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ABSTRAK 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

MELALUI STRATEGI CARD SORT PADA SISWA KELAS VII MTS 

ISMARIA Al QURANIYYAH BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 

2016/2017 

Oleh  

FITRIYANTI 

Secara umum pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Ismaria Al 

Quraniyyah Rajabasa Bandar Lampung menggunakan strategi yang sudah biasa 

digunakan sehingga membosankan peserta didik. Hal ini terbukti sewaktu proses 

pembelajaran berlangsung banyak peserta didik yang ramai dan kurang menunjukkan 

antusias kepada pelajaran yang diterimanya. Pemilihan strategi Card Sort sangat 

cocok dengan permasalahan yang ada, guru diharapkan mampu menerapkan berbagai 

Strategi yang bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga hasil belajar 

peserta didik dapat meningkat. Card Sort (mensortir kartu) yaitu “suatu strategi yang 

digunakan pendidik untuk mengajak peserta didik menemukan konsep dan fakta 

melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran.  

Desain penelitian ini adalah tindakan kelas (classroom action research), 

dilaksanakan dalam bentuk siklus. Siklus I (2 x pertemuan) dan siklus II (2 x 

pertemuan), penelitian ini dilakukan dikelas VII MTs Ismaria Al-Qur‟aniyyah Bandar 

Lampung dengan jumlah siswa 30, 22 laki-laki dan 8 perempuan.  

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) khususnya kompetensi dasar Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyiddin 

bagi siswa kelas VII semester II di Madrasah Tsanawiyah Ismaria Al Quraniyyah 

Bandar lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Peneliti menetapkan ketuntasan belajar 

75. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan siklus 1 yaitu 30 orang, peserta didik yang 

tuntas belajarnya berjumlah 19 orang atau 63,3 % dan yang tidak tuntas berjumlah 11 

orang atau 36,7% dengan nilai rata-rata 76,7 , kemudian mengalami peningkatan pada 

siklus II yaitu 0 orang peserta didik yang tuntas 28 orang atau 93,3% dan yang tidak 

tuntas 2 orang atau 6,6% dengan nilai rata rata 80,6. Dengan demikian indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu apabila peserta didik MTs Ismaria Al Quraniyyah 

Bandar Lampung mendapat hasil belajar dengan nilai rata-rata 80 dapat tercapai. 

Atau secara klasikal mencapai 80% atau lebih. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Strategi Card Sort 
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MOTTO 

 

            

 

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.
1
 

 

        (QS. Yasin: 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-

Qur‟an, 2005), h. 998. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan tentang skripsi ini, penulis 

terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai judul yang penulis angkat yaitu: 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Melalui Strategi Card Sort Pada Siswa kelas VII MTs Ismaria Alquraniyah Bandar 

Lampung”, sehingga dengan pengertian ini dapat memperjelas dalam menentukan 

pokok persoalan yang akan menjadi bahan kajian selanjutnya. Adapun pengertian 

kata-kata dari judul tersebut 

1. Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan adalah upaya untuk menambah tingkat, derajat, kualitas ataupun 

kuantitas, jadi peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau 

lebih untuk menambah tingkat, derajat, kualitas, ataupun kuantitas dari sesuatu yang 

sedang dijalani. 

Hasil belajar adalah “ hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan 

biasanya ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan guru”
2
 

Uraian diatas menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh peserta didik setelah terjadinya proses pembelajaran, baik hasil yang 

                                                           
2
 Nasution, Berbagai Pendekatann Dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2006) hlm. 36 
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ditunjukkan dengan perubahan perilaku peserta didik ataupun hasil yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran 

pada satu pokok bahasan. 

Jadi peningkatan hasil belajar yang dimaksud adalah suatu upaya yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk menambah tingkat, derajat, kualitas 

peserta didik yang ditunjukkan dengan nilai tes yang lebih baik. 

2. Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Secara bahasa, dalam bahasa arab “sejarah” berasal dari kata “syajarah” yang 

berarti pohon atau sebatang , apapun jenis pohon tersebut. Dengan demikian, 

“sejarah” atau “syajarah” berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu pohon 

mulai sejak benih pohon itu sampai segala hal yang dihasilkan oleh pohon tersebut. 

Atau dengan kata lain, sejarah atau “syajarah” adalah catatan detail tentang suatu 

pohon dan segala sesuatu yang dihasilkannya. Dengan demikian, sejarah dapat 

diartikan catatan detail dengan lengkap tentang segala sesuatu. 

 Kebudayaan berasal dari kata “budi” dan “daya”, kemudian digabungkan 

menjadi “budidaya”yang berarti sebuah upaya untuk menghasilkan dan 

mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi 

hidup dan kehidupan. Kemudian diimbuhkan awalan “ke” dan akhiran “an”, sehingga 

menjadi “kebudidaayaan” lalu disingkat “kebudayaan”. Jadi, kebudayaan artinya 

segala upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk menghasilkan dan 
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mengembangkan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada agar 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 

Secara bahasa, islam artinya penyerahan, kepatuhan, atau ketundukan. Namun 

menurut istilah, islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad 

Saw. Khususnya dan kepada para nabi lain pada umumnya untuk membimbing umat 

manusia meraih kebahagiaan didunia dan akhirat kelak. 

Jika ketiga kata diatas “sejarah, Kebudayaan dan Islam” digabungkan, maka 

menjadi “Sejarah Kebudayaan Islam” berangkat dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Sejarah Kebudayaan Islam” adalah 

catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dihasilkan oleh umat Islam untuk 

kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. 

3. Strategi Card Sort 

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.
3
   

Strategi Card Sort, dengan menggunakan media kartu dalam praktek 

pembelajaran, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran dan menumbuhkan 

semangat mereka dalam mengikuti proses pemebelajaran, sebab dalam penerapan 

Strategi Card Sort, guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang memfasilitasi 

                                                           
3
Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm 185  
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siswanya dalam pembelajaran, sementara siswa belajar secara aktif dengan fasilitas 

dan arahan dari guru, sehingga yang aktif disini bukan guru melainkan siswa itu 

sendiri yang harus aktif  dalam pembelajaran. 

4. Peserta Didik kelas VII MTs Ismaria Alqur’aniyyah 

Peserta didik atau siswa adalah “salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar .” Jadi yang dimaksud siswa 

disini adalah seseorang yang menempati tempat yang sentral. Dikatakan sentral, 

karena tanpa peserta didik proses belajar mengajar tidak akan dapat berlangsung. 

Mts Ismaria Alqur‟aniyyah adalah nama suatu lembaga pendidikan dimana 

penulis mengadakan penelitian, yakni suatu lembaga pendidikan yang memberikan 

pengajaran pada tingkat Madrasah Tsanawiyyah (MTs), jadi yang dimaksud peserta 

didik dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII MTs Ismaria Alqur‟aniyyah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan dipilihnya judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penyampaian materi Sejarah Kebudayaan Islam banyak menghadapi 

kendala, salah satunya adalah hasil belajar peserta didik yang rendah. 

2. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam telah 

dilakukan beberapa Strategi pembelajaran, agar hasil belajar peserta didik 
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meningkat. Namun pada kenyataannya, sebagian peserta didik hasil belajarnya 

masih rendah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

pemilihan strategi pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi 

pembelajaran yang ada. Hasil analisis akan menunjukan kondisi pembelajaran yang 

bagaimana dan apa hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Setelah 

menetapkan dan megembangkan metode pembelajaran akan diperoleh” informasi 

yang lengkap mengenai kondisi rill yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan 

agama yang diharapkan”. 
4
 

Untuk mencapai kualitas pembelajaran itulah, maka keterampilan calon guru 

dalam proses pembelajaran harus ditingkatkan. “keterampilan guru dalam proses 

pembelajaran antara lain mencakup keterapilan merencanakan, keterampilan, 

mengorganisasikan, ketrampilan melaksanakan dan keterampilan mengevaluasi 

proses pembelajaran baik yang akan, sedang maupun yang sudah dilaksanakan”. 

Card sort merupakan strategi yang digunakan pendidik dengan maksud 

mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi 

yang dibahas dalam pembelajaran. “card sort merupakan strategi pembelajaran aktif 

yang memberdayakan peserta didik untuk aktif dengan menggunakan otak untuk 

                                                           
4
 Muhaimin, Sutiah, dan Nur Ali, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2004), h. 195. 



 

  6 

 

menemukan konsep dan memecahkan masalah yang sedang dipelajari, disamping itu 

untuk menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisik peserta didikk”.
5
 

Card sort (sortir kartu)merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan 

untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau 

mereview informasi “Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu 

mendinamiskan kelas yang jenuh atau bosan”.
6
 

Kelebihan penerapan strategi card sort adalah sebagai berikut: 

1. Guru mudah menguasai kelas 

2. Mudah dilaksanakan 

3. Mudah mengorganisir kelas 

4. Dapat diikuti jumlah siswa yang banyak  

5. Mudah menyiapkannya 

6. Guru mudah menerangkan dengan baik.
7
 

Sedangkan kelemahan penerapan strategi card sort adalah adanya 

kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian murid, terutama apabila terjadi 

jawaban-jawaban yang kebetulan menarik perhatiannya, padahal bukan sasaran 

(tujuan) yang diinginkan dalam arti terjadi penyimpangan dari pokok perosalan 

semula. 

Adapun langkah-langkah dalam strategi card sort adalah sebagai berikut: 

a. Setiap anak didik diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup satu atau lebih kategori.  

                                                           
5
Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang, 2008), h. 180. 

6
Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.50.  

7
Lilis Fauziyah, Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning), (Malang: Cahaya Utama, 

2004), h. 68.  
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b. Mintalah anak didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. Anda dapat mengumumkan 

kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan anak didik menemukannya 

sendiri. 

c. Anak didik dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing didepan kelas. 

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

penting terkait materi pelajaran. 

Hasil belajar yaitu “ kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya”.
8
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar merupakan 

suatu perubahan yang berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan dan sikap yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran. 

Kurangnya hasil belajar peserta didik pada saat diadakan ulangan harian, 

banyak banyak peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM, sehingga guru 

harus mengulang lagi materi yang telah diajarkan dan diadakan remedial untuk 

memberi kesempatan pada peserta didik memperbaiki nilai mereka. Efeknya adalah 

alokasi waktu untuk berikutnya menjadi berkurang, sehingga waktu yang dimiliki 

oleh guru untuk menyampaikan materi berikutnya juga berkurang dikarenakan waktu 

yang telah tersisa untuk mengulang materi yang sebelumnya. Resiko yang muncul 

kemudian peserta didik akan merasa kesulitan dalam menghadapi ujian semester dan 

ujian kenaikan kelas. 

                                                           
8
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses belajar Mengjar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 22.  
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Hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh dua factor, yaitu factor yang berasal 

dari luar dan factor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Factor yang berasal 

dari dalam diri peserta didik terutama kemampuan yang dimilikinya. Factor 

kemampuan peserta didik besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang 

dicapai. Disamping kemampuan factor lain yang juga mempunyai kontribusi terhadap 

hasil belajar seseorang adalah factor fisiologis, psikologis, minat, bakat, motivasi, 

kematangan, dll. Adanya pengaruh dari dalam diri peserta didik merupakan hal yang 

logis jika dilihat bahwa perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu 

yang disadarinya. Jadi, sejauh mana usaha peserta didik untuk mengkondisikan 

dirinya bagi perbuatan belajar, sejauh itu pula hasil belajar akan dicapai.  

Meskipun demikian, hasil belajar yang dicapai peserta didik masih 

dipengaruhi oleh factor dari luar dirinya, yang disebut lingkungan. Salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah ialah 

kualitas pengajar yang dikelola oleh guru. Hasil belajar pada hakikatnya tersiratdalam 

tujuan pengajaran. Oleh sebab itu, hasil belajar disekolah dipengaruhi oleh kapasitas 

dan kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran berkaitan erat dengan 

tersedianya kerangka pembelajaran, model pembelajaran, minat peserta didik dan 

lain-lain. Melalui perangkat pembelajaran yang ada, pemiliham model pemebelajaran 

yang tepat, diharapkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu kualitas pembelajaran 

yang meliputi aktivitas dan hasil presentasi belajar peserta didik.  
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Dengan tercapainya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar, berarti 

penyelenggaraan pendidikan telah ikut berpartisipasi menyukseskan tercapainya 

target kurikulum. Diharapkan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang 

berlaku dan pemilihan model pembelajaran yang tepat, dapat mengapresiasi dan 

mengakomodasi perbeedaan individual peserta didik, serta meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar peserta didik sebagaimana diketahui, kurikulum adalah seluruh 

pengalaman belajar yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan dan 

bimbingan sekolah.  

Sebagai sebuah kurikulum, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau (KTSP) 

adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya 

dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Kurikulum harus memiliki 

relevansi, yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi anatar komponen-komponen 

kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi 

internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Oleh karena itu, para 

pengajar yang terdidik penuh didalam tugasnya akan memiliki keterampilan 

menggunakan segala teknik penunjang yang mungkin diwujudkan dengan tujuan 

pengajaran dan bahan pelajaran adalam rangka mencapai. Kulminasi pendidikan pada 

umumnya, proses belajar mengajar pada khususnya.  

Setiap guru perlu meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena proses 

belajar mengajar, dan prestasi belajar peserta didik sangat ditentukan oleh peranan 
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dan kompetensi guru. Guru yang memiliki kompetensi baik akan mampu mengelola 

pembelajaran dengan baik sehingga prestasi belajar peserta didik juga bias maksimal.  

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyyah meliputi Sejarah 

Kebudayaan Islam, Al Quran-hadits, Akidah Akhlak, dan Fiqh, masing-masing 

pelajaran tersebut saling terkait dam saling melengkapi. Mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) merupakan bagian dari mata pelajaran Agama Islam pada 

Madrasah Tsanawiyyah yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, 

membimbing, mengarahkan, pemahaman, mengembangkan kemampuan dasar dan 

menghayati sejarah dan isi yang terkandung dalam Al qur‟an dan Hadits yang 

diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku yang memancarkan iman dan takwa 

kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan Al qur‟an dan Hadits. 

