengan 

peserta didik lain 

    

 

Berdasarkan penjelasan diatas guru dan peserta didik belum 

menerapkan strategi pembelajaran Card Sort dengan cukup baik. Belum 

tercapainya penerapan strategi card sort secara maksimal tersebut dapat 

dijadikan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya. 

Tahap Refleksi: Setelah seluruh proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama siklus I selesai dilaksanakan, peneliti dan guru 

pengamat mendiskusikan hasil lembar observasi guru dan peserta didik 

pada pertemuan pertama di siklus I, pengamatan untuk menemukan 

kekurangan yang terdapat pada putaran pertama disiklus I. Selanjutnya 

hasil temuan dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan tindakan pada 
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tindakan selanjutnya. Maka diperoleh hasil analisis kegiatan refleksi 

sebagai berikut:  

1. Guru 

a. Belum maksimal memerintahkan peserta didik mencari peserta 

didik yang lain yang memiliki katru kategori yang sama 

b. Belum menguasai kelas dengan baik 

2. Peserta didik 

a. Belum semangat mencari peserta didik lain yang memiliki 

kategori yang sama  

b. Banyak peserta didik yang belum aktif dalam berdiskusi 

dengan kelompok 

c. Banyak peserta didik yang tidak memperhatikan jalanya 

presentasi  

d. Banyak peserta didik yang malu-malu dalam bertanya saat 

presentasi 

e. Kurangnya komunikasi peserta didik terhadap peserta didik 

yang lain. 

Pelaksanaan siklus 1 pertemuan pertama masih banyak terdapat 

kekurangan sehingga perlu perbaikan sebelum melakukan tindakan 

selanjutnya. 
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Untuk menyusun rencana pada tindakan selanjutnya maka perlu 

diadakan revisi terencana dari tindakan kelas siklus I pada pertemuan 

pertama, maka beberapa revisi yang disepakati antara peneliti dengan 

rekan kolaborasi adalah sebagai berikut : 

a. memaksimalkan memerintah peserta didik mencari peserta didik 

yang memiliki kartu kategori yang sama. 

b.  menguasai kelas dengan baik agar kelas terkondisikan  

c. Pada presentasi di laksanakan keadaan kelas harus lebih tenang agar 

peserta didik bisa memperhatikan jalanya presentasi 

d. Memotivasi peserta didik  agar terbiasa dan mampu bertanya atau 

menjawab pertanyaan baik dari guru  teman maupun  pasangannya. 

e. Setiap peesrta didik diminta untuk memberi tanggapan terhadap 

setip jawaban yang diberikan untuk menumbuhkan komunikasi 

yang baik terhadap sesama peserta didik 

 

b. Pertemuan kedua 

Tahap Perencanaan : materi yang diajarkan pada siklus I 

pertemuan kedua ini adalah sub pokok bahasan, ayat-ayat Al-Quran 

mengenai malaikat yang alokasi waktu 2 jam pelajaran yang per jamnya 

memilki alokasi waktu 40 menit, dan pada akhir pertemuan kedua 

diadakan tes atau evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

pada siklus I 
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Tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Mempersiapkan silabus pembelajaran yang akan digunakan  

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 

yang menunjang pembentukan standar kompetensi rangka 

implementasi PTK 

4) Mempersiapkan lembar pengamatan atau observasi yang digunakan 

untuk mengamati aktivitas peserta didik dan aktivitas guru selama 

proses pembelajaran 

5) Menyususn perangkat tes 

Tahap Pelaksanaan: pelaksanakan tindakan siklus  I pada 

pertemuan kedua  dilaksanakan pada hari senin tanggal 30 Januari  2017 

mulai pukul 07.30 - 08.30 WIB. Pada putaran ini pelaku tindakan atau 

pengajar adalah peneliti dengan dibantu oleh guru kelas. Selain 

membantu peneliti, guru juga melakukan observasi.  

Sub materi yang disampaikan pada siklus I pertemuan pertama 

adalah ayat-ayat Al-quran mengenai malaikat yaitu Qs. Al baqarah : 285 

dan Qs. Al-Fatir: 1,  dalam awal pembelajaran guru sedikit membahas 

mengenai materi malaikat yang telah disampaikan minggu lalu untuk 

menarik keaktifan peserta didik bertanya dalam belajar, sehingga guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan jika ada peserta didik yang belum di mengerti, setelah 
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bertanya  guru melanjutkan dengan memberikan lembar rangkuman 

materi kepada peserta didik untuk membaca serta memahaminya dengan 

durasi waktu 15 menit.  

Setelah itu, guru memngambil kartu yang jumlahnya Ada 2 kartu 

induk dan 25 kartu rinciannya. Kartu induk berisi tentang sub materi 

yaitu Qs. Al baqarah : 285 dan Qs. Al-Fatir: 1, Sedangkan kartu rincian 

berisi tentang potongan-potongan ayat  Qs. Al baqarah : 285 (18), dan 

potongan-potongan ayat Qs. Al-Fatir: 1 (17), guru melanjutkan 

dengan menempelkan kartu induk dipapan tulis dan 

kemudian dilanjutkan dengan mengacak kartu-kartu rincian 

tersebut sehingga tercampur menjadi satu. Guru membagikan kartu-

kartu  tersebut  kepada setiap  peserta didik.  Setiap peserta  didik  

mendapatkan  satu  kartu. 

Guru memerintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu 

induknya  dengan  mencocokkan  kepada  kawan  sekelasnya.  Setelah 

kartu  induk  beserta  seluruh  kartu  rinciannya  ketemu,  guru 

memerintahkan masing-masing peserta didik membentuk kelompok dan 

menempelkan hasilnya di papan secara urut. Jadi semuanya ada 2 

kelompok. Setelah peserta didik selesai menyusun kartu-kartu tersebut, 

guru melakukan koreksi bersama terhadap pekerjaan peserta didik 

tersebut. Guru meminta peserta didik bersama kelompok masing-masing 

untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang ada pada kartu-kartu 
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yang telah mereka susun. Dan selanjutnya  Guru meminta salah satu 

penanggung jawab kelompok untuk mempresentasikan hasil sortir 

kartunya, kemudian guru meminta kelompok lain   untuk   memberikan   

komentar atau mengajukan pertanyaan  terhadap  hasil presentasi 

temannya tersebut. Setelah semuanya selesai, guru memberikan 

kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. Dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tes sebagai hasil akhir siklus I. 

Tahap Observasi: Pada siklus I pertemuan kedua yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017, diperoleh data dari aktivitas 

guru dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung, pada 

pertemuan kedua di siklus I pelaksanaan guru dalam menerapkan 

starategi cart sort mulai meningkat dibandingkan dengan pertemuan 

pertama meskipun belum bisa dikatakan terlaksana dengan cukup baik, 

dalam pelaksanaan meminta peserta didik untuk mencari peserta didik 

yang memiliki kartu kategori yang sama belum dapat terlaksana dengan 

baik, dan menimbulkan guru masih mengalami kesulitan dalam 

mengkondisikan kelas, kelas masih belum terlihat kondusif akan tetapi 

kondisi kelas lebih terlihat kondusif saat diskusi dilaksanakan, meskipun 

demikian penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi card 

sort ini belum bisa berjalan secara maksimal, karena masih ada beberapa 

langkah-langkah card sort yang belum terlaksana dengan baik.  Adapun 

hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 6 

Hasil Observasi Untuk Guru Siklus 1 

(pertemuan kedua) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 
Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama 

dipapan tulis (pengertian beriman kepada 

Malaikat, perbedaan malaikat denagan 

manusia, jin, ayat tentang keberadaan 

malaikat) 

   

2 Guru membagikan kartu rincian kepada 

masing-masing peserta didik secara acak 

   

3 Guru memerintahkan peserta didik 

mencari teman yang memiliki kategori 

yang sama untuk membentuk kelompok 

   

4 Guru memrintahkan peserta didik 

mendiskusikan hasil susunan kartu rincian 

yang mereka peroleh  

   

 

Sedangkan aktifitas peserta didik pada pertemuan kedua di siklus 

I ini, terlihat masih kebingungan ketika mendapatkan kartu rincian yang 

diberikan oleh guru, peserta didik masih cukup kesulitan untuk mencari 

peserta didik yang memiliki kategori yang sama. Sehingga 

menimbulkan keramaian didalam kelas, dan menimbulkan ketidak 

kondusifan didalam kelas, selain itu masih banyak peserta didik yang 

masih kurang aktif ketika peserta didik yang lain sedang berpresenatsi, 

banyak diantara mereka yang tidak memperhatikan,  serta banyak 

diantara peserta didik yang masih malu-malu dalam bertanya saat 

presenatsi, namun keaktifan peserta didik sudah terlihat baik ketika 
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peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik berdiskusi 

dengan baik, dan keaktifan peserta didik juga sudah terlihat baik saat 

berkomunikasi dengan peserta didik yang lain. Hasilnya dapat dilihat 

pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 7 

Hasil  Observasi Untuk Peserta Diidk Siklus 1 

(pertemuan kedua) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang 

berisi kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

    

2 Berdiskusi dengan kelompok     

3 Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 

    

4 Memperhatikan peserta didik yang 

sedang menyajikan hasil diskusi 

    

5 Komunikasi antar peserta didik 

dengan peserta didik lain 
    

 

Berdasarkan penjelasan diatas guru dan peserta didik sudah 

menerapkan strategi pembelajaran Card Sort dengan cukup baik. 