Pendidikan  (Madrasah Tsanawiyyah)  adalah pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik. Pendidikan 

perkembangan anak didik. Pendidikan perkembangan anak pada ajaran agama Islam 

sesuai dengan firman Allah dalam Al qur‟an surat Al-mujadallah ayat 11: 
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Hai orang-orang  beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majelis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-mujadalah ayat 11)
9
 

Pendidikan sebagai suatu sistem, apabila dikaitkan dengan prestasi belajar anak 

sebagai hasil pengajaran tidak hanya dipengaruhi oleh anak didik saja tetapi juga 

faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri anak maupun dari luar. 

Pembelajaran dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh faktor keluarga dan 

lingkungan tempat tinggal siswa tersebut. 

Salah satu penentu dalam proses pembelajaran adalah strategi. Strategi 

pengajaran adalah suatu cara untuk menyajikan pesan pembelajaran sehingga 

pencapaian hasil belajar dapat optimal. Tanpa Strategi, suatu pesan pembelajaran 

tidak akan dapat berproses secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi 

pengajaran yang tidak tepat juga akan menjadi penghalang kelancaran jalannya 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode yang ditetapkan seorang guru baru 

mendapat suatu hasil yang optimal, jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

Secara umum pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Ismaria Al-

Qur‟aniyyah Bandar Lampung dilakukan secara konvensional, tradisional dan 

monoton sehingga membosankan peserta didik. Oleh karena itu penulis ingin menguji 

                                                           
9
 Al Himah,  Al Qur’an Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2006, cet 10), h. 268. 
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dan meneliti penggunaan Strategi Card Sort untuk meningkatkan hasil belajar SKI. 

Strategi Card Sort  yang dimaksud adalah Strategi penyampaian materi pelajaran 

dengan menggunakan kartu belajar. 

Strategi Card Sort merupakan sebuah strategi pembelajaran yang membantu 

siswa untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif serta 

menjadikan belajar tidak terlupakan. Strategi ini berpusat pada peserta didik, 

sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif dan guru sebagai fasilitator saja.
10

 

Mts Ismaria Alqur‟aniyyah Rajabasa Bandar lampung adalah salah satu MTs 

swasta yang statusnya disejajarkan dengan MTs Negeri dan diakui oleh pemerintah 

sejak tahun 2013/2014, dimana dari kelas VII-IX  hanya terdapat 3 kelas , jadi hanya 

1 kelas sesuai tingkatannya. Seperti halnya MTs lainnya MTs Ismaria Alqur‟aniyyah 

telah menerapkan Kurikulum 2013 (K13), pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun2013 mengimplementasikan kurikulum baru 

sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya (KTSP) yang diberi nama kurikulum 

2013.
11

 namun menurut hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa terdapat 

beberapa kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Salah satu kendala utama 

adalah kurangnya antusiasnya siswa untuk belajar, siswa lebih cenderung menerima 

saja yang disampaikan oleh guru, diam dan enggan dalam mengemukakan pertanyaan 

maupun pendapat. Hal ini dikarenakan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

                                                           
10

 Ngalimun, Strategi dan model pembelajaran, (Yogyakarta: Awasa Presindo, 2016),      h. 

223. 
11

 Kunandar. Penilaian Autentik, (Jasskarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 21. 
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cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional  yakni ceramah, tanya 

jawab dan pemberian tugas. Padahal dalam kerangka pembelajaran SKI, siswa 

dilibatkan secara mental, fisik dan sosial untuk membuktikan seniri tentang 

kebenaran dari teori-teori dan hukum-hukum SKI yang telah dipelajarinya melalui 

proses ilmiah. Jika hal ini tidak tercakup dalam proses pembelajaran dapat dipastikan 

penguasaan pelajaran SKI akan kurang dan akan meyebabkan rendahnya prestasi 

belajar siswa yang pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. 

Dengan bersamaan tempat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), dilakukan 

observasi pada bulan Oktober 2016 dan diperoleh keterangan bahwa prestasi belajar 

siswa kelas VII pada  mata pelajaran SKI disekolah tersebut masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari satu masalah yang sangat penting yaitu rendahnya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran SKI yaitu ketika penulis mengadakan evaluasi, dari 

30 siswa kelas VII Mts hanya 12 orang siswa (40%) yang memperoleh nilai diatas 75, 

sedangkan 18 siswa lain (60%) nilainya dibawah ketuntasan belajar (mastery 

learning). 

 TABEL 1 

HASIL PRE TEST MATA PELAJARAN SKI SISWA KELAS VII MTS 

ISMARIA ALQUR’ANIYYAH  BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 

2016/2017 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abdullah Alhamasah 76 Tuntas 
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2 Aditya Prayuda 70 Belum Tuntas 

3 Andika Ferdian 70 Belum Tuntas 

4 Aldi Nofriyanto 64 Belum Tuntas 

5 Asep Permana 66 Belum Tuntas 

6 Asep Permadi 64 Belum Tuntas 

7 Dendi Sanjaya 76 Tuntas 

8 Dimas Muhammad Taufik 76 Tuntas 

9 Edi Prayitno 62 Belum Tuntas 

10 Esa Aura Azzahra 76 Tuntas 

11 Galih Cahaya 64 Belum Tuntas 

12 Ica tiara Gumanti 76 Tuntas 

13 Ilwa al farizi 62 Belum Tuntas 

14 Irma Rahmawati 78 Tuntas 

15 M. Fitra Fatahillah 76 Tuntas 

16 M. Javier Nelson 68 Belum Tuntas 

17 M. Ridho Rizki Alfatih 72 Belum Tuntas 

18 M. Faqih Nasrullah 70 Belum Tuntas 

19 M. Raffi Arrizki 68 Belum Tuntas 

20 Muslih Awwab 76 Tuntas 

21 Nayya Ardianti 78 Tuntas 

22 Nova Eriska Rahmadani 76 Tuntas 

23 Raffit Elwado 68 Belum Tuntas 

24 Rafli Aldiansyah 76 Tuntas 

25 Reza Aditya 70 Belum Tuntas 

26 Rifki Agung Nugroho 72 Belum Tuntas 

27 Rina Mandalena 66 Belum Tuntas 

28 Rini Setiawati 64 Belum Tuntas 
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29 Siti Rhyana Alkhoir 76 Tuntas 

30 Tatang Suryono 72 Belum Tuntas 

 

Berdasarkan hasil pre-test tersebut, maka penelitian mencobakan suatu tindakan 

alternatif untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan model pembelajaran 

lain yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi kesempatan  kepada 

siswa untuk mengembangkan potensinya secara makimal. Model pembelajaran yang 

dimaksud adalah model pembelajaran Card Sort. 

Strategi pembelajaran Card Sort bisa digunakan sebagai Strategi altrnatif yang 

dirasa lebih memahami karakteristik belajar peserta didik yang lebih senang 

membaca, diskusi, atau praktek langsung. Agar dapat membantu peserta didik belajar 

secara maksimal, kesenangan dalam belajar itu perlu diperhatikan, salah satunya 

dengan menggunakan variasi metode pembelajaran yang beragam dengan melibatkan 

indera belajar yang banyak, karena sisiwa akan lebih cepat memahami pelajaran 

apabila siswa dilibatkan secara aktif baik mental maupun fisik. 

Dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif Card Sort diharapkan dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan dan mampu 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran tidak monoton hanya dari guru dan 

siswa tidak mengalami kebosanan. Strategi Card Sort merupakan metode baru, yang 

akhir-akhir ini mulai digunakan disemua mata pelajaran yang ada di sekolah. Strategi 

ini lebih bervariatif dibanding dengan model pembelajaran yang terdahulu. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membuktikan kegunaan Strategi 

Card Sort melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penigkatan Hasil Belajar

Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Strategi Card Sort  Pada Siswa Kelas VII Mts 

Ismaria Alqur‟aniyyah Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

D. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

penerapan Strategi Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII Mts 

Ismaria Alqur‟aniyyah Rajabasa Bandar Lampung dalam pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam? 

E. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : “Dengan diterapkannya Strategi Card Sort pada proses 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam pokok bahasan Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin kelas VII 

Mts Ismaria Alqur‟aniyyah Rajabasa Bandar Lampung. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyyah Ismaria Alqur‟aniyyah Rajabasa 
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Bandar Lampung khususnya pada materi pokok Meneladani Prestasi Khulafaur 

Rasyidin pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

G. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru, hasil perkembangan dan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam pengembangan lmu pengetahuan, terutama 

yang berubungan dengan Sejarah Kebudayaan Islam. Selain itu juga dapat 

memberi pemahaman psikologis terhadap guru-guru dalam upaya 

pemanfaatan metode pembelajaran, khususnya Strategi Card Sort dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

2. Bagi siswa, membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa 

dan menambah wawasan serta keterampilan dalam meningkatkan prestasi 

hasil belajarnya. 

3. Bagi sekolah, hasil pengembangan ini di harapkan dapat memberikan 

masukan pada pihak madrasah yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memacu belajar peserta didik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakekat Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut 

akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.
12

 

Pada dasarnya bahwa didunia ini tidak ada makhluk hidup yang sewaktu baru 

dilahirkan sedemikian tidak berdayanya seperti bayi manusia. Sebaliknya tak ada 

makhluk lain didunia ini yang setelah dewasa mampu menciptakan apa yang telah 

diciptakan manusia dewasa. Jika manusia dilahirkan tidak mendapat bantuan orang 

dewasa dan tidak di didik atau diajar maka sirnalah. Benar bahwa bayi yang sudah 

membawa potensi-potensi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, tapi 

                                                           
12

Slameto,  Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 

2. 
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jumlahnya terbatas sekali. Potensi bawaan tidak mungkin berkembang baik tanpa 

pengaruh dari luar maka hakikat dari belajar adalah penyempurnaan potensi atau 

kemampuan pada organisme biologis dan psikis yang diperlukan dalam hubungan 

manusia dengan luar dan hidup bermasyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-

quran surat An-Nahl: 78 

                        

  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl: 78)
13

 

Hakekat belajar adalah memahami segala sesuatu bukan hanya sebatas 

pengetahuan secara jasmani saja, Allah telah mengajarkan bagaimana manusia 

berfikir lebih dalam dengan filsafat dan tasawuf dengan menciptakan dunia dengan 

tidak sempurna agar manusia berfikir bagaimana menata kehidupan didunia ini. 

Bahkan Allah juga memberikan bahan atau materi pendidikan agar manusia hidup 

sempurna, Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 31: 

                                

“dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!” 

                                                           
13

Al-hikmah, Al Qur’an Terjemahan,  h.275. 
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Ayat ini mejelaskan bahwa untuk memahami sesuatu, belum cukup jika hanya 

memahami apa, bagaimana serta manfaat benda itu, tetapi harus memahami sampai 

pada hakekat benda itu.
14

 

2. Proses Belajar Mengajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

a. Proses Belajar Mengajar 

Belajar sesuatu bidang pelajaran, minimal meliputi tiga proses. 

Pertama, proses mendapatkan atau memperoleh informasi baru untuk 

melengkapi atau menggantikan informasi yang telah dimiliki, atau 

menyempurnakan pengetahuan yang ada. Kedua, transformasi, yaitu proses 

manipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas yang baru. Transformasi 

meliputi cara-cara mengolah informasi untuk sampai pada kesimpulan yang 

lebih tinggi. Ketiga, proses evaluasi untuk mengecek apakah manipulasi sudah 

memadai untuk dapat menjalankan tugas sesuai sasaran. Apakah kesimpulan 

yang telah dilakukan dengan seksama dapat dioperasikan dengan baik.
15

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Mengajar 

                                                           
14

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rajawali Persa, 2011),  h.109. 

 
15

Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2007),  h. 144. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern.
16

 

1) Faktor – faktor  Intern 

Didalam faktor intern, akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu: faktor 

jasmaniah, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. 

a) Faktor Jasmaniah terdiri atas faktor kesehatan dan kelelahan, proses 

belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, agar 

seseoran dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi 

belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal ini 

terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat mengindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

b) Faktor psikologis terdiri atas inteligensi, perhatian, minat, dan bakat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam 

situasi yang sama, siswa mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi 

akan lebih berhasil daripada yang memiliki tingkat intelegensi yang 

rendah. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan 

pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan 

                                                           
16

Slameto, Op. Cit, h. 54. 
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pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

Selanjutnya adalah bakat, bakat juga mempengaruhi belajar. Jika 

bahan yang dipelajari sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya 

lebih baik karena ia senang belajar. 

c) Faktor Kelelahan, kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh. kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuau 

hilang. 

2) Faktor-faktor Ekstern 

Faktor ektern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyrakat. 

a) Faktor Keluarga, cara orang tua mendidik anaknya besar 

pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Hal ini dipertegas oleh 

Sutjipto Wirowidjojo dengan pertanyaannya yang menyatakan 

bahwa: keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 
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utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam 

ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam 

ukuran besar yaitu bangsa, negara dan dunia.
17

 

b) Faktor sekolah, metode mengajar mempengaruhi belajar. Metode 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa 

yang tidak baik pula. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa 

secara akrab, menyebabkan proses belajar-mengajar itu kurang 

lancar. Alat peraga dalam pelajaran juga mempengaruhi dalam 

belajar, alat yang lengkap maka proses belajar mengajar akan 

berjalan lancar. 

c) Faktor masyarakat, masyarakat merupakan faktor esktern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Perlu kiranya membatasi 

kegiatan siswa dalam masyarakat supaya jangan sampai mengganggu 

belajarnya. 

3. Belajar Menurut Islam 

Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah 

kemampuannya untuk belajar. Untuk ini Allah memberikan akal sebagai alat untuk 

belajar, sehingga membuat manusia mampu memimpin di bumi karena itu, 

kemampuan belajar adalah salah satu diantara sekian banyak nikmat yang diberikan 

Allah pada manusia. 
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Slameto, Op. Cit, h. 61. 
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Pendapat bahawa belajar sebagai aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, ternyata bukan dari hasil renungan manusia semata. Ajaran 

agama sebagai pedoman hidup manusia, juga menganjurkan manusia untuk selalu 

melakukan kegiatan belajar. Kendati tidak ada ajaran agama yang secara detail 

membahas tentang belajar, namun setiap ajaran agama, telah menyinggung bahwa 

belajar adalah aktivitas yang dapat memberikan kebaikan kepada manusia. 

Didalam Al-quran kata al-ilmu dan sepadanannya digunakan lebih dari 780 

kali. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah, menyebutkan 

pentingnya membaca, pena dan ajaran untuk manusia, terdapat dalam surat al- Alaq 

1-5: 

                                

      

 

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(QS. al-Alaq: 1-5).
18
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Al Hikmah, Al Qur’an Terjemahan, Op. Cit, h. 275. 
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Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah, menerangkan 

hendaknya manusia meyakini adanya Tuhan pencipta manusia dari segumpal darah, 

selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya dan memeliharanya agak tidak luntur, 

hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

4. Belajar menurut Tokoh-Tokoh Pendidikan 

Skinner, seperti yang dikutip Barlow dalam bukunya educational Psyhology : 

The Teaching-Learning Process, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. B.F. 

Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang 

optimal apabila diberi penguat (reeinforcer).
19

 

Chaplin dalam bukunya Dictionary of Psycology membatasi belajar dengan 

dua macam rumusan. Rumusan yang pertama,...acquisition of any relatively 

permanent change in behavior as aresult of practice and experience. Belajar adalah 

perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan 

pengalaman. Rumusan keduanya, proce of acquiring responses as aresult of pratice, 

belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. 

Hintzman  dalam bukunya the Psyhology of Learning and Memory 

berpendapat bahwa Learning is a change in organism due to experience wich can 

effect the organism’s behavior. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri 
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Hamzah Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), h.  9. 
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organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. 

Witting dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan belajar 

sebagai ....any relatively permanent change in an organism’s behavioral repertoire 

that occurs as a result of experience. Belajar ialah perubahan yang relatif menetap 

dan terjadi dalam segala macam kesukaran tingkah laku suatu organisme sebagai 

hasil pengalaman. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan “perubahan perilaku yang dperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar”.
20

 Sedangkan pendapat lain meyatakan bahwa 

hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”.
21

 

Setiap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didikakan 

menghasilkan hasil belajar. Didalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajaran 

sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik. 

                                                           
20

Anni Muyani, Belajar dan pembelajaran, (jakarta: Jakarta Rineka Cipta, 2009), h. 250. 
21

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 22. 
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Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran disekolah sudah pasti setiap 

peserta didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar 

yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar 

yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar 

tidak optimal sangat sulit diharapakn terjadinya hasil nelajar yang baik. 

Hasil belajar adalah “ hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru.”
22

 

Senada dengan pendapat tersebut Hamalik mengemukakan bahwa “hasil 

belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu 

merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku peserta didik.
23

 

Ada korelasi antara proses pengajaran dengan hasil yang dicapai. Makin besar 

usaha untuk menciptakan kondisi proses pengajaran, makin tinggi pula hasil atau 

produk dari pengajaran itu. Hasil belajar adalah akumulasi kegiatan belajar  mengajar 

dalam bentuk pemberian ujian oleh guru sehingga akan diketahui hasil belajar dan 

mengajar yang dilakukan peserta didik dan guru. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hasil belajar adalah 

suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik setelah 

mengalami aktifitas belajar.  

                                                           
22

Nasuiton, M.A, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), h.36. 
23

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), h. 59. 
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Hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses belajar mengajar yang 

optimal ditunjukkan dengan ciri-cir sebagai berikut:  

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrinsik pada diri peserta didik. Peserta didik tidak mengeluh dengan 

prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai.  

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak 

kalah dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana mestinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan 

dalama diingat, membentuk perilaku, bermanfaat untuk aspek lain, 

kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan mengembangkan 

kreatifitasnya. 

d. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh 

(komperenshif), yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau 

wawasan, ranah  afektif (sikap), ranah psikomotorik (keterampilan/ 

perilaku). 
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e. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri terutama dalam menilai hasil yang dicapai maupun 

menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
24

 

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa hasil belajar merupakan suatu 

perubahan yang berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan dan sikap yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan proses kegiatan belajar. Hasil belajar 

digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu 

tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami 

belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang baik.  

Uraian-uraian tersebut menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh peserta didik setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran 

pada satu pokok bahasan. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru.dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Sedangkan dari sisi guru hasil belajar merupakan saat terselesaikannya 
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Ibid, h.56. 



 

  30 

 

bahan pelajaran. Hasil juga bisa diartikan adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut 

terjadi terutama berkat evaluasi guru. hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa.
25

 

Hasil belajar dapat dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, 

afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif  

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesisi dan penilaian. 

b. Ranah afektif 

Berkenaan dengak sikap dan nilai. Ranah afektif memiliki 5 jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi, 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).
26
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Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 91. 
26

Imam Utma, Membangun kebiasaan Belajar dalam Diri Siswa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 61. 
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Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penialaian dan proses pembelajaran disekolah. 

Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam 

mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah 

memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.  

Pada dasarnya, pengungkapan hasil belajar meliputi segenap aspek psikologis, 

dimana aspek tersebut berangsur berubah seiring dengan pengalaman dan proses 

belajar yang dijalani siswa. Akan tetapi, tidak dapat semudah itu, karena terkadang 

untuk ranah afektif sangat sullit dilihat hasil belajarnya. Hal ini disebabkan karena 

hasil belajar itu ada yang bersifat tidak bisa diraba. Maka dari itu yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah mengambil cuplikan perubahan tingkah laku dan hasil 

dari belajar yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan hasil dari 

belajar tersebut, baik dari aspek cipta (kognitif), aspek rasa (afektif), asfek karsa 

(psikomotorik). 

Ada sebelas indikator/tolak ukur bahwa pembelajaran dapat dikategorikan 

berhasil yaitu:  

a. Metode pembelajaran:   

1) Kegiatan belajar peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi (wawancara, pengamatan, bermain peran, penelitian, 
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berlangsur diluar dan didalam kelas) sesuai dengan mata pelajaran. 

Idealnya lebih dari tiga jenis.  

2) Kegiatan belajar peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan spesifikasi bahan ajar.  

3) Penggunaan metode dalam kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan 

RPP. 

b. Pengelolaan kelas  

1) Kegiatan belajar peserta didik variatif (individual, berasangan, 

kelompok, klasikal). Idealnya lebih dari tiga jenis. 

2) Kelompok belajar peserta didik beragam (gender, sosial-ekonomi, 

intelegensi). Idealnya lebih dari 3 variabel. 

3) Keanggotaan kelompok belajar berubah-ubah sesuai kebutuhan belajar 

(sesuai KD, materi, metode, dan alat bantu belajar). 

4) Kegiatan pembelajaran menggunakan tata tempat duduk (mejar/kursi) 

yang mmeudahkan peserta didik berinteraksi dengan guru maupun 

dengan peserta didik lainnya. Idealnya lebih dari 3 variasi tata tempat 

duduk.  

5) Tatatertib dikelas dibuat (dan disepakati) bersama antara peserta didik 

dan guru. idealnya murni inisiatif peserta didik (khusus kelas tinggi). 

c. Keterampilan bertanya 

1) Pertanyaan yang diajukan guru dapat memancing/ mendukung peserta 

didik dalam membangun konsep/gagasan secara mandiri. 
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2) Guru mengajukan pertanyaan selalu memberikan jeda (waktu tunggu) 

yang memberikan keleluasaan seluruh peserta didik untuk berfikir, lalu 

menunjuk peserta didik yang harus menjawab tanpa pilih kasih secara 

acak.  

3) Guru juga mendorong peserta didik untuk bertanya, berpendapat dan 

mempertanyakan gagasan guru/ peserta didik lain. 

4) Peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan lebih dulu 

mengacungkan tangan tanpa suasana gaduh.  

5) Peserta didik berani bertanya, berpendapat dan mempertanyakan 

pendapat baik secara lisan/tulisan. 

d. Pelayanan Individual  

1) Terdapat program kegiatan belajar mandiri peserta didik yang terencana 

dan dilaksanakan dengan baik. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas/ 

permasalahannya dengan membaca, bertanya atau melakukan 

pengamatan dan percobaan. 

2) Guru melakukan identifikasi, merancang, melaksanakan, mengevaluasi 

dan menindaklanjuti program pembelajaran individual (PPI) sebagai 

respon adanya kebutuhan khusus (hiperaktif, autis, lamban, dsb). 

3) Kegiatan pembelajaran melayani perbedaan individual (tipe belajar, 

peserta didik: audio, visual, motorik, audio-visual-motorik) 

menggunakan multimedia. 
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4) Peserta didik melakukan kegiatan membaca dan menulis atas keinginan 

sendiri dan didokumentasikan. 

e. Sumber belajar dan alat bantu pembelajaran 

1) Guru menggunakan berbagai sumber belajar (sudut baca, perpustakaan, 

lingkungan sekitar, yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. 

Guru membuat alat bantu pemeblajaran sesuai dengan kompetensi yang 

dikembangkan sendiri dan atau bersama peserta didik / orang tua peserta 

didik. Guru terampil / menguasai alat bantu pembelajaran yang tersedia 

dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

2) Lembar kerja mendorong peserta didik dalam menemukan 

konsep/gagasan/ cara (tidak hanya mengerjakan perintah) dan dapat 

menerapkannyadalam konteks kehidupan nyata sehari-hari. 

f. Umpan balik dan evaluasi 

1) Guru memberikan umpan balik yang menantang (mendorong peserta 

didik untuk berfikir lebih lanjut) sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

2) Guru memberikan umpan balik (lisan/tulisan) cara individual. 

3) Guru menggunakan berbagai jenis penilaian (tes dan non tes) dan 

emmanfaatkannya untuk kepentingan tindak lanjut. 

4) Setiap proses dan hasil pembelajaran disertai dengan reward atau 

penghargaan dan pengakuan secara verbal atau non verbal.  

g. Komunikasi dan interaksi 
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1) Bantuan guru kepada peserta didik dalam pembelajaran bersifat 

mendorong untuk berfikir (misalnya dengan mengajuka pertanyaan 

kembali). 

2) Setiap pembelajaran terbebas dari ancaman dan intimidasi(yang 

ditandai: tidak ada rasa takut, labeling, bulying, anak menikmati, guru 

ramah) 

3) Setiap proses pembelajaran bebas dari perlakuan kekerasan (emosional, 

fisik, pelecehan seksual). 

4) Perilaku warga kelas (peserta didik dan guru) sesuai dengan tata tertib 

yang dibuat besama dan ketika yang berlaku peserta didik 

mendengarkan dengan baik ketika guru atau peserta didik yang lain 

berbicara. 

5) Komunikasi terjalin dengan baik antara guru peserta didik dan peserta 

didik. 

h. Keterlibatan peserta didik 

1) Peserta didik aktif asyik berbuat/bekerja dalam setiap kegiatan 

pembelajaran.  

2) Guru selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik ntuk tampil 

didepan kelas untuk menyajikan atau mengemukakan atau melakukan 

sesuatu.  

3) Dalam setiap kerja kelompok ada kejelasan peran masing-masing 

peserta didik dan terlaksana secara bergilir 
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i. Refleksi 

1) Setiap usai pembeljaran guru meminta peserta didik menuliskan atau 

mengungkapkan kesan dan keterpahaman peserta didik tentang apa yang 

telah dipelajari. 

2) Guru melaksanakan refleksi atau perenungan tentang kekuatan dan 

kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanan. 

j. Hasil karya peserta didik 

1) Berbagai hasil karya peserta didik dipajangkan, ditata rapi dan diganti 

secara teratur sesuai perkembangan penyampaian materi pembelajaran. 

2) Hasil karya peserta didik adalah murni karya atau buatan peserta didik 

sendiri. 

k.  Hasil belajar 

1) Hasil belajar peserta didik memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM)  

2) Peserta didik mengalami peningkatan kompetensi personal atau sosial 

sesuai dengan potensinya (kerjasama, toleransi, meneylesaikan konflik 

secara sehat, bertanggung jawab dan berkepemimpinan). 

3) Peserta didik mengalami peningkatan rasa percaya diri (kemampuan 

bertanya, menjawab, dan tampil didepan kelas). 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah 

dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari proses 

belajar. Jadi untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan” harus 

melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan 

diluar individu. 