Meskipun belum secara maksimal. Belum tercapainya penerapan 

strategi card sort secara maksimal tersebut dapat dijadikan pertimbangan 

untuk tindakan selanjutnya.  

Pertemuan kedua merupakan pertemuan terahkir pada siklus I, 

pada akhir pertemuan kedua ini diadakan tes pada siklus I, untuk 
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mengetahui apakah meningkat hasil belajar peserta didik pada materi  

PAI dengan menggunakan strategi card sort, pada tes siklus I ini diikuti 

oleh 25 peserta didik. hasil dari tes siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

Hasil belajar peserta didik siklus I 

 

No Nama Peserta Didik KKM Hasil tes 

siklus I 

1 Anisa Lutfia Sakira 75 80 

2 Abi Yasid 75 80 

3 Arya Des putra 75 80 

4 Andika Kurniawan 75 80 

5 Dona Anggraini 75 90 

6 Ferdinam 75 80 

7 Farhan 75 60 

8 Kaila Sari 75 70 

9 Diana 75 70 

10 Laili Fitria 75 60 

11 Desi Ratna Sari 75 60 

12 Maya Sari 75 60 

13 Eni Kurniati 75 80 

14 Nur Fadilah 75 80 

15 Nur Nabila 75 90 

16 Nayla 75 80 

17 Sindi Aulia 75 60 

18 Putri Lestari 75 80 

19 Reni Aprilia 75 80 

20 Ria Agustina 75 80 

21 Sania Lestari 75 60 

22 Tria Azzahra 75 90 

23 Tanti Zianda 75 80 

24 Zahira Kikan 75 80 

25 Zikro Rahmadani 75 80 

Jumlah 1890 

Rata-Rata 75,6 

Nilai ≥75 17 

(68%) 

Sumber: Dokumentasi hasil belajar peserta didik siklus I kelas X SMA 

Negeri 1 Tegineneng tahun ajaran 2016/2017 
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Berdasarkan temuan yang tercantum dalam tabel di atas 

diketahui bahwa peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar 17 

peserta didik (memperoleh nilai  lebih  dari  atau  sama  dengan  75),  

dan peserta didik yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar ada 8 

peserta didik (tidak mencapai nilai 75). Sedangkan rata-rata hasil 

belajar peserta didik adalah 75,6. 

Deskripsi data tersebut memperlihatkan bawa sudah ada 

peningkatan nilai hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat nilai 

rata-rata kelas pada observasi awal  67,8  naik menjadi 75,6 pada siklus 

I, dan ketuntasan belajar  sebelum siklus mencapai 28% pada siklus I 

naik menjadi 68 % . Walaupun rata-rata kelas sudah mengalami 

peningkatan tetapi indikator keberhasilan ketuntasan belajar sebesar  

80% masih belum tercapai maka perlu dilanjutkan pada siklus II 

Tahap Refleksi: berdasarkan data yang diperoleh melalui 

lembar observasi guru dan peserta didik serta hasil belajar PAI pada 

siklus I maka diperoleh hasil kegiatan refleksi sebagai berikut:  

1. Guru 

a. Guru masih kurang maksimal dalam memerintahkan peserta 

didik mencari peserta didik yang lain yang memiliki katru 

kategori yang sama 
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b. Guru kurang lebih menguasai kelas dengan baik sehingga 

proses belajar masih terlihat belum kondusif 

2. Peserta didik 

a. Peserta didik masih banyak yang kurang semangat mencari 

peserta didik lain yang memiliki kategori yang sama  

b. Banyak peserta didik yang tidak memperhatikan jalanya 

presentasi 

c. Banyak peserta didik yang malu-malu dalam bertanya saat 

presentasi 

Pelaksanaan akhir siklus 1 masih banyak terdapat kekurangan 

sehingga perlu perbaikan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. 

Untuk menyusun rencana pada tindakan selanjutnya maka perlu 

diadakan revisi terencana dari tindakan kelas siklus I pada pertemuan 

kedua, maka beberapa revisi yang disepakati antara peneliti dengan 

rekan kolaborasi adalah sebagai berikut : 

a. Guru Lebih meningkatkan dalam memerintah peserta didik mencari 

peserta didik yang memiliki kartu kategori yang sama. 

b. Lebih ditingkatkan dalam menguasai kelas supaya kondisi kelas 

dapat kondusif 

c. Pada presentasi di laksanakan keadaan kelas harus lebih tenang agar 

peserta didik bisa memperhatikan jalanya presentasi 
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d. Memotivasi peserta didik  agar terbiasa dan mampu bertanya atau 

menjawab pertanyaan baik dari guru  teman maupun  pasangannya. 

 

2.  Tindakan Kelas siklus II 

Tindakan pembelajaran siklus II merupakan tindak lanjutan berdasarkan 

hasil refleksi pada tindakan pembelajaran siklsus I. kegiatan penelitian pada 

siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan, setiap pertemuannya 2 x 40 menit (2 

jam pembelajaran). Pada akhir pertemuan siklus II diadakan tes atau evaluasi. 

Adapun tahap tindakan pembelajaran pada siklus II adalah: 

a. Pertemuan pertama siklus II 

Tahap Perencanaan, Materi yang diajarkan pada pertemuan 

pertama siklus II ini adalah sub pokok bahasan, nama-nama malaikat 

beserta tugasnya yang alokasi waktu 2 jam pelajaran yang per jamnya 

memilki alokasi waktu 40 menit,  

Tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Mempersiapkan silabus pembelajaran yang akan digunakan  

2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran 

yang menunjang pembentukan standar kompetensi rangka 

implementasi PTK 
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4) Mempersiapkan lembar pengamatan atau observasi yang digunakan 

untuk mengamati aktivitas peserta didik dan aktivitas guru selama 

proses pembelajaran 

Tahap Pelaksanaan, Pelaksanakan tindakan siklus  II 

dilaksanakan pada hari senin tanggal 6 Februari  2017 mulai pukul 

07.30 - 08.30 WIB. Pada putaran ini pelaku tindakan atau pengajar 

adalah peneliti dengan dibantu oleh guru kelas. Selain membantu 

peneliti, guru juga melakukan observasi.  

Sub materi yang disampaikan pada pertemuan pertama disiklus II 

ini adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya, dalam awal 

pembelajaran guru sedikit membahas mengenai materi yang telah 

disampaikan minggu lalu, untuk menarik keaktifan peserta didik 

bertanya dalam belajar, sehingga guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang belum peserta 

didik mengerti, setelah bertanya  guru melanjutkan dan menjelaskan 

materi yang akan disampaiakan sambil memberikan lembar rangkuman 

materi kepada peserta didik untuk membaca serta memahaminya dengan 

durasi waktu 15 menit.  

Setelah itu guru mengambil kartu yang jumlahnya ada 2 kartu 

induk dan 20 kartu rinciannya. Kartu induk berisi tentang sub materi 

yaitu nama malaikat dan tugas malaikat. Sedangkan kartu rincian berisi 

tentang sub materi yaitu nama-nama malaikat (10) dan tugas-tugas 
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malaikat (10) . Guru melanjutkan dengan menempelkan kartu induk 

dipapan tulis dan kemudian dilanjutkan dengan mengacak kartu-kartu 

rincian yang berisi materi mengenai nama-nama malaikat dan tugas-

tugasnya, tersebut sehingga tercampur menjadi satu. Guru membagikan 

kartu-kartu  tersebut  kepada setiap  peserta didik. Ada peserta didik 

yang mendapatkan satu kartu dan ada dua peserta didik yang mendapat 

satu kartu.   