“Proses disini tidak dapat dilihat karena bersifat psikologis. Kecuali bila 

seseorang telah berhasil dalam belajar, maka seseorang itu telah ,mengalami proses 

tertentu dalam belajar. Oleh karena itu, proses belajar telah terjadi dalam diri 

seseorang hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena aktifitas belajar yang telah 

dilakukan.”
27

 

Proses belajar tentunya tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi sejauh mana keberhasilan belajar tadi. Oleh karena itu akan peneliti 

kemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang dapat 

digolongkan sebagai berikut yaitu: (a)faktor individu ialah faktor yang ada pada diri 

organisme itu sendiri, (b)faktor sosial, ialah faktor yang ada diluar individu yang 

bersangkutan.”
28
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Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm.141 
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Untuk memudahkan pemahaman kedua faktor tersebut peneliti akan 

mengklasifikasikannya, sebagaimana diuraikan oleh Sumadi Suryabrata didalam 

bukunya Psikologi Pendidikan yaitu: 

a. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik dan ini masih dapat 

digolongkan menjadi faktor non sosial, dan faktor sosial. 

b. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, dan ini pun dapat 

digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor-faktor fisiologis dan 

faktor-faktor psikologis.
29

 

 

C. Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Pengertian 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dalam kurikulum Madrasah 

Ibtidaiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, mengahayati 

sejarah Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (Way Of Life) 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, keteladanan, penggunaan 

pengalaman dan pembiasaan. Mata pelajaran SKI di Madrasah ini meliputi: 

memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur rasyidin dan 

memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Bani Umaiyah. 
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2. Tujuan dan Fungsi 

a. Tujuan  

1) Memberikan pengetahuan tentang sejarah Islam dan kebudayaan Islam 

kepada peserta didik 

2) Mengambil Ibrah (contoh/perumpamaan), nilai dan makna yang 

terdapat dalam sejarah Islam 

3) Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk berakhlaq 

mulia berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang ada. 

4) Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan 

tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur.
30

 

b. Fungsi  

1) Fungsi Edukatif 

Sejarah menegaskan kepada peserta didik tentang keharusan 

menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Fungsi keilmuan 

Melalui sejarah, peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai 

tentang Islam dan kebudayaan 

3) Fungsi Transformasi 
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Dirjen Kelmbagaan Agama Islam, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah, 

(jakarta: departemen Agama, 2004),  h.  64. 

 



 

  40 

 

Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam 

rancang transformasi masyarakat. 

 

3. Ruang Lingkup 

Dalam kurikulum ini, SKI dipahami sebagai rangkaian sejarah tentang 

agama Islam dan kebudayaan (History of Islami and Islamic Culture). Oleh 

karena itu kurikulum ini tidak hanya menampilkan sejarah kekuasaan atau 

sejarah raja-raja, tetapi juga akan diangkat sejarah perkembangan ilmu agama, 

sains, dan teknologi dalam Islam. Aktor sejarah yang diangkat meliputi nabi, 

sahabat, dan khalifah, ualam, intelektual dan filosuf. Faktor-faktor sosial 

dimunculkan guna menyempurnakan pengetahuan peserta didik tentang SKI. 

Kurikulum SKI dirancang secara sistematis berdasarkan peristiwa dan 

periode sejarah yang ada sebagai berikut: 

a. Ditingkat MI dikaji tentang Sejarah Arab pra Islam, sejarah Rasulullah 

SAW. 

b. Ditingkat MTs dikaji tentang Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan ayyubiyah. 

c. Ditingkat MA dikaji  tentang Sejarah Peradaban Islam di Andalusia, 

gerakan pembaharuan di dunia Islam di Indonesia. 

 

4. Standar Kompetensi 

Standar kompetensi mata pelajaran SKI berisi sekumpulan 

kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh 
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pembelajaran di MTs. Kemampuan ini berorientasi pada aspek afektif dengan 

dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemampuan-kemampuan yang tercantum 

dalam komponen kemampuan dasar ini merupakan penjabaran dari 

kemampuan dasar umum yang harus dicapai di tingkat MTs kelas VII, yaitu: 

a. Kepemimpinan Islam setelah Meninggalnya Rasulullah saw 

b. Prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin 

c. Ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

d. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

 

5. Pendekatan Pembelajaran  

Cakupan materi pada setiap aspek dikembangkan dalam suasana pembelajaran 

yang terpadu, meliputi: 

a. Keimanan, yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan 

pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT. 

b. Pengalaman, mengkondisikan peserta didik untuk mempraktekan dan 

merasakan hasil-hasil pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, 

sebagaimana yang dilakukan Nabi, sahabatnya dan para ulam. 

c. Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan sikap dan 

perilaku yang baik sesuai dengan ajaran islam yang dicontohkan nabi, 

Sahabatnya dan para ulama. 



 

  42 

 

d. Rasional, usaha meningkan kualitas proses dan hasil pembelajaran SKI 

dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi 

dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran. 

e. Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam 

menghayati berbagai peristiwa dalam sejarah Islam sehingga lebih terkesan 

dalam jiwa peserta didik. 

f. Keteladanan, yaitu pendidikan yang mendapatkan dan memerankan guru 

serta komponen madrasah lainnya sebagai tedan cerminan bagi individu 

yang meneladani Nabi, sahabatnya dan para ulama. 

 

D. Strategi Card Sort 

1. Pengertian Strategi Card Sort 

Dalam Bahasa Arab istilah yang sering dipakai untuk menunjuk kata metode 

adalah thariqah. Strategi adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara 

sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan.
31

 

Strategi adalah cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan, cara 

yang dilaksanakan untuk mengadakan interaksi belajar mengajar dalam rangka 

mencapai tujuan pengajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang 
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Suja‟i, “Inovasi pembelajaran Bahasa Arab”, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 31. 
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digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.
32

 

 dapat diartikan sebagai cara yang digunakan guru dalam membelajarkan 

peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran, secara terminology para ahli 

mendefinisikan bahwa metode adalah sebagai berikut: 

a. Hasan lagulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.
33

 

b. Abd. Al- Rahman Ghumainah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-

cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran.
34

 

Dengan demikian, metode memiliki posisi penting dalam mencapai tujuan. 

Metode adalah cara yang paling tepat dan tepat dalam mencapai tujuan dalam ranah 

apapun termasuk dalam pendidikan Islam. 

Strategi “Card Sort” adalah kegiatan kolaboratif yang biasa digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik, klarifikasi, fakta tentang obyek atau mereview 

ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini 
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Hamzah B. Uno, Nurdin Muhamad, Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2012) h. 7. 
33

Hasan, Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bandung: Ghalia 

Indonesia, 2002), h.245. 
34

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h.184. 
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dapat membantu menggairahkan siswa yang kelelahan dimana kartu sebagai media 

dalam pelaksanaan pembelajaran.
35

 

Sedangkan kelebihan dari strategi Card Sort adalah dapat membantu 

menggairahkan siswa yang merasa penat terhadap pelajaran yang telah diberikan, 

dapat membina siswa untuk bekerjasama dan mengembangkan sikap saling 

menghargai pendapat, pelaksanaanya sangat sederhana dan siswa mudah dalam 

mengelompokkan kata yang sama sehingga mudah dalam memahami materi 

pelajaran. 

Card Sort bisa disebut sortir kartu yaitu pemilahan kartu. Strategi ini 

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang obyek atau mereview informasi
36

. Gerakan 

fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamiskan kelas yang 

jenuh dan bosan.  

2. Langkah-langkah Penerapan Strategi Card Sort 

e. Setiap anak didik diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup satu atau lebih kategori.  

f. Mintalah anak didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. Anda dapat mengumumkan 
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Hisyam Zaini dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 53. 
36

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010) , h.  394. 
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kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan anak didik menemukannya 

sendiri. 

g. Anak didik dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing didepan kelas. 

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

penting terkait materi pelajaran. 

Catatan: 

1) Minta setiap kelompok untuk menjelaskan tentang kategori yang mereka 

selesaikan. 

2) Pada awal kegiatan bentuklah beberapa tim. Beri setiap tim satu set 

kartu yang sudah diacak sehingga kategori yang mereka sortir tidak 

nampak. Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut 

kedalam kategori-kategori tertentu. Setiap tim memperoleh nilai untuk 

setiap kartu yang disortir dengan benar. 

Pendapat lain menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penerapan strategi Card 

Sort adalah: 

a. Langkah pertama, guru membagkan selembar kartu kepada setiap siswa 

dan pada kartu tersebut telah dituliskan suatu materi. Kartu tersebut terdiri 

dari kartu perhuruf.  

b. Langkah kedua, siswa diminta untuk mencari teman (pemegang kartu) 

yang sesuai dengan masalah yang ada pada kartunya untuk satu kelompok. 
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c. Langkah ketiga, siswa akan berkelompok dalam satu mufrodat atau 

masalah masing-masing. 

d. Langkah keempat, siswa diminta untuk menempelkan dipapan tulis 

bahasan yang ada dalam kartu tersebut berdasarkan urutan-urutan 

bahasanya yang dipegang kelompok tersebut. 

e. Langkah kelima, seorang siswa pemegang kartu dari masing-masing 

kelompok untuk menjelaskan dan sekaligus mengecek kebenaran urutan 

per-huruf dalam satu mufrodat. 

f. Langkah keenam, bagi siswa yang salah mencari kelompok sesuai bahasan 

atau materi pelajaran tersebut, diberi hukuman mencari judul bahasan atau 

materi yang sesuai dengan kartu yang dipegang. 

g. Langkah ketujuh, guru memberikan komentar atau penjelasan dari 

permainan tersebut.
37

 

 

3. Kelebihan dan kekurangan strategi card sort 

 Kelebihan strategi card sort menurut Wahyuni adalah sebagai berikut: 

a. Guru mudah menguasai kelas 

b. Mudah dilaksanakan 

c. Mudah mengorganisir kelas 

d. Dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak 
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Dedi Wahyudi, Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 

2002), h. 30.   
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e. Guru mudah menerangkan dengan baik
38

 

Adapun kelemahan strategi card sort adalah ada kemungkinan terjadi 

penyimpangan perhatian murid, terutama apabila terjadi jawaban-jawaban yang 

menarik perhatiannya, padahal bukan sasaran (tujuan) yang diinginkan dalam arti 

terjadi penyimpangan dari pokok persoalan semula. Untuk itu hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam prosedur penggunaan strategi card sort. 

a. Kartu-kartu tersebut jangan diberi nomor urut 

b. Kartu-kartu tersebut dibuat dalam ukuran yang sama 

c. Jangan memberi “tanda kode” apapun pada kartu-kartu tersebut 

d. Kartu-kartu tersebut terdiri dari “beberapa bahasan” dan dibuat dalam 

jumlah yang banyak atau sesuai dengan jumlah siswa, 

e. Materi yang ditulis dalam kartu-kartu tersebut, telah diajarkan dan telah 

dipelajari oleh siswa. Metode ini dapat mengaktifkan siswa yang kelelahan. 

Metode dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam mempelajari 

materi yang bersifat konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, dan mereview 

materi.
39

 

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dengan digunakannya strategi belajar 

card sort oleh pendidik dimaksudkan untu mengajak peserta didik untuk menemukan 

konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. 
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Wahyuni, Problematika Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 14. 
39
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2. Card Sort Sebagai Strategi Pembelajaran 

card sort merupakan strategi adalah kondisi pembelajaran yang bersifat 

kerjasama, saling menolong, dan tanggung jawab dalam meyelesaikan tugas yang 

diberikan lewat permainan kartu. Strategi card sort merupakan kegiatan kolaboratif 

yang biasa digunakan untuk mengerjakan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang 

suatu objek atau megulangi informasi. Strategi ini juga menekankan terhadap gerakan 

fisik, yang diutamakan dapat membantu untuk memberi energi kepada suasana kelas 

yang mulai jenuh, karena aktifitas pembelajaran sangat padat. 

Card sort sebagai strategi, menciptakan kondisi pembelajaran yang bersifat 

kerjasama, saling menolong dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan lewat permainan kartu. 

Strategi card sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengerjakan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang objek atau mereview 

informasi. Strategi ini juga menekankan terhadap gerakan fisik, yang diutamakan 

dapat membantu untuk memberi energi kepada suasana kelas yang mulai jenuh. 

Karena aktifitas pembelajaran yang sangat padat. 

Interaksi dalam strategi card sort, menciptakan suasana belajar yang 

mendorong siswa untuk saling membutuhkan, inilah yang dimaksud positive 

interdependence atau salingketergantungan positif. Saling ketergantungan positif ini 
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dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, ketergantungan tugas, ketergantungan 

sumber belajar, ketergantungan peranan dan ketergantungan hadiah. 

Pada dasarnya, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda anatara satu 

dengan yang lain. Perbedaan ini disebut sebagai suatu prinsip. Demikian juga dengan 

strategi belajar card sort ini. Walaupun prinsip tersebut berbeda, tetapi tetap ada titik 

temu sebagai patokan untuk memberikan definisi tentang belajar. Beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan ketika guru menerapkan card sort adalah sebagai berikut: 

Pertama, memahami sifat peserta didik. Pada dasarnya peserta didik memiliki sifat 

rasa ingin tahu atau berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan modal dasar bagi 

berkembangnya sikap/ berfikir krisis dan kreatif. Untuk itu kegiatan pembelajaran 

harus dirancang menjadi lahan yang subur bagi berkembangnya kedua sifat tersebut. 

Kedua, mengenal peserta didik secara perorangan, peserta didik berasal dari latar 

belakang dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu harus diperhatikan dan 

garis tercermin dalam pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus 

selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda dengan kecepatan 

belajarnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk 

membantu temannya yang lemah (tutor sebaya 

Ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Peserta 

didik secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok.  
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Keempat, mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif serta mampu 

memecahkan masalah. Pada dasarnya hidup adalah memecahkan masalah, untuk itu 

peserta didik perlu dibekali kemampuan berfikir kritis dan kreatif. 

Kelima, menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 

Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam card sort  

Keenam, memanfaatkan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 

Ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam kelas karena dapat memotivasi 

peserta didik. 

Ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Lingkungan dapat 

berfungsi sebagai media belajar serta objek belajar peserta didik. 

Kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. 

Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik 

dari pada kelemahannya 

3. Card Sort Sebagai Strategi dalam Model Pembelajaran Aktif (Active 

Learning) 

a. Strategi Pembelajaran Aktif 

Strategi aktif memiliki asumsi bahwa orang yang sudah mampu berpikir 

kritis dapat membolakan mana yang baik dan tidak baik untuk diri mereka. 