Guru memerintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu 

yang memiliki kategori yang sama dengan  mencocokkan  kepada  

kawan  sekelasnya, untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam 

mencari peserta didik yang lain memiliki kartu yang memiliki kategori 

sama untuk membentuk sebuah kelompok maka guru memberikan poin 

pada kelompok pertama yang selesai dalam menemukan peserta didik 

yang memiliki kartu rincian yang cocok, dalam pelaksanaannya guru 

mengawasi peserta didik serta memberikan arahan kepada peserta 

sebagai pengkondisian kelas,  Setelah kartu  induk  beserta  seluruh  

kartu  rinciannya  ketemu,  guru memerintahkan masing-masing peserta 

didik membentuk kelompok dan menempelkan hasilnya di papan secara 

urut. Setelah peserta didik selesai menyusun kartu-kartu tersebut, guru 

melakukan koreksi bersama terhadap pekerjaan peserta didik tersebut. 

Guru meminta peserta didik bersama kelompok masing-masing untuk 
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berdiskusi mengenai materi-materi yang ada pada kartu-kartu yang telah 

mereka susun.  

Dan selanjutnya Guru meminta salah satu penanggung jawab 

kelompok untuk mempresentasikan hasil sortir kartunya, kemudian 

guru meminta kelompok lain untuk  mengajukan pertanyaan  terhadap  

hasil presentasi temannya tersebut. Untuk meningkatkan keaktifan 

peserta didik dalam bertanya maka guru memberikan kewajiban pada 

setiap kelompok untuk menyiapkan pertanyaan kepada kelompok lain 

saat pelaksanaan presentasi berlangsung. Setelah semuanya selesai, guru 

memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas. 

Tahap Observasi, Pada pertemuan pertama disiklus II yang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017, diperoleh data dari aktivitas 

guru dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung, pada 

pertemuan pertama siklus II pelaksanaan guru dalam menerapkan 

starategi cart sort meningkat lebih baik, guru menempelkan kategori 

utama dengan baik, dan memberikan masing-masing kartu indeks 

kepada peserta didik dengan baik, akan tetapi masih terlihat kurang 

maksimal saat mengkondisikan peserta didik didalam kelas dan 

memerintahkan peserta didik dalam mencari peserta didik yang 

memiliki kartu kategori yang sama, hal itu terlihat pada saat masih ada 

beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam pencarian peserta 
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didik yang memiliki kategori yang sama. Hasil tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 

Tabel 9 

Hasil Observasi Untuk Guru Siklus II 

(pertemuan pertama) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 
Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama 

dipapan tulis (pengertian beriman kepada 

Malaikat, perbedaan malaikat denagan 

manusia, jin, ayat tentang keberadaan 

malaikat) 

   

2 Guru membagikan kartu rincian kepada 

masing-masing peserta didik secara acak 

   

3 Guru memerintahkan peserta didik 

mencari teman yang memiliki kategori 

yang sama untuk membentuk kelompok 

   

 4 Guru memerintahkan peserta didik 

mendiskusikan hasil susunan kartu rincian 

yang mereka peroleh  

   

 

Adapun hasil observasi peserta didik pada pertemuan pertama di 

siklus II juga mengalami peningkatan yang baik, pada siklus II peserta 

didik lebih aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan pada 

saat presentasi, serta peserta didik aktif dalam memperhatikan kelompok 

lain sedang berpresentasi, namun masih ada beberapa peserta didik yang 

merasa kesulitan saat peserta didik  mencari peserta didik yang memiliki 

kategori yang sama. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 10 

Hasil  Observasi Untuk Peserta Didik Siklus II 

(pertemuan pertama) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang 

berisi kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

    

2 Berdiskusi dengan kelompok     

3 Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 
    

4 Memperhatikan peserta didik yang 

sedang menyajikan hasil diskusi 
    

5 Komunikasi antar peserta didik 

dengan peserta didik lain 
    

 

Tahap Refleksi: Setelah seluruh proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama siklus II selesai dilaksanakan, peneliti dan guru 

pengamat mendiskusikan hasil lembar observasi guru dan peserta didik 

pada pertemuan pertama di siklus II, Selanjutnya hasil temuan 

dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan tindakan pada tindakan 

selanjutnya. Maka diperoleh hasil analisis kegiatan refleksi sebagai 

berikut:  

1. Guru 

a. Belum maksimal memerintahkan peserta didik mencari peserta 

didik yang lain yang memiliki katru kategori yang sama 

b. Belum menguasai kelas dengan baik 
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2. Peserta didik 

a. Belum semangat mencari peserta didik lain yang memiliki 

kategori yang sama  

Pelaksanaan siklus II pertemuan pertama masih  terdapat 

beberapa kekurangan sehingga perlu perbaikan sebelum melakukan 

tindakan selanjutnya. 

Untuk menyusun rencana pada tindakan selanjutnya maka perlu 

diadakan revisi terencana dari tindakan kelas siklus II pada pertemuan 

pertama, maka beberapa revisi yang disepakati antara peneliti dengan 

rekan kolaborasi adalah sebagai berikut : 

a. memaksimalkan memerintah peserta didik serta pemberian motivasi 

kepada peserta didik mencari peserta didik yang memiliki kartu 

kategori yang sama 

b.  menguasai kelas dengan baik agar kelas terkondisikan  

 

b. Pertemuan kedua 

Tahap Perencanaan : materi yang diajarkan pada siklus II 

untuk pertemuan kedua ini adalah sub pokok bahasan, hikmah beriman 

kepada 10 malaiakat, yang alokasi waktu 2 jam pelajaran yang per 

jamnya memilki alokasi waktu 40 menit, dan pada akhir pertemuan 

kedua diadakan tes atau evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik pada siklus II 
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Tahap Pelaksanaan: pelaksanakan tindakan siklus  II pada 

pertemuan kedua  dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Januari  2017 

mulai pukul 07.30 - 08.30 WIB. Pada putaran ini pelaku tindakan atau 

pengajar adalah peneliti dengan dibantu oleh guru kelas. Selain 

membantu peneliti, guru juga melakukan observasi.  

Sub materi yang disampaikan pada siklus II pertemuan pertama 

adalah hikmah beriman kepada 10 malaikat,  dalam awal pembelajaran 

guru sedikit membahas mengenai materi nama-nama malaikat yang 

telah disampaikan minggu lalu untuk menarik keaktifan peserta didik 

bertanya dalam belajar, sehingga guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada peserta didik yang 

belum di mengerti, setelah bertanya  guru melanjutkan memberikan 

materi yang akan disampaikan dengan memberikan lembar rangkuman 

materi kepada peserta didik untuk membaca serta memahaminya dengan 

durasi waktu 15 menit.  

Setelah itu, guru memngambil kartu yang jumlahnya Ada 10 

kartu induk dan 25 kartu rinciannya. Kartu induk berisi tentang sub 

materi yaitu nama-nama malaikat, Sedangkan kartu rincian berisi 

macam-macam hikmah mengimani malaikat tersebut guru 

melanjutkan dengan menempelkan kartu induk dipapan tulis 

dan kemudian dilanjutkan dengan mengacak kartu-kartu rincian 

tersebut sehingga tercampur menjadi satu. Guru membagikan kartu-
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kartu  tersebut  kepada setiap  peserta didik.  Setiap peserta  didik  

mendapatkan  satu  kartu. 

Guru memerintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu 

yang memiliki kategori yang sama dengan  mencocokkan  kepada  

kawan  sekelasnya, untuk meningkatkan semangat peserta didik dalam 

mencari peserta didik yang lain memiliki kartu kategori sama untuk 

membentuk sebuah kelompok maka guru memberikan hadiah pada 

kelompok pertama yang selesai dalam menemukan peserta didik yang 

memiliki kartu rincian yang cocok, dalam pelaksanaannya guru 

mengawasi peserta didik dengan berjalan mengelilingi kelas serta 

memberikan arahan kepada peserta sebagai pengkondisian kelas,  

Setelah kartu  induk  beserta  seluruh  kartu  rinciannya  ketemu,  guru 

memerintahkan masing-masing peserta didik membentuk kelompok dan 

menempelkan hasilnya di papan secara urut. Setelah peserta didik selesai 

menyusun kartu-kartu tersebut, guru melakukan koreksi bersama 

terhadap pekerjaan peserta didik tersebut. Guru meminta peserta didik 

bersama kelompok masing-masing untuk berdiskusi mengenai materi-

materi yang ada pada kartu-kartu yang telah mereka susun. kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan tes sebagai hasil akhir siklus II. 