Disamping itu untuk menggunakan kemampuan otak mereka dalam belajar 

tanpa harus dipaksa. Maka seorang guru dapat menyampaikan materi 
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dengan strategi yang diharapkan peserta didik mempunyai jiwa 

kemandirian dalam belajar dan kalau bisa diusahakan untuk menumbuhkan 

daya kreatifitas sehingga mampu membuat inovasi-inovasi. Strategi ini 

umum disebut strategi aktif. 

b. Apa itu pembelajaran aktif? 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar secara aktif, berarti 

mereka seacara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

dari materi, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru 

mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajukan untuk turut serta dalam 

semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga 

melibatkan fsisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan 

suasana yang elbih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. 

c. Mengapa belajar aktif? 

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimum, ketika peserta didik pasif, atau hanya 

menerima dari pengajar , ada kecenderungan untukcepat melupakan apa 

yang telah diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat tertentu untuk 

dapat mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah yang sistematis, 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 untuk 

mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta tekhnologi. 

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana cara 

mendapatkan datalapangan sebagai gambaran mengenai penggunaan metode card 
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sort dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

Jenis penelitian ini adalah tindakan kelas (classroom action research), 

penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk siklus (siklis I dan siklus II)  yang 

didalamnya terdapat tahapan utama kegiatan, yaitu perencanaan tindakan (planing), 

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi (reflecting) 

dan seterusnya sampai perbaikan dan peningkatan yang diharapkan tercapai (criteria 

keberhasilan). 

B. Setiing Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menyesuaikan jam pelajaran SKI pada kelas 

VII Mts Ismaria Al-Qur‟aniyyah Rajabasa Bandar Lampung. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyyah Ismaria Al-Qur‟aniyyah 

Rajabasa Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki 

proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

C. Subjek Penelitian 
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Pelaksanaan Tindakan Kelas Dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyyah Ismaria 

Al-Qur‟aniyyah Rajabasa Bandar Lampung mengambil subjek kelas VII dengan 

jumlah siswa terdiri dari 22 laki-laki dan 8 perempuan. Penelitian dilaksanakan pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester genap dengan menggunakan 

metode Card Sort. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa sebagai subjek penelitian. Data 

yang dikumpulkan dari siswa meliputi data hasil tes tertulis. Tes tertulis dilaksanakan 

pada setiap akhir siklus. 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah 

untk memperoleh data tentang situasi, proses pembelajaran dan letak geografis 

Madrasah Tsanawiyyah Ismaria Al-Qur‟aniyyah Rajabasa Bandar Lampung. 

2. Tes  

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan setelah 

terimplementasi tindakan. Seperangkat tes ini berupa pree-test dan post test yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan atau prestasi siswa, yang dilakukan melalui 
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ulangan yang dibuat sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) dan meminta 

pertimbangan teman sejawat agar memenuhi validitas isi. Ulangan harian diberikan 

setiap siklus selesai. Soal ulangan berbentuk essay. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian sehingga 

diharapkan semua data yang tidak termasuk dalam observasi dapat dikumpulkan pada 

penelitian ini. 

 

 

F. Analisis Data 

Analisis data diambil dari  nilai yang diperoleh dari ulangan harian dan lembar 

observasi. Selanjutnya, data dari masing-masing siklus dibuat dalam tabel sehingga 

akan terlihat secara keseluruhan. Analisis data untuk tujuan tindakan dilakukan 

dengan membandingkan isi catatan yang dilakukan guru pengampu (peneliti) dengan 

harapan unsur kesubjektifitasan dapat dikurangi. 

Data yang disajikan berasal dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam 

mengikuti tes disetiap siklusnya, dari hasil tersebut maka akan diamati dan sitarik 

kesimpulan tentang keberhasilan guru dalam mengajar menggunakan metode yang 

diterapkan, apakah pembelajaran yang dilaksanakan sudah mencapai target 
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pencapaian sesuai dengan Ketuntasan Belajar (mastery Learning) yang telah 

ditentukan oleh madrasah atau belum. Jika dalam putaran siklus diperoleh hasil yang 

belum memenuhi target, maka akan dibenahi dalam putaran siklus selanjutnya sampai 

diperoleh hasil yang maksimal. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif presentase untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar yang 

menggunakan rumus: 

 

P= Hasil Belajar Siswa 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

yang ditandai dengan adanya siklus, adapun dalam penelitian ini terdiri atas 2 siklus. 

Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

gambar 1  : Langkah-langkah PTK 

 

 

 

 

  
       

    
   

Perencanaann 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I

pengamatan 

Perencanaann 



 

  57 

 

 

 

 

 

Gambar: Langkah-langkah PTK (bdk. Jhonson, 2005; Mills, 2007).
40

 

 

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning), terdiri atas kegiatan: 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2) Penyiapan skenario pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (acting), terdiri dari kegiatan: 

1) Proses pembelajaran dengan menerapkan Strategi Card Sort secara 

klasikal siswa memperhatikan penjelasan guru tentang Strategi Card 

Sort 

2) Memodelkan cara dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

Strategi Card Sort 

3) Mengadakan observasi tentang proses pembelajaran 

                                                           
40

Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 16. 

Pelaksanaan 

pengamatan 

SIKLUS IRefleksi 

? 
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4) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran dan mencatat hal-

hal yang penting. 

c. Pengamatan (observing), yaitu mengamati proses pembelajaran dan menilai 

hasil tes sehingga diketahui hasilnya. Atas dasar hasil tersebut digunakan 

untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus berikutnya. 

d. Refleksi (Reflecting), yaitu menyimpulkan pelaksanaan hasil tindakan pada 

sklus 1. 

2. Siklus II 

a. Perencanaa (planning), terdiri atas kegiatan: 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2) Penyiapan skenario pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (acting), terdiri dari kegiatan: 

1) Pelaksanaan program pembelajaran sesuai dengan jadwal. 

2) Proses pembelajaran dengan menerapkan Strategi Card Sort. 

3) Secara klasikal menjelaskan Strategi Card Sort dalam pembelajaran 

4) Memodelkan cara dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

Strategi Card Sort. 

5) Mengadakan observasi tentang proses pembelajaran. 

6) Mengadakan tes tertulis. 

7) Peniaian hasil tes tertulis. 
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c. Pengamatan (observing), yaitu mengamati proses pembelajaran dan menilai 

hasil tes sehingga diketahui hasilnya. Atas dasar hasil tersebut digunakan 

untuk merencanakan tindak lanjut pada siklus berikutnya. 

d. Refleksi (Reflecting), yaitu menyimpulkan pelaksanaan hasil tindakan pada 

siklus II. 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Dalam melaksanakan penelitian Tindakan kelas ini, peneliti menetapkan 

indikator keberhasilan dari penerapan Strategi Card Sort pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. Indikator tersebut sebagai kerangka apakah penerapan metode 

pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil memenuhi target peningkatan hasil 

belajar atau tidak. Indikator tersebut adalah jika: 

1. Prestasi belajar siswa, dalam hal ini nilai yang dicapai pada siklus kedua, 

sekurang-kurangnya rata-rata hasil belajar kelas mencapai 75 dan ketuntasan 

klasikal 80% 

2. Aktifitas belajar siswa dikelas mencapai 60% dari aktifitas siswa yang masuk 

daftar pengamatan sebelumnya. 

3. Tidak ada keluhan dari siswa yang merasa tidak nyaman ketika mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan metode tersebut sampai dengan 20% dari 

jumlah siswa responden. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik dituntut untuk aktif, agar peserta 

didik mempunyai pemahaman yang lebih tentang materi yang diajarkan serta prestasi 

belajar peserta didik diharapkan meningkat, karena penerapan Strategi Card Sort  

menuntut keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam setiap kegaiatan belajar 
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mengajar seoptimal mungkin, sehingga peserta didik mampu mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari Lokasi penelitian 

tindakan kelas ini berada di kelas VII Mts Ismaria Al-Qur‟aniyyah Bandar Lampung. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama dua siklus. Siklus I dilaksanakan 

selama dua  kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan selama dua  kali pertemuan. 

Pada saat observasi awal kegiatan belajar kelas VII MTs Ismaria Al-

Quraniyayah Bandar lampung masih menggunakan strategi ceramah dan tanya jawab. 

Adapun tujuan diadakan observasi awal dan pada akhir pertemuan dilaksanakan tes 

formatif untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar peserta didik. 

Hasil dari pengamatan dapat diketahui bahwa pembelajaran konvensional 

dengan stretegi ceramah dan tanya jawab saja terrnyata menjadikan peserta didik 

kurang berminat dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Peserta didik cenderung 

pasif, kurang berkonsentrasi, takut dalam bertanya apalagi mengungkapkan pendapat. 

Selain itu, peserta didik kurang bersemangat, kurang antusias, kurang disiplin 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, cenderung menerima 

materi yang disampaikan tanpa mempertanyakan kembali, sehingga mengakibatkan 

kompetensi yang harus dimiliki peserta didik tidak tercapai. 

Berdasarkan hasil dari data dua pengamatan menunjukan bahwa untuk 

menigkatkan motivasi belajar peserta didik dibutuhkan metode yang menjadikan 

peserta didik lebih berperan aktif tanpa rasa takut dan mampu beraktivitas dan 
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megantarkan peserta didik pada kompetensi yang dicapai serta menjadikan 

pembelajaran tetap menarik. 

Salah satu cara menciptakan pembelajaran student oriented adalah dengan 

menerapkan Strategi card sort. Dimana card sort sebagai salah satu strategi dari 

model pembelajaran aktif diharapkan mampu mengunggah semangat dan antusias 

peserta didik dalam belajar melalui kerja kelompok memilah kartu, menemukan 

pasangan, berdiskusi mengemukakan pendapat dan membuat pertanyaan untuk 

kelompok lain. Dimana card sort merupakan gerakan fisik yang sangat efektif untuk 

menghilangkan kebosanan dan kepenatan dalam belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas telah diperoleh data tentang 

peningkatan motivasi belajar peserta didik. Penerapan metode card sort dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VII MTs Ismaria Al-Quraniyyah 

rajabasa Bandar Lampung. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari 

hasil belajar afektif. Peningkatan hasil belajar afektif peserta didik ditandai dengan 

meningkatnya reward dengan memberi hadiah kepada peserta didik agar peserta didik 

termotivasi dalam belajar, keaktifan tanya jawab dalam setiap pertemuan, kerjasama 

dalam setiap kelompok, tekun belajar disaat pembelajaran berlangsung, dari siklus I 

dan siklus II. 

Berdasarkan pelaksanaan siklus yang peneliti lakukann terdapat peningkatan 

terdapat peningkatan hasil belajar mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam peserta 
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didik kelas VII MTs Ismaria Al-Quraniyyah Bandar Lampung sebagaimana Tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2 

Keadaan Peningkatan hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Pada Setiap Tindakan 

No Siklus Keadaan Hasil Belajar Nilai Rata-rata 

Tuntas % Tidak Tuntas % 

1 Pra Survey 12 40 18 60 70,7 

2 Siklus I 19 63,3 11 36,7 76,7 

3 Siklus II 28 93,3 2 6,6 80,6 

Secara keseluruhan terjadi peningkatan hasil belajar yang memuntaskan, 

dimana dengan penerapan pendekatan strategi Card Sort dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas VII MTs Ismaria Al-Quraniyyah Bandar Lampung. 

Penerapan Strategi Card Sort mempunyai dampak yang positif dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jawaban atas pertanyaan pada rumusan 

masalah tentang pelaksanaan Strategi Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas VII MTs Ismaria Al-Quraniyyah Rajabasa Bandar Lampung 

Sudah terjawab cukup jelas dan detail. Sehingga mendapatkan hasil, bahwa dengan 

penerapan strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII 

MTs Ismaria Al-Quraniyyah Rajabasa Bandar Lampung. 

B. Pelaksanaan PTK Siklus I 
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a. Rencana Tindakan Kelas siklus I 

Peneliti merencanakan tindakan dan berdiskusi dengan guru mata 

pelajaran setelah mengetahui betul pokok permasalahannya, dengan harapan 

problem yang ada dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti 

mempersiapkan perencanaan sebagai berikut: 

Pada rencana tindakan siklus I peneliti menggunakan strategi Card 

Sort dengan strategi pembelajaran ini peneliti berusaha untuk membantu 

peserta didik lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan pembelajaran 

tidak hanya terpusat pada guru. siklus I dilaksanakan sebanyak dua (2) kali 

pertemuan. Sebelum siklus I dilaksanakan peneliti melakukan beberapa tahap 

persiapan, anatara lain: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Card Sort yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup/refleksi berdiskusi dengan guru mata pelajaran. 

2) Menyusun lembar informasi dan soal materi meneladanai prestasi 

Khulafaur Rasyiddin. 

3) instrumen penelitian yaitu lembar observasi untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

4) Menyusun soal tes formatif, tes formatif dilaksanakan setelah 

pelaksanaan siklus I yang bertujuan mengetahui apakah ada peningkatan 
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hasil belajar kognitif peserta didik dengan menerapkan strategi Card 

Sort . 

 

b. Pelaksanaan Tindakan siklus I 

Pada siklus I diadakan dua kali pertemuan yaitu tanggal 4 dan 11 

februari 2017 dengan materi meneladani prestasi Khulafaur rasyiddin. 

Pembelajaran berlangsung selama 2 X 40 menit untuk setiap pertemuan. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan 

dalam rencana tindakan yaitu sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Memberi slaam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah 

dan berdoa. 

b) Guru menyapa dan menayakan keadaan peserta didik. 

c) Guru mengadakan asersepsi dengan cara menghubungkan 

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

d) Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran saat ini, yaitu 

mengkaji bersama topik pembahasan meneladani prestasi Khulafaur 

Rasyiddin. 
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e) Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2) Kegiatan Inti 

a) Sebelum guru menjelaskan materi meneladani prestasi Khulafaur 

Rasyiddin, terlebih dahulu guru mengajak peserta didik untuk 

membuka buku paket atau LKS tentang materi tersebut diatas kurang 

lebih 15 menit. 

b) Selanjutnya guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang 

mneladani prestasi Khulafaur Rasyiddin dengan mengajak peserta 

didik mengamati dan menceritakan isi materi tersebut. 

c) Setelah cukup jelas dengan materi meneladani prestasi Khulafaur 

Rasyiddin, selanjutnya guru membentuk tim-tim kecil didalam kelas. 