Tahap Observasi, pada pertemuan kedua disiklus II yang 

dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017, diperoleh data dari 

aktivitas guru dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran 
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berlangsung, pada pertemuan kedua disiklus II pelaksanaan guru dalam 

menerapkan starategi cart sort sudah baik, guru menempelkan kategori 

utama dengan baik, dan memberikan masing-masing kartu indeks 

kepada peserta didik dengan baik, serta mampu mengkondisikan peserta 

didik didalam kelas dan memerintahkan peserta didik dalam mencari 

peserta didik yang memiliki kartu katagori yang sama dengan cukup 

baik, guru dapat menerapkan semua aspek yang diamati secara baik dan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 11 

Hasil Observasi Untuk Guru Siklus II 

(pertemuan kedua) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 
Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama 

dipapan tulis (pengertian beriman kepada 

Malaikat, perbedaan malaikat denagan 

manusia, jin, ayat tentang keberadaan 

malaikat) 

   

2 Guru membagikan kartu rincian kepada 

masing-masing peserta didik secara acak 

   

3 Guru memerintahkan peserta didik mencari 

teman yang memiliki kategori yang sama 

untuk membentuk kelompok 

   

4 Guru memerintahkan peserta didik 

mendiskusikan hasil susunan kartu rincian 

yang mereka peroleh  
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Adapun hasil observasi peserta didik pada pertemuan kedua 

disiklus II juga mengalami peningkatan yang sangat baik, peserta didik 

lebih aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan pada saat 

presentasi, dan peserta didik  mencari peserta didik yang memiliki 

kategori yang sama dengan baik. Pada pertemuan kedua di siklus II 

peserta didik memiliki keaktifan yang baik pada semua aspek yang 

diamati. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 12 

Hasil  Observasi Untuk Peserta Didik Siklus II 

(pertemuan kedua) 

 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang 

berisi kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

    

2 Berdiskusi dengan kelompok     

3 Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 
    

4 Memperhatikan peserta didik yang 

sedang menyajikan hasil diskusi 
    

5 Komunikasi antar peserta didik 

dengan peserta didik lain 
    

 

Berdasarkan penjelasan diatas guru dan peserta didik pada akhir 

siklus II sudah menerapkan strategi pembelajaran Card Sort dengan  

baik dan maksimal. Guru telah menerapkan dengan baik pada semua 
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aspek yang diamati, dan peserta didik juga sudah menunjukan keaktifan 

yang baik pada semua aspek yang diamati. 

Pertemuan kedua merupakan pertemuan terahkir pada siklus II, 

pada akhir siklus II ini diadakan tes, untuk mengetahui apakah 

meningkat hasil belajar peserta didik pada materi  PAI dengan 

menggunakan strategi card sort, pada tes siklus II ini diikuti oleh 25 

peserta didik. hasil dari tes siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 13 

Hasil belajar peserta didik siklus II 

 

No Nama Peserta Didik KKM Hasil tes 

siklus II 

1 Anisa Lutfia Sakira 75 80 

2 Abi Yasid 75 100 

3 Arya Des putra 75 80 

4 Andika Kurniawan 75 80 

5 Dona Anggraini 75 100 

6 Ferdinam 75 90 

7 Farhan 75 70 

8 Kaila Sari 75 70 

9 Diana  75 80 

10 Laili Fitria 75 80 

11 Desi Ratna Sari 75 70 

12 Maya Sari 75 80 

13 Eni Kurniati 75 80 

14 Nur Fadilah 75 90 

15 Nur Nabila 75 90 

16 Nayla 75 90 

17 Sindi Aulia 75 70 

18 Putri Lestari 75 100 

19 Reni Aprilia 75 90 

20 Ria Agustina 75 90 

21 Sania Lestari 75 80 

22 Tria Azzahra 75 90 

23 Tanti Zianda 75 90 
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No Nama Peserta Didik KKM Hasil tes 

siklus II 

24 Zahira Kikan 75 80 

25 Zikro Rahmadani  75 80 

Jumlah 2100 

Rata-Rata 84 

Nilai ≥75 21 

(84%) 

Sumber: Dokumentasi hasil belajar peserta didik siklus II kelas X SMA 

Negeri 1 Tegineneng tahun ajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan temuan yang tercantum dalam tabel di atas 

diketahui bahwa peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan individu 

yakni > 75 ada 21 peserta didik  dan yang tidak mencapai ketuntasan 

individu hanya 4 peserta didik. Sedangkan rata-rata kelas hasil belajar 

peserta didik adalah 84. 

Data tersebut  memperlihatkan  peningkatan  nilai  hasil belajar 

peserta didik dari nilai hasil belajar peserta didik pada siklus I. Hal ini 

dapat dilihat nilai rata-rata  pada siklus I 75,6 naik menjadi 84 pada 

siklus II dan ketuntasan hasil belajar 68% pada siklus I naik menjadi 

84%  pada siklus II. 

Ketuntasan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari hasil tes 

pembelajaran siklus II ini telah memenuhi persyaratan indikator 

keberhasilan penelitian, karena nilai rata-rata ketuntasan belajar telah 

melebihi indikator keberhasilan penelitian yaitu 80% (20 peserta didik) 

dari 25 peserta didik. Dengan kata lain, hasil belajar yang dicapai pada 

siklus II sudah tuntas. 

Refleksi, hasil refleksi tindakan kelas putaran ini mendiskusikan 

hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi ini 
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diperoleh beberapa hal sebagi berikut: 

1. Guru telah memaksimal saat memerintah peserta didik mencari 

peserta didik yang memiliki kartu kategori yang sama dengan baik 

2. Guru dapat  menguasai kelas dengan baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas perubahan  hasil belajar PAI 

peserta didik di SMA N 1 Tegineneng kelas X dari sebelum penelitian, 

saat penelitian (siklus I, II), dan sesudah penelitian disajikan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 14 

Daftar Nilai Sebelum dan sesudah Penelitian 

 

No Nama peserta didik KKM 
Nilai 

Sebelum 

siklus 
Siklus 1 Siklus 2 

1 Anisa Lutfia Sakira 75 65 80 80 

2 Abi Yasid 75 70 80 100 

3 Arya Des putra 75 65 80 80 

4 Andika Kurniawan 75 60 80 80 

5 Dona Anggraini 75 70 90  100 

6 Ferdinam 75 75 80 90 

7 Farhan 75 60 60 70 

8 Kaila Sari 75 65 70 70 

9 Diana  75 60 70 80 

10 Laili Fitria 75 60 60 80 

11 Desi Ratna Sari 75 60 60 70 

12 Maya Sari 75 55 60 80 

13 Eni Kurniati 75 70 80 80 

14 Nur Fadilah 75 75 80 90 

15 Nur Nabila 75 80 90 90 

16 Nayla 75 70 80 90 

17 Sindi Aulia 75 60 60 70 

18 Putri Lestari 75 70 80 100 

19 Reni Aprilia 75 70 80 90 

20 Ria Agustina 75 80 80 90 
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No Nama peserta didik KKM Nilai 

   Sebelum 

siklus 
Siklus 1 Siklus 2 

23 Tanti Zianda 75 70 80 90 

24 Zahira Kikan 75 75 80 80 

25 Zikro Rahmadani  75 75 80 80 

Jumlah 1695 1890 2100 

Rata-Rata 67,8 75,6 84 

Nilai ≥75 7 (28%) 17 (68%) 21(84%) 

Sumber: Dokumentasi hasil belajar peserta didik sebelum penelitian 

dan sesudah penelitian kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng 

tahun ajaran 2016/2017 

 

Pada tabel diatas terlihat kenaikan hasil belajar pada tindakan I, 

yaitu peserta didik yang mencapai ketuntasan 68% dibandingkan 

sebelum tindakan yang berarti kenaikannya 40%  . begitu pula pada 

tindakan II, mencapai ketuntasan 84% ada kenaikan  16%  di 

bandingkan tindakan I, hal ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran 

card sort dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang sesuai 

dengan keberhasilan penelitian yang ditetapkan  yaitu 80% dari jumlah 

peserta didik mendapat nilai . Karena sudah mencapai kriteria yang 

diharapkan maka peneliti tidak melanjutkan pada siklus atau penelitian 

berikutnya.  

C. PEMBAHASAN  

Penelitian ini telah dilakukan penulis sebagai peneliti yang peneliti 

laksanakan hingga siklus kedua dimulai pada tanggal 23 Januari- 13 febuari 

2017, yang dibantu oleh seorang guru bidang  studi PAI yang menjadi teman 

diskusi dalam tahap refleksi. Adapun hasilnya dengan mengguanakan strategi 

Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar PAI di SMA N 1 Tegineneng, hal 
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tersebut dapat dilihat dari hasil belajar studi PAI yang meningkat setiap 

siklusnya. Peningkatan hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya 

pemahaman peserta didik serta meningkatnya daya ingat peserta didik terhadap 

materi dan meningkatnya minat belajar peserta didik dalam belajar sehingga 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, peserta didik merasa 

senang dengan strategi yang digunakan, sehingga dalam pembelajaran peserta 

didik lebih aktif dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Melvin L. Siberman bahwa: 

Dalam startegi pembelajaran card sort terdapat media yang berbasis visual yaitu 

kartu itu sendiri. Penggunaan kartu yang berbasis visual dapat mempermudah 

pemahaman, memperkuat ingatan, dan menumbuhkan minat dalam belajar, dan 

penggunaan kartu yang berdimensi visual dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan ingatan dari 14% hingga 38%.
43

 

 

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan 

strategi card sort dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

serta dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan yang baik pada setiap siklusnya. Hasil belajar peserta didik 

diperoleh dari hasil tes individu setiap akhir siklusnya. Meningkatnya hasil 

belajar peserta didik tersebut menunjukan terjadinya peningkatan pada 

pemahaman terhadap materi yang  dipelajari. 