Setiap kelompok tim terdiri 10 orang. Guru membagi sub materi, 

kelompok 1 Kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah 

saw, kelompok 2 Empat sahabat utama Nabi Muhammad saw, 

kelompok 3 prestasi-prestasi Khulafaur Rasyiddin 

d) Peserta didik diberi potongan kertas yang bertuliskan sub materi/ 

kategori tertentu secara acak. 

e) Mintalah peserta didik untuk bergerak keliling didalam kelas untuk 

menemukan potongan kertas/ kartu dengan kategori tersebut. 

f) Peserta didik dengan kategori yang sama diminta memperesentasikan 

kategori masing-masing. 
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3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang sudah 

dijelaskan dari awal hingga penjelasan akhir. 

b) Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan sekilas tentang 

materi pelajaran yang telah dibahas. 

c) Guru memberi tugas rumah kepada peserta didik. 

d) Guru memberi pesan sebagai motivasi untuk selalu mengamalkan isi 

hadist. 

e) Guru mengakhiri pelajaran dengan ucapan salam penutup. 

Pertemuan II 

1) Kegiatan pendahuluan 

a) Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah 

dan berdoa 

b) Guru menyapa dan menanyakan keadaan peserta didik sambil 

mengabsen peserta didik. 

c) Guru mengadakan apersepsi dengan cara menguhubungkan 

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

d) Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran saat itu, yaitu 

mengkaji bersama topik pembahasan meneladani prestasi Khulafaur 

Rasyiddin. 
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e) Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2) Kegiatan Inti 

a) Sebagai penjajakan kesiapan belajar peserta didik, maka guru 

memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang materi sebelumnya. 

b) Kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, guru menunjuk beberapa 

peserta didik untuk membacakan hasil jawabannya dan dari hasil 

jawaban peserta didik guru mengulas jawaban yang bertujuan untuk 

memperluas cakupan pemahaman peserta didik. 

c) Selama kegiatan berlangsung guru melakukan penilaian. 

d) Memberikan reward (hadiah) kepada salah satu kelompok atas 

prestasi yang diraih 

3) Kegiatan penutup 

a) Guru memberikan soal tes formatif/ soal latihan hasil belajar. 

b) Mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar hari itu 

tentang beberapa kegiatan pembelajaran kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

c) Guru bersama-sama peserta didik berdoa untuk menutup pelajaran. 

c. Observasi siklus I 

Selama pelaksanaan pembelajaraan, peneliti bertindak sebagai guru 

sekaligus sebagai observer yang mencatat lembar observasi (field note) pada 
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pedoman observasi. Variabel yang diamati adalah motivasi belajar peserta 

didik hasil belajar afektif. Peningkatan hasil belajar afektif dilihat dari reward 

dengan memberi hadiah kepada peserta didik agar peserta didik termotivasi 

dalam belajar, keaktifan tanya jawab dalam setiap pertemuan, kerja sama 

dalam kelompok, tekun belajar disaat pembelajaran berlangsung. 

Pada pertemuan pertama siklus I, kegiatan belajar mengajar 

meneladani prestasi Khulafaur Rasyiddin. Pada kegiatan pendahuluan, 

terlebih dahulu peneliti memberikan apersepsi dengan cara menghubungkan 

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. 

Memasuki kegiatan ini, peneliti membagi membentuk tim-tim kecil 

didalam kelas. Setiap kelompok tim terdiri 10 orang. Guru membagi sub 

materi, kelompok 1 Kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasullah saw, 

kelompok 2 Empat sahabat utama Nabi Muhammad saw, kelompok 3 

prestasi-prestasi Khulafaur Rasyiddin. Peserta didik diberi potongan kertas 

yang bertuliskan sub materi/ kategori tertentu secara acak, mintalah peserta 

didik unruk bergerak keliling didalam kelas untuk menemukan potongan 

kertas/ kartu dengan kategori tersebut. Peserta didik dengan kategori yang 

sama diminta mempresentasikan kategori masing-masing. Seiring dengan 

presentasi dari tiap kategori guru memberikan poin-poin penting terkait 

dengan materi pelajaran. Pada kegiatan penutup, setelah dirasa cukup dan 

dipahami oleh peserta didik, peneliti memberikan pertanyaan sebagai feed 
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back dari apa yang sudah dijelaskan dari awal hingga penjelasan akhir dengan 

membimbing peserta didik untuk menyimpulkan sekilas tentang materi 

pelajaran yang telah dibahas sebagai reinforcement (penguatan). Setelah itu 

memberi tugas rumah kepada peserta didik. Dengan memberi pesan sebagai 

sebagai motivasi untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari 

terutama meneladani prestasi Khulafaur Rasyiddin karena sangat berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti mengakhiri pelajaran dengan berdoa 

bersama-sama uacapan salam penutup. 

Pada pertemuan kedua dari siklus I, peneliti menunjuk peserta didik 

untuk mempresentasikan kategori masing-masing. Pada awal pertemuan 

peserta didik kelas VII MTs Ismaria Al Quraniyyah Bandar Lampung masih 

terlihat pasif dan kurang termotivasi dalam mempelajari mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam karena hanya sebagian saja dari mereka yang 

perhatian dan aktif dalam menanggapi pertanyaan dari guru. akan tetapi 

setelah pembelajaran berlangsung dengan metode Card Sort divariasi dengan 

berkelompok dan mencari pasangan kartu serta adu cepat menempelkan kartu, 

membuat mereka tidak lagi merasa bosan bahkan sebaliknya mereka merasa 

bahwa belajar Sejarah Kebudayaan Islam itu menyenangkan. Hal ini terlihat 

dari pertemuan 1 yang menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan 

hanya mencatat pelajaran, dengan pertemuan II yaitu dengan menggunakan 

Strategi Card Sort. 
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Pada akhir pembelajaran setelah dirasa cukup dan dipahami oleh 

peserta didik, guru memberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang 

sudah dijelaskan dari awal hingga penjelasan akhir dengan strategi Card Sort. 

Dalam hal ini peneliti ingin melihat seberapa besar hasil belajar afektif yang 

dimiliki peserta didik dengan menggunakan metode Card Sort. 

 

 

 

 

Tabel 3 

Keadaan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Peserta didik 

Kelas VII MTs Ismaria Al Quraniyyah Bandar Lampung 

Pada siklus I 

No Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

belajar 

Keterangan 

1 Abdullah Alhamasah 80 75 Tuntas 

2 Aditya Prayuda 76 75 Tuntas 

3 Andika Ferdian 74 75 Belum Tuntas 

4 Aldi Nofriyanto 70 75 Belum Tuntas 

5 Asep Permana 70 75 Belum Tuntas 

6 Asep Permadi 76 75  Tuntas 

7 Dendi Sanjaya 80 75 Tuntas 
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8 Dimas Muhammad T 80 75 Tuntas 

9 Edi Prayitno 74 75 Belum Tuntas 

10 Esa Aura Azzahra 76 75 Tuntas 

11 Galih Cahaya 70 75 Belum Tuntas 

12 Ica tiara Gumanti 80 75 Tuntas 

13 Ilwa al farizi 70 75 Belum Tuntas 

14 Irma Rahmawati 80 75 Tuntas 

15 M. Fitra Fatahillah 80 75 Tuntas 

16 M. Javier Nelson 70 75 Belum Tuntas 

17 M. Ridho Rizki Alfatih 76 75 Tuntas 

18 M. Faqih Nasrullah 76 75  Tuntas 

19 M. Raffi Arrizki 76 75  Tuntas 

20 Muslih Awwab 80 75 Tuntas 

21 Nayya Ardianti 84 75 Tuntas 

22 Nova Eriska Rahmadani 86 75 Tuntas 

23 Raffit Elwado 70 75 Belum Tuntas 

24 Rafli Aldiansyah 82 75 Tuntas 

25 Reza Aditya 80 75  Tuntas 

26 Rifki Agung Nugroho 74 75 Belum Tuntas 

27 Rina Mandalena 72 75 Belum Tuntas 

28 Rini Setiawati 72 75 Belum Tuntas 

29 Siti Rhyana Alkhoir 80 75 Tuntas 

30 Tatang Suryono 80 75 Tuntas 

Jumlah 2,294  

Rata-rata 76,7 

Nilai Tertinggi 86 

Nilai Terendah 70 
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Berdasarkan hasil pos tes, menunjukkan bahwa hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII MTs Ismaria AL Quraniyyah Bandar Lampung pada 

siklus I dari 30 orang yang tuntas belajarnya 19 orang atau 63,3% yang tidak tuntas 

berjumlah 11 orang atau 36,7% dengan nilai rata-rata 76,7  

d. Refleksi Siklus I 

Penerapan strategi Card Sort pada siklus I ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VII MTs Ismaria Al 

Quraniyyah Bandar Lampung. Pada awal pelaksanaan strategi Card Sort 

peserta didik tampak bingung dengan maksud peneliti, hal ini ditunjukkkan 

pada waktu mengerjakan soal awal yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan 

dengan melihat lembar informasi. Kegiatan mengerjakan soal dalam tim-tim 

kecil. Peserta didik yang berprestasi lebih dominan sementara yang lain 

cenderung diam dan mengikuti hasil diskusi timnya serta kurang aktif dalam 

mengemukakan pendapat, sehingga masih satu atau dua orang saja yang 

berdiskusi, sedangkan yang lain hanya sebagai pendengar. Dengan penerapan 

strategi Card Sort diharapkan pembelajaran tidak terpusat pada guru dan guru 

hanya sebagai fasilitator. 

Kembali pada tujuan peneliti menerapkan strategi Card Sort adalah 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik secara aktif, maka peneliti menyimpulkan bahwa 
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pada siklus I ini penerapan  strategi Card Sort yang dapat diperoleh belum 

maksimal.  

Hasil observasi yang telah dilaksanakan pada siklus I menggambarkan 

adanya beberapa kendala dalam penerapan strategi Card Sort, adapun 

beberapa kendala tersebutberikut: 

1) Peserta didik masih belum terbiasa menggunakan strategi  Card Sort 

dengan stretegi berkelompok dan mencari pasangan kartu. 

2) Peserta didik masih menggantungkan pada peserta didik yang lain, 

sehingga pembelajaran masih didominasi oleh peserta didik yang aktif 

saja. 

3) Pada saat pembelajaraan berlangsung masih ada beberapa peserta didik 

yang bermain sendiri. 

4) Belum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam 

berbicara. 

 

C. Pelaksanaan PTK Siklus II  

a. Rencana Tindakan Siklus II 

Dalam perencanaan tindakan siklus II, peneliti menerapkan dengan 

menerapkan strategi Card Sort pada siklus kedua ini kan lebih meningkatkan 
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motivasi belajar peserta didik dari segi afektif peserta didik, mengingat setelah 

dilakukan siklus I ternyata hasil yang dicapai masih belum memuaskan. 

Sebagai mana halnya dengan pelaksanaan siklus I, pada siklus II ini 

dimulai dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Card Sort yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup/ refleksi. 

2) Menerapkan strategi Card Sort dengan cara berkelompok, diskusi, 

bercerita dan mencari pasangan. Dengan strategi tersebut diusahakan 

peserta didik dapat lebih aktif berbicara dan membantu cara berpikir 

peserta didik dalam berdiskusi. 

3) Membentuk kelompok kerja 3 kelompok dengan sub materi akan 

dibahas. 

4) Menyiapkan instrument penelitian yaitu lembar observasi untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar afektif. 

5) Mempersiapkan materi pelajaran pada sklus II yaitu ibrah dan gaya 

kepemimpinan Khulafaur Rasyiddin. 

6) Menyusun soal tes formatif. Tes formatif dilaksanakan setelah 

pelaksanaan siklus II yang bertujuan untu mengetahui apakah ada 

peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan startegi 

Card Sort. 
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7) menyiapkan media pembelajaran. 

b. Pelaksanaan siklus II 

Pada siklus II dilakukan sebanyak dua kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 18 dan 25 februari 2017 . adapun kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan strategi Card Sort yang akan diterapkan pada siklus II meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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Pertemuan I 

1) Kegiatan pendahuluan 

a) Memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah 

dan berdoa. 

b) Guru menyapa dan menanyakan keadaan peserta didik sambil 

mengabsen peserta didik. 

c) Guru mengadakan apersepsi dengan cara menghubungkan 

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

d) Menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran saat itu, yaitu mengkaji 

bersama topik pembahasan mengenai Ibrah dan Gaya Kepemimpinan 

Khulafaur Rasyidddin. 

e) Guru memberi motivasi kepada peserta didik agar aktif dalam kelas 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi beberapa kelompok, diskusi, bercerita dan mencari 

pasangan. Dengan strategi tersebut diusahakan peserta didik dapat 

lebih aktif berbicara dan membantu cara berfikir peserta didik dalam 

berdiskusi. 

b) Guru membagikan kertas/kartu yang bertulis sub bagian yang akan 

dibahas secara acak. 

c) Selanjutnya peserta didik diminta untuk berkeliling didalam kelas 

untuk menemukan kategori secara acak tersebut. 
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d) Peserta didik dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan 

kategori masing-masing. 

3) Kegiatan penutup 

a) Setelah dirasa cukup dan dipahami oleh peserta didik, guru 

memberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang sudah 

dijelaskan dari awal hingga penjelasan akhir. 

b) Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan sekilas tentang 

materi pelajaran yang telah dibahsa sebagai reinforcement 

(penguatan). 

c) Selama kegiatan berlangsung guru melakukan penilaian. 

d) Memberikan reward (hadiah) kepada salah satu kelompok atas 

prestasi yang diraih. 