 
                                                           
43

 Melvin L.Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nusamedia, 2011), Edisi 

Revisi h. 169 
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Dari hasi belajar PAI peserta didik dengan menggunakan startegi card 

sort pada siklus I dan siklus II diperoleh hasil nilai belajar yang digambarkan 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 15 

Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi PAI 

 

Penerapan Pembelajaran 

Strategi Card Sort 

Hasil Belajar Peserta Didik 

Sebelum 

Siklus 
Siklus I Siklus II 

Rata-rata 67,8 75,6 84 

Nilai ≥75 7 (28%) 17 (68%) 21 (84%) 

Sumber: Dokumentasi hasil belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Tegineneng tahun ajaran 2016/2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil belajar peserta didik, 

meningkat pada setiap siklusnya,  sebelum  tindakan diperoleh nilai rata-rata 

peserta didik yang tuntas belajar yaitu yang mendapat nilai lebih besar atau sama 

dengan 75 hanya 28%  yaitu 7 peserta didik dengan nilai rata-rata 67,8. Pada 

siklus I hasil belajar peserta didik meningkat,  peserta didik yang tuntas pada 

siklus I mencapai 68% yaitu 17 peserta didik dengan nilai rata-rata 75,6, pada 

siklus II juga mengalami peningakatan, peserta didik yang tuntas mencapai 84% 

yaitu 21 peserta didik dengan nilai rata-rata 84. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi oleh aktifitas peserta didik dalam 

langkah-langkah penerapan strategi card sort, yaitu peserta didik berkeliling 

mencari peserta didik  yang memiliki kartu yang berkatagori sama, peserta didik 

berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, menanggapi hasil presentasi, 
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aktifitas-aktifitas tersebut menjadikan peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran peserta didik yang lebih berperan 

aktif, dan guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik 

dalam belajar. 

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat hisyam Zaini dkk dalam bukunya 

strategi pembelajaran Aktif bahwa: 

Pembelajaran aktif model card sort yakni strategi pembelajaran 

menekankan keaktifan peserta didik, dimana dalam pembelajaran ini setiap 

peserta didik diberi kartu indeks yang berisi tentang informasi materi yang akan 

dibahas kemudian peserta didik menegelompok sesuai dengan kartu indeks yang 

dimilikinya. Setelah itu peserta diidk mendiskusikan dan mempresenatsikan hasil 

diskusi tentang materi dari kategori kelompoknya. Disini pendidik lebih bersifat 

sebagai fasilitator dan menjelaskan materi yang perlu dibahas atau materi yang 

belum dimengerti peserta didik setelah presentasi selesai.
44

 

 

Ungkapan tersebut juga diperkuat dengan pendapat Raisul 

Muttaqin,dalam bukunya Active Learning 101 Cara Belajar Aktif bahwa: 

Strategi card sort dengan menggunakan media kartu dalam praktek 

pembelajaran, akan membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dan 

menumbuhkan keaktifan mereka dalam pembelajaran, sebab dalam penerapan 

strategi card sort, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

peserta didiknya dalam pembelajaran, sementara peserta didik belajar secara aktif 

dengan fasilitas dan arahan dari guru, sehingga yang aktif disini bukan guru 

melainkan peserta didik itu sendiri yang harus aktif dalam pembelajaran.
45

  

 

Selain keaktifan peserta didik, peningkatan hasil belajar juga dipengaruhi 

oleh minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran, dengan menggunakan  

strategi card sort dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta 

                                                           
44

 Hisyam Zaini, Dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, CTSD (Yogyakarta:2004), Hlm 53 
45

 Raisul Muttaqin, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nusa Media, 2006),cet.III 

edisi revisi, h.170 
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didik, peserta didik merasa senang belajar dengan menggunakan media yang 

berbentuk kartu.  

Hasil tersebut sesuai dengan ungkapan Melvin L. Siberman bahwa 

strategi pembelajaran card sort yang berdimensi visual juga melibatkan dua 

belahan otak yakni otak kiri (kognisi) dapat mengingat informasi dan otak kanan 

(emosi) peserta didik merasa senang dengan strategi pembelajaran card sort.
46

 

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa peserta diidk merasa 

senang belajar dengan menggunakan strategi card sort. Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik. 

Wawancara dilakukan sebelum tindakan dan sesudah tindakan siklus  terahir, 

wawancara ditujukan kepada peserta didik, peserta didik terlebih dahulu 

dikelompokan menjadi peserta didik yang memiliki hasil belajar rendah, sedang 

dan tinggi.  

A =  peserta didik memiliki hasil belajar tinggi 

B =  peserta didik memiliki hasil belajar sedang 

C = peserta didik memiliki hasil belajar rendah 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Melvin L.Siberman, Op,Cit. h. 17 
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Tabel 16 

Hasil Wawancara  Awal Terhadap Peserta Didik 

Mengenai Pembelajaran Yang Biasa Dilakukan 
 

Pertanyan Jawaban Peserta didik 

1. Bagai mana pendangan anda 

tentang pelajaran PAI 

Peserta didik A, mudah, B sedang, 

C sulit 

2. Bagaimana biasanya guru 

mengajar PAI? 

Peserta didik A,B,C didekte dan 

diterangkan 

3. Buku apa yang digunakan 

untuk mempelajari PAI 

Peserta didik A,B,C buku cetak 

PAI & budi pekerti 

4. Apakah dalam pembelajarn 

PAI anda sering di beri tugas? 

Peserta didik A,C : Iya 

Peserta didik B: kadang-kadang 

5. Apakah dalam pembelajaran 

PAI pernah diterapkan model 

pembelajaran Card Sort? 

Peserta didik A,B,C : tidak pernah 

6. Pernahkah anda mengalami 

rasa takut atau untuk bertanya 

atau menjawab pertanyaan 

guru saat pelajaran PAI 

 Peserta didik A: tidak pernah, B: 

pernah, C : sering 

7. Apakah anda dapat memahami 

pelajaran PAI dengan mudah  

 Peserta didik A : Mudah, B: 

kadang-kadang, C: agak susah 

Sumber: Hasil wawancara dengan peserta didik sebelum dilaksanakan 

penelitian pada kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng tahun ajaran 

2016/2017 

 

 Adapun hasil wawancara akhir terhadap peserta didik dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

      Tabel 17 

Wawancara Akhir Terhadap Peserta Didik Mengenai 

Pembelajaran Card Sort 
 

Pertanyan Jawaban peserta didik 

1. Bagai mana menurut  pendangan 

anda tentang kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan 

untuk memahami materi iman 

Peserta didik A: sangat 

menyenagkan, B: menyenangkan, 

C: biasa saja 
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Pertanyan Jawaban peserta didik 

kepada malaikat Allah(yaitu 

pembelajaran  Card Sort) jika di 

bandingkan dengan 

pemembelajaran PAI 

sebelumnya?  

2. Bagaimana pendapat anda 

seandainya setiap pembahsan 

materi PAI diterapkan 

pemebelajaran seperti ini ? perlu 

atau tidak? 

Peserta didik A,B : perlu sering 

diterapkan, C: perlu tapi kadang-

kadag 

3. Menurut pendapat anda manfaat 

apa yang dapat anda rasakan 

setelah mempelajariiman kepada 

malaikat Allah? dengan 

pembelajaran ini? 

Peserta didik A,B,C : menjadi 

lebih paham dan mudah 

mengingat materi yang yang 

dipelajari 

4. Bagaimna pendapat anda tingkat 

kesulitan yang anda alami dalam 

pembelajran ini jika di 

bandingkan dengan pembelajaran 

yang biasanya? 

Peserta didik A: pembelajaran ini 

kesulitannya hampir tidak ada, 

karena dengan pembelajaran ini 

lebih membantu saya untuk 

mengingat n inikan materi yang 

disampaikan 

Peserta didik B: kesulitan saya 

hadapi saat mencari peserta didik 

yang lainyang memiliki kategori 

kartu yang sama  

Peserta didik C: pembelajaran ini 

lebih sulit karena peserta didik 

dituntut untuk aktif 

Sumber: Hasil wawancara dengan peserta didik sesudah dilaksanakan 

penelitian pada kelas X SMA Negeri 1 Tegineneng tahun ajaran 

2016/2017 

 

Hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa peserta didik SMA N 1 

Tegineneng lebih senang belajar menggunakan strategi card sort, dibandingkan 

dengan model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dalam mengajar, 
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sehingga menimbulkan hilang rasa kejenuhan pada peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung dan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

belajar, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi serta 

mengingat materi yang telah diberikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah 

diberikan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Melalui strategi 

Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam pada kelas X SMA N 1 Tegineneng Kabupaten 

Pesawaran tahun ajaran 2016/2017.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1.  Bagi Guru 

Bagi guru, untuk mencapai kualitas proses belajar mengajar dan kualitas 

hasil belajar yang   baik dengan menggunakan strategi card sort diperlukan 

persiapan penguasaan materi dengan baik, menggali pengetahuan dan 

wawasan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dan hal-hal 

yang terkait dengan unsur strategi card sort seperti mempersiapkan kartu 

sortir yang menarik. 
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2.  Bagi Peserta Didik 

Bagi peserta didik,  SMA N 1 Tegineneng khususnya, dan peserta didik 

secara umum, agar lebih rajin, tekun dan sabar dalam pembelajaran PAI. 

Melalui strategi card sort, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan 

dan pada akhirnya prestasi belajar pun akan meningkat. 

3.  Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya atau pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian yang serupa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan masukan bagi kegiatan penelitian berikutnya. Dan 

mengingat pelaksanaan penelitian ini baru berjalan 2 siklus, maka peneliti lain 

diharapkan dapat melanjutkan temuan yang lebih signifikan. 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

SIKLUS 1 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 TEGINENENG 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester :  X (sepuluh)/ Genap 

Materi Pokok : Iman Kepada Malaikat Allah swt. 

Alokasi Waktu :   2 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti (KI): 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator: 

 

1.1 Menghayati nilai-nilai keimanan kepada Malaikat-malaikat Allah swt. 

3.6 Memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah swt. 

  Menjelaskan pengertian malaikat, 

 Menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. 

 Menjelaskanayat al-Qur‟an dan hadist tentang keberadaan malaikat. 
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C.       Tujuan Pembelajaran: 

Pertemuan 1 

Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan definisi malaikat, 

2. Menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. 

 

Pertemuan 2 

Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat:Menunjukkan 

1.    Ayat al-Qur‟an  tentang keberadaan malaikat 

 

D. Materi Pembelajaran: 

Iman kepada Malaikat Allah swt. yang meliputi; definisi, perbedaan antara 

Malaikat, jin dan manusia, ayat al-Qur‟an tentang eksistensi malaikat. 

 

E. Metode Pembelajaran:  

1. Pendekatan Scientific  

2. Model pembelajaran active learning 

3. Metode Card Sort 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran : 

 kartu 

2. Alat Pembelajaran :        

 kertas, lem, spidol 

3. Sumber Belajar : 

Buku teks siswa PAI SMA Kelas X 

Buku lain yang memadai 

Internet. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

 

Pertemuan 1 

 

No. Kegiatan  Menit 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam 

dan berdo‟a, 

 Guru mengecek kesiapan kelas (absensi, tempat duduk, 

kesediaan al-Qur‟an dan Hadist, memakai jilbab bagi yang 

muslimah, kebersihan dan sarana yang dibutuhkan), 

10 
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No. Kegiatan  Menit 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus  5menit (membaca 

al-Qur‟an yang sesuai dengan iman kepada Malaikat), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, 

 Guru melaksanakan tes awal untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 

 Guru menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, eksplorasi, mengomunikasikan serta 

menyimpulkan dengan membagi lembar kerja siswa. 

2. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Peserta didik membaca buku-buku yang menjelaskan 

keberadaan malaikat 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Malaikat dan 

eksistensinya. Apa bila belum muncul pertanyaan, guru bisa 

menugaskan kepada individu atau kelompok untuk membuat 

pertanyaan seputar beriman kepada malaikat. 

Explorasi 

 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan tulis 

 membagikan kartu rincian kepada masing-masing peserta 

didik secara acak 

 peserta didik mencari teman yang memiliki kategori yang 

sama untuk membentuk kelompok 

 peserta didik mendiskusikan hasil susunan kartu rincian yang 

mereka peroleh  

 Asosiasi 

 Peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan 

menyimpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi  

tentang  Malaikat. 

 Komunikasi 

 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau 

teman sejawat dan meminta tanggapan dari guru atau teman 

sejawat. 
 

 

 

55 

3. Penutup 

 Melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap 

 

15 



 

94 

 

No. Kegiatan  Menit 

hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 

Pertemuan 2 : 

 

No. Kegiatan  
Menit 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi 

salam dan berdo‟a, 

 Guru mengecek kesiapan kelas (absensi, tempat duduk, 

kesediaan al-Qur‟an dan Hadist, memakai jilbab bagi yang 

muslimah, kebersihan dan sarana yang dibutuhkan), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus  5menit 

(membaca al-Qur‟an yang sesuai dengan iman kepada 

Malaikat), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, 

 Guru melaksanakan tes awal untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 

 Guru menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, eksplorasi, 

mengomunikasikan serta menyimpulkan dengan membagi 

lembar kerja siswa. 

10 

2. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Peserta didik membaca buku-buku yang menjelaskan 

keberadaan malaikat. 

 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Malaikat dan 

eksistensinya. Apa bila belum muncul pertanyaan, guru 

bisa menugaskan kepada individu atau kelompok untuk 

membuat pertanyaan seputar beriman kepada malaikat. 

35 
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No. Kegiatan  
Menit 

Explorasi 

 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan tulis 

 membagikan kartu rincian kepada masing-masing peserta 

didik secara acak 

 peserta didik mencari teman yang memiliki kategori yang 

sama untuk membentuk kelompok 

 peserta didik mendiskusikan hasil susunan kartu rincian 

yang mereka peroleh  

 Asosiasi 

 Peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan 

menyimpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi  

tentang  Malaikat. 

 Komunikasi 

 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau 

teman sejawat dan meminta tanggapan dari guru atau teman 

sejawat. 

 

3. Penutup 

 Melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan 

terhadap hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

15 

 

H. Penilaian  

Jenis/teknik penilaian: tes tulis 

Pengetahuan 

Teknik Penilaian :Tes Tulis 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulis 

Kisi-kisi  : 

 

No. Indikator Butir Instrumen 

1.  
Menjelaskan pengertian 

malaikat 

Apa yang saudara ketahui tentang 

malaikat? 

2.  
Menjelaskan pengertian iman 

kepada malaikat 

Jelaskan mengenai pengertian 

iman kepada malaikat? 
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3.  
Mengetahui hukum beriman 

kepada malaikat 

Apa hukum beriman kepada 

malaikat ? 

4.  
Menjelaskan perbedaan antara 

malaikat, jin dan manusia 

Jelaskan perbedaan antara 

malaikat, jin dan manusia! 

5.  

Menunjukkan dalil naqli dan 

aqli terkait dengan iman kepada 

malaikat 

Tulislah ayat yang menjelaskan 

keberadaan malaikat! 

       Tegineneng,……………….. 

  Guru mata pelajaran    peneliti 

  

 

Dra. Umi Mastura, M.Pd.I    Annisatul Afifah 

NIP: 19660412 199         NPM 131101017 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 

SIKLUS 2 

 

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 TEGINENENG 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester :  X (sepuluh)/ Genap 

Materi Pokok : Iman Kepada Malaikat Allah swt. 

Alokasi Waktu :   2 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

I. Kompetensi Inti (KI): 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator: 

 

4.4 Berperilaku yang menceminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat 

Allah  

  Menunjukan sikap yang menceminkan kesadaran beriman kepada 

malaikat-malaikat Allah 

 Membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat 

 

K.       Tujuan Pembelajaran: 

Pertemuan 1 
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Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat: 

1. Menunjukan sikap yang menceminkan kesadaran beriman kepada malaikat-

malaikat Allah 

 

Pertemuan 2 

Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat: 

2. Membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat 

D. Materi Pembelajaran: 

1. Iman kepada Malaikat Allah swt. yang meliputi; sikap yang menceminkan 

kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah nama malaikat beserta 

tugasnya. 

2. Membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman  kepada malaikat 

 

E. Metode Pembelajaran:  

4. Pendekatan Scientific  

5. Model pembelajaran active learning 

6. Metode Card Sort 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

4. Media Pembelajaran : 

 kartu 

5. Alat Pembelajaran :        

 kertas, lem, spidol 

6. Sumber Belajar : 

Buku teks siswa PAI SMA Kelas X 

Buku lain yang memadai 

Internet. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

Pertemuan 1 

 

No. Kegiatan  Menit 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam 

dan berdo‟a, 

 Guru mengecek kesiapan kelas (absensi, tempat duduk, 

kesediaan al-Qur‟an dan Hadist, memakai jilbab bagi yang 

muslimah, kebersihan dan sarana yang dibutuhkan), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus  5menit (membaca 

al-Qur‟an yang sesuai dengan iman kepada Malaikat), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

10 
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No. Kegiatan  Menit 

yang akan dicapai, 

 Guru melaksanakan tes awal untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 

 Guru menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, eksplorasi, mengomunikasikan serta 

menyimpulkan dengan membagi lembar kerja siswa. 

2. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Peserta didik membaca buku-buku yang menjelaskan 

keberadaan malaikat. 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Malaikat dan 

eksistensinya. Apa bila belum muncul pertanyaan, guru bisa 

menugaskan kepada individu atau kelompok untuk membuat 

pertanyaan seputar beriman kepada malaikat. 

Explorasi 

 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan tulis  

 membagikan kartu rincian kepada masing-masing peserta 

didik secara acak 

 peserta didik mencari teman yang memiliki kategori yang 

sama untuk membentuk kelompok 

 peserta didik mendiskusikan hasil susunan kartu rincian yang 

mereka peroleh  

 Asosiasi 

 Peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan 

menyimpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi  

tentang  Malaikat. 

 Komunikasi 

 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau 

teman sejawat dan meminta tanggapan dari guru atau teman 

sejawat. 
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3. Penutup 

 Melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap 

hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan 

tugas baik secara individu maupun kelompok  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

 

15 
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No. Kegiatan  Menit 

berikutnya. 

Pertemuan 1 

 

No. Kegiatan  Menit 

1. Pendahuluan: 

 Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam 

dan berdo‟a, 

 Guru mengecek kesiapan kelas (absensi, tempat duduk, 

kesediaan al-Qur‟an dan Hadist, memakai jilbab bagi yang 

muslimah, kebersihan dan sarana yang dibutuhkan), 

 Guru mengajak peserta didik untuk tadarus  5menit (membaca 

al-Qur‟an yang sesuai dengan iman kepada Malaikat), 

 Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, 

 Guru melaksanakan tes awal untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan. 

 Guru menyampaikantahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, eksplorasi, mengomunikasikan serta 

menyimpulkan dengan membagi lembar kerja siswa. 

10 

2. Kegiatan Inti: 

Mengamati 

 Peserta didik membaca buku-buku yang menjelaskan 

keberadaan malaikat. 

Menanya 

 Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Malaikat dan 

eksistensinya. Apa bila belum muncul pertanyaan, guru bisa 

menugaskan kepada individu atau kelompok untuk membuat 

pertanyaan seputar beriman kepada malaikat. 

Explorasi 

 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan tulis  

 membagikan kartu rincian kepada masing-masing peserta 

didik secara acak 

 peserta didik mencari teman yang memiliki kategori yang 

sama untuk membentuk kelompok 

 peserta didik mendiskusikan hasil susunan kartu rincian yang 

mereka peroleh  

 Asosiasi 

 Peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan 
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No. Kegiatan  Menit 

menyimpulkan data-data yang didapat dari hasil diskusi  

tentang  Malaikat. 

 Komunikasi 

 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada guru atau 

teman sejawat dan meminta tanggapan dari guru atau teman 

sejawat. 

 

3. Penutup 

 Melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap 

hasil diskusi, sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan 

tugas baik secara individu maupun kelompok  

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

15 

 

Penilaian  

Jenis/teknik penilaian: tes tulis 

Pengetahuan 

Teknik Penilaian :Tes Tulis 

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulis 

Kisi-kisi  : 

 

 

 

 

No. Indikator Butir Instrumen 

6.  

Memberikan contoh perilaku 

orang yang beriman kepada 

malaikat  

Buatlah contoh perilaku orang 

yang beriman kepada malaikat 

jibril ? 

7.  

Memberikan contoh perilaku 

orang yang beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh perilaku orang 

yang beriman kepada malaikat 

rakib dan atid 

8.  

Memberikan contoh perilaku 

orang yang beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh perilaku orang 

yang beriman kepada malaikat 

mikail? 
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9.  

Memberikan contoh perilaku 

orang yang beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh perilaku orang 

yang beriman kepada malaikat 

izrail? 

10.  

Membuat kesimpulan tentang 

makna dan hikmah beriman  

kepada malaikat 

 

Apasajakah  makna dan hikmah dari 

beriman  kepada malaikat 

 

        

       Tegineneng,……………….. 

   

 Guru mata pelajaran    peneliti 

  

 

     

 

                  Siti Mutmainah, S.Pd.I      Annisatul Afifah 

          NPM 131101017 
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Lampiran 4 

SUMBER DATA 

 

1. Guru studi PAI (Observer)    : Dra Umi Mastura, M.Pd.I 

2. Peneliti (guru dalam pembelajaran Card sort)    : Annisatul Afifah 

3. Peserta didik kelas X SMA N 1 Tegineneng    : 

No Nama  Lk/Pr 

1 Anisa Lutfia Sakira P 

2 Abi Yasid L 

3 Arya Des putra L 

4 Andika Kurniawan L 

5 Dona Anggraini P 

6 Ferdinam L 

7 Farhan L 

8 Kaila Sari P 

9 Diana  P 

10 Laili Fitria P 

11 Desi Ratna Sari P 

12 Maya Sari P 

13 Eni Kurniati P 

14 Nur Fadilah P 

15 Nur Nabila P 

16 Nayla P 

17 Sindi Aulia P 

18 Putri Lestari P 

19 Reni Aprilia P 

20 Ria Agustina P 

21 Sania Lestari P 

22 Tria Azzahra P 

23 Tanti Zianda P 

24 Zahira Kikan P 

25 Zikro Rahmadani  P 
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Lampiran 5 

KERANGKA OBSERVASI 

PELAKSANAAN STRATEGI CARD SORT 

 

NO 
LANGKAH STRATEGI CARD 

SORT 

OBJEK YANG 

DIOBSERVASI 
KETERANGAN 

1 Bagikan kertas yang bertuliskan 

informasi atau kategori tertentu 

secara acak. 

Guru dan peserta 

didik 

 

2 Tempelkan kategori 

utama di papan atau 

kertas di dinding kelas 

 

Guru dan peserta 

didik 

 

3 Meminta peserta didik 

untuk mencari 

temannya yang 

memiliki kertas/kartu 

yang berisi kategori 

yang sama untuk 

membentuk kelompok   

dan mendiskusikannya 

 

Guru dan peserta 

didik 

 

4 Meminta peserta didik untuk 

mempresentasikannya 

Guru dan peserta 

didik 
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Lampiran  6 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU 

SIKLUS 1 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan 

tulis (pengertian beriman kepada Malaikat, 

perbedaan malaikat denagan manusia, jin, ayat 

tentang keberadaan malaikat) 

  

2 Guru membagikan kartu rincian kepada masing-

masing peserta didik secara acak 

  

3 Guru memerintahkan peserta didik mencari teman 

yang memiliki kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

  

4 Guru memrintahkan peserta didik mendiskusikan 

hasil susunan kartu rincian yang mereka peroleh  

  

 

Tegineneng, Senin 23 Januari 2017 

Guru Mata Pelajaran PAI 

 

 

Dra. Umi Mastura, M.Pd.I 

NIP: 19660412 199512 2 001 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU 

SIKLUS 2 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Ya Tidak 

1 guru menempelkan kartu katagori utama dipapan 

tulis (pengertian beriman kepada Malaikat, 

perbedaan malaikat denagan manusia, jin, ayat 

tentang keberadaan malaikat) 

  

2 Guru membagikan kartu rincian kepada masing-

masing peserta didik secara acak 

  

3 Guru memerintahkan peserta didik mencari teman 

yang memiliki kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

  

4 Guru memrintahkan peserta didik mendiskusikan 

hasil susunan kartu rincian yang mereka peroleh  

  

 

Tegineneng, Senin 6 Febuari 2017 

Guru Mata Pelajaran PAI 

 

 

Dra. Umi Mastura, M.Pd.I 

NIP: 19660412 199512 2 001 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI UNTUK PESERTA DIIDK 

SIKLUS 1 

 

Kelompok  : …………………………….. 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 

peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang 

berisi kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

   

2 
Berdiskusi dengan kelompok 

 

   

3 
Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 

   

4 

Memperhatikan siswa yang sedang 

menyajikan hasil diskusi 

 

   

5 
Komunikasi antar peserta didik 

dengan peserta didik lain 

   

 

Tegineneng, Senin 23 Januari 2017 

Guru Mata Pelajaran PAI 

 

Dra. Umi Mastura, M.Pd.I 

NIP: 19660412 199512 2 001 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK PESERTA DIIDK 

SIKLUS 2 

 

Kelompok  : …………………………….. 