 

Pertemuan II 

1) Kegiatan pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan bacaan surat-surat 

pendek. 

b) Guru menyapa dan menanyakan keadaan peserta didik sambil 

mengabsen peserta didik. 

c) Guru mengadakan apersepsi dengan cara menghubungkan 

pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan materi yang akan 

disampaikan. 
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d) Menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran saat itu, yaitu membahas 

tentang Ibrah dan Gaya Kepemimpinan Khulafaur rasyiddin. 

e) Guru memberi motivasi kepada peserta didik agar aktif dalam kelas. 

2) Kegiatan Inti 

Pelaksanaan pembelajaran ini adalah kelanjutan dari pertemuan 

sebelumnya 

a) Sebagai penjajakan kesiapan belajar peserta didik, maka memberi 

pertanyaan 

b) Guru membimbing peserta didik untuk membagi kelompok secara 

bebas dan setiap kelompok dibimbing untuk membuat 5 soal 

pertanyaan ditulis dikertas folio yang telah diberi guru. 

c) Kemudian setiap satu anggota dari setiap kelompok memberikan 

pertanyaan yang telah dibuat kepada kelompok lain dengan bentuk 

kuis secara bergantian. 

d) Guru menjelaskan secara singkat dari materi sebagai penguatan dan 

membimbing peserta didik. 

3) Kegiatan penutup 

a) Setelah diarasa cukup dan dipahami oleh peserta didik, guru 

meberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang sudah 

dijelaskan, kemudian untuk mereview kembali maka guru membuat 

kuis dengan memakai kartu berisi materi, yakni guru menunjukkan 

kartu dan segera dijawab oleh setiap kelompok. 
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b) Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan sekilas tentang 

materi pelajaran yang telah dibahas sebagai reinforcement 

(penguatan). 

c) Guru mengakhiri pelajaran dengan ucapan salam penutup. 

d) Selama kegiatan berlangsung guru melakukan penilaian. 

e) Memberikan reward (hadiah) kepada salah satu kelompok atas hasil 

belajar yang diraih. 

 

c. Observasi Siklus II 

Pada siklus II selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan 

pengambilan dapat berupa hasil pengamatan aktivitas peserta didik hasil 

pengamatan pada lembar observasi tercatat: 

1) Kegiatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

2) Hasil peserta didik yang diperoleh dari tingkah laku dan dinilai 

kelompok dan individu. 

Pada pertemuan pertama siklus II, kegiatan belajar mengajar 

membahas materi mengenai Ibrah dan Gaya Kepemimpinan Khulafaur 

Rasyiddin. Pada kegiatan pendahuluan, terlebih dahulu peneliti melakukan 

apersepsi dengan caramenghubungkan pengetahuan peserta didik dikaitkan 

dengan materi yang akan disampaikan dan peneliti menanyakan pertanyaan 

terkait materi tersebut, peserta didik dengan baik menjawab sejumlah 
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pertanyaan yang dilontarkan serta peneliti memotivasi peserta didik agar 

lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Memasuki kegiatan inti, guru membagi 3 kelompokk. Dengan sub 

bagian mengenai Ibrah Kepemimpinan Khulafaur rasyiddin . guru 

membagikan kertas/kartu yang bertulis sub bagian yang akan dibahas secara 

acak, selanjutnya siswi diminta untuk berkeliling didalam kelas untuk 

menemukan kategori secara acak tersebut. Peserta didik dengan kategori 

yang sama diminta mempresentasikan kategori masing-masing. Seiring 

dengan presentasi dari tiap kategori guru memberikan poin-poin penting 

terkait dengan materi pelajaran. 

Kegiatan penutup setelah dirasa cukup dan dipahami oleh peserta 

didik, guru memberikan pertanyaan sebagai feed back dari apa yang sudah 

dijelaskan dari awal hingga penjelasan akhir, guru membimbing peserta 

didik untuk menyimpulkan sekilas tentang materi pelajaran yang telah 

dibahas sebagai reinforcement (penguatan), dan guru memberi tugas rumah 

kepada peserta didik. Selama kegiatan berlangsung guru melakukan 

penilaian memberikan reward (hadiah) kepada salah satu kelompok atas 

prestasi yang diraih, guru mengakhiri pelajaran dengan ucapan salam 

penutup. 
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Tabel 4 

Keadaan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Peserta Didik Kelas VII MTs Ismaria Al Quraniyyah Bandar Lampung 

Pada siklus II 

No Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

belajar 

Keterangan 

1 Abdullah Alhamasah 86 75 Tuntas 

2 Aditya Prayuda 84 75 Tuntas 

3 Andika Ferdian 80 75  Tuntas 

4 Aldi Nofriyanto 80 75 Tuntas 

5 Asep Permana 84 75 Tuntas 

6 Asep Permadi 80 75  Tuntas 

7 Dendi Sanjaya 84 75 Tuntas 

8 Dimas Muhammad T 82 75 Tuntas 

9 Edi Prayitno 78 75 Tuntas 

10 Esa Aura Azzahra 80 75 Tuntas 

11 Galih Cahaya 76 75 Tuntas 

12 Ica tiara Gumanti 84 75 Tuntas 

13 Ilwa al farizi 76 75  Tuntas 

14 Irma Rahmawati 80 75 Tuntas 

15 M. Fitra Fatahillah 80 75 Tuntas 

16 M. Javier Nelson 74 75 Belum Tuntas 

17 M. Ridho Rizki Alfatih 80 75 Tuntas 

18 M. Faqih Nasrullah 80 75  Tuntas 

19 M. Raffi Arrizki 80 75  Tuntas 

20 Muslih Awwab 82 75 Tuntas 

21 Nayya Ardianti 88 75 Tuntas 
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22 Nova Eriska Rahmadani 88 75 Tuntas 

23 Raffit Elwado 74 75 Belum Tuntas 

24 Rafli Aldiansyah 80 75 Tuntas 

25 Reza Aditya 82 75  Tuntas 

26 Rifki Agung Nugroho 80 75  Tuntas 

27 Rina Mandalena 80 75 Tuntas 

28 Rini Setiawati 76 75 Tuntas 

29 Siti Rhyana Alkhoir 80 75 Tuntas 

30 Tatang Suryono 80 75 Tuntas 

Jumlah 2. 418  

Rata-rata 80,6 

Nilai Tertinggi 88 

Nilai Terendah 74 

 

 Berdasarkan hasil post tes, menunujukkan bahwa hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII MTs Ismaria Al Quraniyyah Bandar Lampung pada 

siklus II dari 30 orang yang tuntas belajarnya berjumlah 28 0rang atau 93,3 % dan 

yang tidak tuntas belajar berjumlah 2 orang atau 6,6%  dengan nilai rata-rata 80,6. 

d. Refleksi Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II ini tetap sama dengan siklus I 

yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sudah sangat 

tampak cocok dengan strategi pembelajaran yang diterapkan peneliti dan 
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mulai terbiasa dengan menggunakan strategi Card Sort, terlebih lagi peneliti 

sudah memberikan pengertian strategi ini pada awal pertemuan. 

Hal ini dibuktikan dari penerapan strategi Card Sort yang digunakan 

secara berkelompok, kemudian memilih gambar yang sesuai dengan teks 

kemudian diceritakan kembali setelah itu mencari pasangan dari kartu yang 

sejenis kategorinya ternayat peserta didik tampak bertambah antusias dan 

semangat. Peserta didik tampak senang dalam diskusi dan mengerjakan soal 

yang telah diberikan, hal ini ditunjukkan dengan roman muka yang gembira 

dan tidak terlihat letih ataupun bermalas-malasan, ditambah lagi dengan 

pemberian reward (pujian) terhadap kelompok yang kompak dan aktif 

sehingga peserta didik termotivasi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. 

Hal ini didukung dengan media kartu yang cukup menarik bagi peserta didik 

yang masih kelas VII MTs. 

Seperti disebutkan diatas, bahwa tujuan penelitian menerapkan strategi 

Card Sort untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik yang aktif, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pada siklus II ini menerapkan strategi Card Sort, dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik hal ini dapat dilihat dari: 

a) Kegiatan diskusi kelompok yang dapat memotivasi peserta didik 

untuk aktif berbicara, bertanya dan menjawab pertanyaan. 
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b) Peserta didik yakin dengan kemampuannya, hal ini ditunjukkan 

dengan mandiri dalam mengerjakan tes formatif. 

c) Langkah-langkah meningkatkan hasil belajar melalui strategi Card 

Sort pada peserta didik kelas VII MTs Imaria Al Quraniyyah Bandar 

Lampung. 

Dalam kegiatan belajar megajar peserta didik dituntut untuk aktif, 

agar peserta didik mempunyai pemahaman yang lebih tentang materi yang 

diajarkan serta hasil belajar peserta didik diharapkan meningkat, karena 

strategi Card Sort menuntut keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar seoptimal mungkin, sehingga peserta 

didik mampu mengubah tingkah lakunya secara aktif dan efisien dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sebelum pelaksanaan tindakan perencanaan pembelajaran perlu 

untuk disiapkan, perencanaan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I 

meliputi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup atau refleksi, 

menyusun lembar informasi dan soal, membentuk kelas menjadi tim-tim 

kecil, menyiapkan instrument penelitian dan menyusun soal tes formatif. 

Pelaksanaan tindakan dengan penerapan strategi Card Sort pada 

siklus I ini mengikuti langkah-langkah yang ada dalam rencana 
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pelaksanaan pembelajaran. Penerapan strategi Card Sort ini diharapkan 

peserta didik mampu untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Pelaksanaan tindakan dengan menerapkan strategi Card Sort siklus 

II ini mengikuti langkah-langkah yang ada dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Penelitian ini banyak memberikan dorongan dan berusaha 

untuk mengaktifkan peserta didik terutama pada peserta didik yang pasif 

dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran serta memotivasi 

peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan 

meningkatkan rasa percaya dirinya akan kemampuan yang dimiliki. 

Penilaian pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus II sama 

dengan siklus I. Penilaian ini meliputi penilaian hasil belajar afektif. 

Penilaian hasil belajar afektif dilihat dari instrumen observasi beruapa 

lembar observasi. Ditambah lagi dengan pemberian motivasi yang tinggi 

kepada peserta didik dan reward (hadiah) beruapa pujian kepada 

kelompok yang aktif dan kompak, sehingga peserta didik termotivasi 

untuk meningkatkan hasil belajarnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penlitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran menggunakan strategi Card Sort dapat meningatkan hasil belajar mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya kompetensi dasar Meneladani 

Prestasi Khulafaur Rasyiddin bagi siswa kelas VII Semester Genap Madrasah 

Tsanawiyyah Ismaria Al Quraniyah Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Dari  hasil penelitian di akhir pembelajaran terlihat ada peningkatan dibandingkan 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan Siklus I yaitu 30 orang, 

peserta didik yang tuntas belajarnya berjumlah 19 orang atau 63,3 % dan yang tidak 

tuntas belajar 11 orang atau 36,7% dengan nilai rata-rata 76,, kemudian mengalami 

peningkatan pada Siklus II yaitu 30 orang peserta didik yang tuntas belajarnya 

berjumlah 28 orang atau 93,3% dan yang tidak tuntas belajar berjumlah 2 orang atau 

6,6% dengan nilai rata-rata 80,6. Dengan demikian indikator keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu apabila peserta didik dikelas VII MTs Ismaria Al Quraniyyah Bandar 

Lampung mendapat hasil belajar dengan nilai rata-rata 80 dapat tercapai.  .  

Dari hasil penelitian pada pembelajaran ini terlihat adanya penigkatan 

dibandingkan perbaikan pembelajaran sebelumnya. Namun ada yang belum tuntas 
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sebanyak 2 siswa (6,6%). Ketuntasan klasikal sudah tercapai karena ketuntasannya 

sudah mencapai 80%.  

B. Saran  

Dalam penelitian pendidikan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah diharapkan pengawasan terhadap guru lebih 

ditingkatkan, pembinaan terhadap guru lebih ditingkatkan, pembinaan 

terhadap peserta didik lebih dimaksimalkan karena tanpa adanya pengawasan 

yang intens tidak menutup kemungkinan kompetensi guru akan menurun. 

2. Kepada guru lebih meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sehingga 

dengan kompetensi tersebut dapat menerapkan berbagai metode belajar yang 

variatif sesuai dengan materi yang sedang diajarkan sehingga prestasi belajar 

peserta didik akan lebih maksimal. 

3. Kepada peserta didik diharapkan tetap mempertahankan prestasi belajar yang 

telah diraihnya dengan terus belajar agar prestasi belajar tersebut dapat 

ditingkatkan. 

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT segala puji dan 

syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan inayah-Nya 

kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan dalam skripsi ini 
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masih jauh dari sempurna, banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta 

kekurangannya dan oleh sebab itu kritik dan saran-sarannya yang bersifat 

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan ata sumbangan pemikiran 

pembaca penulis haturkan terima kasih. 

Atas kesalahan dan kekurangannya, penulis mohon maaf dan mohon ampun 

kehadirat Allah Swt semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya 

rabbal‟alamin. 
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Lampiran 1 

 

KERANGKA OBSERVASI 

No Uraian Indikator 

1 Penerapan metode card 

sort dalam meningkatkan 

hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTs 

Ismaria Al Quraniyyah 

Bandar Lampung 

1. Setiap peserta didik diberi potongan 

kertas yang bertulis informasi/kategori 

tertentu dengan acak. 

2. Tempelkan kategori utama di papan/ 

kertas di dinding kelas 

3. Mintalah peserta didik untuk bergerak 

dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori 

tersebut sebelumnya atau membiarkan 

peserta didik menemukannya sendiri. 

4. Peserta didik dengan kategori yang sama 

diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing didepan kelas. Seiring 

dengan presentasi dari tiap-tiap kategori 

tersebut, berikan point-point penting 

terkait materi pelajaran. 