No Langkah Startegi Card Sort 

Hasil Observasi 

Aktif 
Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 

peserta didik  mencari temannya 

yang memiliki kertas/kartu yang 

berisi kategori yang sama untuk 

membentuk kelompok 

   

2 
Berdiskusi dengan kelompok 

 

   

3 
Berani bertanya atau menjawab 

pertnyaan pada saat persentasi 

   

4 

Memperhatikan siswa yang sedang 

menyajikan hasil diskusi 

 

   

5 
Komunikasi antar peserta didik 

dengan peserta didik lain 

   

 

Tegineneng, Senin 6 Febuari 2017 

Guru Mata Pelajaran PAI 

 

 

 

Dra. Umi Mastura, M.Pd.I 

NIP: 19660412 199512 2 001 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA  AWAL TERHADAP PESERTA DIDIK  

MENGENAIPEMBELAJARAN YANG BIASA DILAKUKAN 

Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk mengetahui tanggapan peserta didik 

terhadap pembealajaran PAI dengan pembelajaran biasa dilakukan, sasaran dalam 

wawancara ini peserta didik digolongkan menjadi tiga yaitu peserta didik memiliki 

hasil belajar tinggi, sedang, rendah. 

A = peserta didik memiliki hasil belajar tinggi 

B = peserta didik memiliki hasil belajar sedang 

C = peserta didik memiliki hasil belajar rendah    

 

Pertanyan Jawaban Peserta didik 

8. Bagai mana pendangan anda tentang 

pelajaran PAI 

 

9. bagaimana biasanya guru mengajar PAI?  

10. Buku apa yang digunakan untuk 

mempelajari PAI 

 

11. Apakah dalam pembelajarn PAI anda 

sering di beri tugas? 

 

12. Apakah dalam pembelajaran PAI pernah 

diterapkan model pembelajaran Card 

Sort? 

 

13. Pernahkah anda mengalami rasa takut 

atau untuk bertanya atau menjawab 

pertanyaan guru saat pelajaran PAI 

  

14. Apakah anda dapat memahami pelajaran 

PAI dengan mudah  
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA  AKHIR TERHADAP PESERTA DIDIK 

MENGENAI PEMBELAJARAN CARD SORT 

Tujuan: 

Tujuan diadakan wawancara ini adalah untukmengetahui tanggapan peserta didik 

terhadapa pembealajaran PAI dengan pembelajaran card sort dilakukan, sasaran 

dalam wawancara ini peserta didik digolongkan menjadi tiga yaitu peserta didik 

memiliki hasil belajar tinggi, sedang, rendah. 

A = peserta didik memiliki hasil belajar tinggi 

B = peserta didik memiliki hasil belajar sedang 

C = peserta didik memiliki hasil belajar rendah    

Pertanyan Jawaban 

peserta didik 

5. Bagai mana menurut  pendangan anda tentang kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan untuk memahami materi 

iman kepada malaikat Allah(yaitu pembelajaran  Card 

Sort) jika di bandingkan dengan pemembelajaran PAI 

sebelumnya?  

 

6. bagaimana pendapat anda seandainya setiap pembahsan 

materi PAI diterapkan pemebelajaran seperti ini ? perlu 

atau tidak? 

 

7. Menurut pendapat anda manfaat apa yang dapat anda 

rasakan setelah mempelajariiman kepada malaikat Allah? 

dengan pembelajaran ini? 

 

8. Bagaimna pendapat anda tingkat kesulitan yang anda alami 

dalam pembelajran ini jika di bandingkan dengan 

pembelajaran yang biasanya? 

 

9. Apakah pembelajaran yang di terapkan menyenangkan 

bagi anda? 

 

10. Apakah pembeljaran ini membantu anda dalam memahami 

materi iman kepada malaikat Allah? 
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Lampiran 10 

PEDOMAN INSTRUMEN TES 

1. Lembar penilaian tes siklus I 

Indikator 
Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/Soal Bobot 

Menjelaskan pengertian 

malaikat 

Tes tulis Essay Apa yang saudara 

ketahui tentang 

malaikat? 

20 

Menjelaskan pengertian 

iman kepada malaikat 

Jelaskan mengenai 

pengertian iman 

kepada malaikat? 

20 

Mengetahui hukum 

beriman kepada malaikat 

Apa hukum 

beriman kepada 

malaikat ? 

20 

Menjelaskan perbedaan 

antara malaikat, jin dan 

manusia 

Jelaskan perbedaan 

antara malaikat, jin 

dan manusia! 

20 

Menunjukkan dalil naqli 

dan aqli terkait dengan 

iman kepada malaikat 

Tulislah ayat yang 

menjelaskan 

keberadaan 

malaikat! 

20 

 

Kunci Jawaban : 

1. Malaikat adalah mahluk Allah yang diciptakan dari cahaya bertugas 

membantu Allah dalam urusan-urusanya, malaikat selalu taat kepada perintah 

Allah 

2. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah 

menciptakan malaikat sebagai mahluk gaib yang diutus untuk melaksanakan 

segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa 

menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam 

berkata-kata dan berbuat 

3. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain  

4. Malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api, dan manusia terbuat dari 

tanah 

5.   

         

Artinya: Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat 

sebagai utusan-utusan  
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Lembar Penilaian Tes Siklus II 

 

Indikator 
Tehnik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/Soal Bobot 

Memberikan contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat  

Tes tulis Essay Buatlah contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat jibril ? 

20 

Memberikan contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat rakib dan 

atid 

20 

Memberikan contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat mikail? 

20 

Memberikan contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat 

Buatlah contoh 

perilaku orang yang 

beriman kepada 

malaikat izrail? 

20 

Membuat kesimpulan 

tentang makna dan 

hikmah beriman  

kepada malaikat 

 

Apasajakah  makna 

dan hikmah dari 

beriman  kepada 

malaikat 

 

20 

 

Kunci jawaban: 

1. Selalu mencari ilmu karena ia yakin bahwa Allah akan memberikan ilmu 

melalui malaikat jibril 

2. Selalu melakukan amal saleh karena ia yakin bahwa amal yang dilakukan 

akan mendapatkan balasannya karena seluruh amal manusia diawasi oleh 

malaikat rakib dan atid 

3. Selalu berusaha keras agar mendapatkan rezeki karena ia yakin bahwa 

allah akan memberikan rizki melalui malaikat mikail 

4. Memanfaatkan waktu selama hidup didunia dengan sebaik-baiknya, 

karena Allah pasti akan mengmbil nyawa kita melalui malaikat izrail. 

5. a. menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 

b. menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu mencatat amal 

manusia 
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Lampiran  11 

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN CARD SORT DI SMA N 1 

TEGINENENG 
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Lampiran 12 

HASIL NILAI SETELAH SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 MATA PELAJARAN PAI SMA N  1 TEGINENENG  

KABUPATEN PESAWARAN 

 

No Nama peserta didik KKM 

Nilai 

Sebelum 

siklus 

Siklus 1 Siklus 2 

1 Anisa Lutfia Sakira 75 65 80 80 

2 Abi Yasid 75 70 80 100 

3 Arya Des putra 75 65 80 80 

4 Andika Kurniawan 75 60 80 80 

5 Dona Anggraini 75 70 90  100 

6 Ferdinam 75 75 80 90 

7 Farhan 75 60 60 70 

8 Kaila Sari 75 65 70 70 

9 Diana  75 60 70 80 

10 Laili Fitria 75 60 60 80 

11 Desi Ratna Sari 75 60 60 70 

12 Maya Sari 75 55 60 80 

13 Eni Kurniati 75 70 80 80 

14 Nur Fadilah 75 75 80 90 

15 Nur Nabila 75 80 90 90 

16 Nayla 75 70 80 90 

17 Sindi Aulia 75 60 60 70 

18 Putri Lestari 75 70 80 100 

19 Reni Aprilia 75 70 80 90 

20 Ria Agustina 75 80 80 90 

21 Sania Lestari 75 55 60 80 

22 Tria Azzahra 75 80 90 90 

23 Tanti Zianda 75 70 80 90 

24 Zahira Kikan 75 75 80 80 

25 Zikro Rahmadani  75 75 80 80 

Jumlah 1695 1890 2100 

Rata-Rata 67,8 75,6 84 

Nilai ≥75 7 

(28%) 

17 

(68%) 

21 

(84%) 

 