 

 

 

 

 

 



 

  94 

 

Lampiran 2 

 

KONDISI PRESTASI PRA SIKLUS 

Tabel Hasil Nilai Pra Siklus 

No Nama Siswa Nilai Ketuntasan 

belajar 

Keterangan 

1 Abdullah Alhamasah 76 75 Tuntas 

2 Aditya Prayuda 70 75 Belum Tuntas 

3 Andika Ferdian 70 75 Belum Tuntas 

4 Aldi Nofriyanto 64 75 Belum Tuntas 

5 Asep Permana 66 75 Belum Tuntas 

6 Asep Permadi 64 75 Belum Tuntas 

7 Dendi Sanjaya 76 75 Tuntas 

8 Dimas Muhammad T 76 75 Tuntas 

9 Edi Prayitno 62 75 Belum Tuntas 

10 Esa Aura Azzahra 70 75 Tuntas 

11 Galih Cahaya 64 75 Belum Tuntas 

12 Ica tiara Gumanti 76 75 Tuntas 

13 Ilwa al farizi 62 75 Belum Tuntas 

14 Irma Rahmawati 78 75 Tuntas 

15 M. Fitra Fatahillah 76 75 Tuntas 

16 M. Javier Nelson 68 75 Belum Tuntas 

17 M. Ridho Rizki Alfatih 72 75 Belum Tuntas 

18 M. Faqih Nasrullah 70 75 Belum Tuntas 

19 M. Raffi Arrizki 68 75 Belum Tuntas 

20 Muslih Awwab 76 75 Tuntas 

21 Nayya Ardianti 78 75 Tuntas 



 

  95 

 

22 Nova Eriska Rahmadani 76 75 Tuntas 

23 Raffit Elwado 68 75 Belum Tuntas 

24 Rafli Aldiansyah 76 75 Tuntas 

25 Reza Aditya 70 75 Belum Tuntas 

26 Rifki Agung Nugroho 72 75 Belum Tuntas 

27 Rina Mandalena 66 75 Belum Tuntas 

28 Rini Setiawati 64 75 Belum Tuntas 

29 Siti Rhyana Alkhoir 76 75 Tuntas 

30 Tatang Suryono 72 75 Belum Tuntas 

Jumlah 2.121  

Rata-rata 70,7 

Nilai Tertinggi 78 

Nilai Terendah 62 
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Lampiran  

 

Tabel analisis ketuntasan belajar pra siklus 

No 

 

Ketuntasan Jumlah Siswa 

Jumlah Presen 

1 Tuntas 12 40% 

2 Belum Tuntas 18 60% 

Jumlah 30 100 
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Lampiran 4 

POST TEST 

A. SIKLUS I 

SOAL 

1. Khulafaur Rasyiddin memiliki arti? 

2. Siapa empat sahabat Nabi Muhammad saw? 

3. Siapakah 2 kelompok yang merasa palig berhak untuk dicalonkan sebagai 

pengganti Nabi Muhammad saw? 

4. Kekaisaran persia dan Bizantium tunduk kepada Islam pada masa? 

5. Umar bin khattab mendapat gelar Al-Faruq. Apa arti dari Al-Faruq? 

JAWABAN 

1. Para perganti yang mendapat petunjuk 

2. Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin 

Abi Talib. 

3. Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar 

4. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq 

5. Pemisah dan pembeda 

 

B. SIKLUS II 

SOAL 

1. Prestasi yang diraih Umar bin Khattab? 

2. Apa penyebab kematian Usman bin Affan? 

3. Bangunan bersejarah yang direnovasi pada masa khalifah Usman bin 

Affan adalah.... 

4. Yang bukan termasuk Khulafaur Rasyidin adalah.. 

5. Terjadinya perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Mu‟awiyah 

bin abu sufyan menyebabkan....... 

JAWABAN 

1. Perluasan wilayah, menata Administrasi dan keuangan pemerintahan, serta 

penetapan Kalender Hijrah 

2. Ditikam oleh Abu Lu‟luah 

3. Masjid Nabawi 

4. Muawiyyah bin Abu Sufyan 

5. Pecahnya umat Islam 
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6. Lampiran 5 

7.  

8. HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN SEJARAH 

KEBUDAYAAN ISLAM  

9. PADA SETIAP SIKLUS  

No Nama Siswa KKM Pra 

Survey 

Siklus I Siklus II 

1 Abdullah Alhamasah 75 76 80 86 

2 Aditya Prayuda 75 70 76 84 

3 Andika Ferdian 75 70 74 80 

4 Aldi Nofriyanto 75 64 70 80 

5 Asep Permana 75 66 70 84 

6 Asep Permadi 75 64 76 80 

7 Dendi Sanjaya 75 76 80 84 

8 Dimas Muhammad T 75 76 80 82 

9 Edi Prayitno 75 62 74 78 

10 Esa Aura Azzahra 75 76 78 80 

11 Galih Cahaya 75 64 70 76 

12 Ica tiara Gumanti 75 76 80 84 

13 Ilwa al farizi 75 62 70 76 

14 Irma Rahmawati 75 78 80 80 

15 M. Fitra Fatahillah 75 76 80 80 

16 M. Javier Nelson 75 68 70 74 

17 M. Ridho Rizki Alfatih 75 72 76 80 

18 M. Faqih Nasrullah 75 70 76 80 

19 M. Raffi Arrizki 75 68 76 80 

20 Muslih Awwab 75 76 80 82 
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21 Nayya Ardianti 75 78 84 88 

22 Nova Eriska Rahmadani 75 76 86 88 

23 Raffit Elwado 75 68 70 74 

24 Rafli Aldiansyah 75 76 82 80 

25 Reza Aditya 75 70 80 82 

26 Rifki Agung Nugroho 75 72 74 80 

27 Rina Mandalena 75 66 72 80 

28 Rini Setiawati 75 64 72 76 

29 Siti Rhyana Alkhoir 75 76 80 80 

30 Tatang Suryono 75 72 80 80 
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Lampiran 6 

   CONTOH MEDIA CARD SORT 

    Soal Pre Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan 

Islam Setelah 

Meninggalnya 

Rasulullah saw 

Nabi Muhammad saw. Wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 

11 H atau tanggal 8 juni 632M. Saat itu, beliau berumur 63 tahun.  

situasi di kalangan umat Islam sempat 

kacau.  

Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar

Umar menegaskan bahwa yang paling berhak memegang 

pimpinan sepeninggal Rasulullah adalah orang-orang 

Muhajirin  

Empat Sahabat 

Utama Nabi 

Muhammad Saw 

Abu Bakar As-Siddiq 

Umar Bin Khattab 

Usman Bin Affan 

Ali bin Abi Thalib 

Prestasi Pada 

Masa Khalifah 

Usman Bin Affan 

Kodfikasi Mushaf Al-Qur’an 

Renovasi Masid Nabawi 

Pembentukan Angkatan Laut 

Perluasan Wilayah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTS Ismaria Al-Qur‟aniyah 

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas/Semester :  VII/ I 

Tema : Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin  

Alokasi Waktu :   2 x 40  menit Pelajaran  

 

A. Kompetensi Inti 

 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah 

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

 

B. Kompetensi Dasar  

 

1.1 Menghargai perilaku Khulafaur rasyidin cerminan dari akhlak Rasulullah 

saw. 
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1.2 Merespon nilai-nilai yang terkandung dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh 

khulafaur khulafaur rasyidin untuk masa kini dan yang akan datang 

1.3 Merespon gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin  

C. Indikator pencapaian Kompetensi  

 

1.1.1. Menjelakan kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah saw 

1.1.2. Menyebutkan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin dan 

1.1.3. Menjelaskan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Agar siswa dapat memahami kepemimpinan Islam setelah meninggalnya 

Rasulullah saw. 

2. Agar siswa dapat menyebutkan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin dan 

3. Agar siswa dapat menjelaskan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin dan 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

1. Kepemimpinan Islam setelah meninggalnya Rasulullah saw. 

Nabi Muhammad saw. Wafat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun 11 H atau tanggal 8 

juni 632M. Saat itu, beliau berumur 63 tahun. Sesaat setelah beliau wafat, situasi di 

kalangan umat Islam sempat kacau. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad saw. Tidak 

menunjuk calon penggantinya secara pasti. Dua kelompok yang merasa paling berhak 

untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. Adalah kaum Muhajirin 

dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat 

menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Dipihak lain, kaum Ansar 
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berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan 

Nabi Muhammad saw, 

perbedaan pendapat antara dua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan 

secara damai setelah Umar bin Khattab mengemukakan pendapatnya, selanjutnya, 

Umar bin Khattab mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, Umar menegaskan 

bahwa yang paling berhak memegang pimpinan sepeninggal Rasulullah adalah orang-

orang Muhajirin, alasan tersebut dapat diterima kedua belah pihak. Akhirnya, Umar 

bin khattab membuat Abu Bakar as-Siddiq menjadi khalifah dan diikuti oleh Sa‟ad 

bin Ubadah. 

2. Prestasi-prestasi Khulafaur rasyidin 

Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa’ dan ar-rasyidin. Kata khulafa’ 

merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Adapun kata ar-rasyidin 

berarti mendapat petunjuk. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin memiliki arti para 

pengganti yang Mendapat Petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri atas empat Sahabat 

Utama Nabi Muhammad saw, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman 

bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Setelah Nabi Muhammad saw. Wafat, mereka 

menjadi contoh utama dalam mengahayati dan mengamalkan ajaran Islam. Masa 

pemerintahan mereka merupakan gambaran yang paling tepat bagi pelaksanaan 

hukum dan pemerintahan Islam. Beberapa prestasi yang dicapai oleh Khulafaur 

rasyidin diuraikan pada materi berikut 

. 

a. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq 

Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar as-Siddiq bernama Abdul Ka‟bah. 

Setelah memeluk Islam, oleh Rasulullah namanya diganti menjadi Abdullah 

bin Abi Quhafah at-Tamimi. Ibunya bernama Ummul khair Salma binti Sakhir 

bin Amir. Beliau lahir dua tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad saw. 
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Abdullah kemudian digelari Abu Bakar as-Siddiq yang artinya”Abu” 

(Bapak) dan “Bakar” (Pagi). Gelar itu diberikan karena beliau merupakan 

orang dewasa yang pertama kali memeluk Islam, sedangkan gelar as-Siddiq 

diberikan kepadanya karena beliau orang yang senantiasa membenarkan 

segala tindakan Rasulullah saw., terutama Isra Mikhraj. Abu Bakar as-siddiq 

mencapai beberapa prestasi sebagai berikut: 

 Memerangi Kaum Murtad 

 Kodifikasi Al-Qur‟an 

 Perluasan wilayah Islam 

 

b. Masa Khalifah Umar bin Khattab 

Umar bin Khattab adalah orang yang sangat cerdas. Umar bin Khattab 

adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad saw. Yang tidak serta merta 

menerima keputusan Nabi Muhammad saw terhadap suatu masalah. Akan 

tetapi, jika keputusan itu, berdasarkan wahyu dari Allah Swt, dan bukan 

pemikiran Nabi Muhammad saw., Umar bin Khattab akan langsung 

mentaatinya. Umar bin Khattab juga sangat tegas dalam membedakan 

kebenaran dan kebatilan. Karena ketegasannya tersebut, Rasulullah saw. 

Menyematkan gelas a-faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Allah Swt 

telah memisahkan yang tak hak dan yang batil dalam dirinya. Beberapa 

prestasi yang berhasil diraih Umar bin Khattab saat menjabat khalifah adalah 

sebagi berikut: 

 Perluasan wilayah 

 Menata Administrasi dan Keuangan Pemerintahan 

 Penetapan Kalender Hijriah 

 

3. Masa Khalifah Usman bin Affan 
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Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia karena ditikam oleh Abu 

Lu‟luah saat menjadi imam salat subuh. Abu Lu‟luah adalah seorang bangsa 

Persia yang tidak rela dikalahkan oleh Islam. Dia mempunyai dendam pribadi 

kepada Khalifah Umar bin Khattab. 

Menjelang wafatnya, khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang 

akan mencari penggantinya. Dewan beranggotakan enam orang sahabat yang saat 

itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota dewan itu adalah 

Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhan bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, 

Abdurrahman bin Auf, dan Sa‟ad bin Abi Waqqas. Mayoritas suara memilih 

Usman bin Affan sebagai Khalifah pengganti Umar bin Khattab. Saat terpilih 

menjadi khalifah, Usman bin Affan telah berusia 70 tahun. Beliau menjadi 

khalifah selama 12 tahun. Selama masa pemerintahannya, beberapa prestasi 

menonjol yang berhasil diraih adalah sebagai berikut: 

 Kodifikasi Mushaf Al-Qur‟an 

 Renovasi Masjid Nabawi 

 Pembentukan Angkatan laut 

 Perluasan wilayah 

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Talib 

Sepeninggal Khalifah Usman bin Affan dan dalam kondisi yang masih kacau, 

kaum muslimin meminta Ali bin Abi Talib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, 

ada beberapa tokoh yang menolak Ali bin Abi Talib pada umumnya adalah 

gubernur atau pejabat yang berasal dari keluarga besar Khalifah Usman bin Affan 

memuntut pembunuh Khalifah Usman bin affan diungkap terlebih dahulu. Setelah 

itu, barulah masalah pergantian pemimpin dibicarakan. Sebaliknya, pihak Ali bin 

Abi Talib berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan 

terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pembunuh Khalifah Usman bin Affan dicari 
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bersama-sama. Ali bin Talib tetap diangkat sebagai khalifah meskipun ada 

beberapa kalangan yang tidakn bersedia mengakuinya. 

Khalifah Ali bin Abi Talib melaksanakan lngkah-langkah yang dapat 

dianggap sebagi prestasi yang telah dicapai 

 Mengganti Pejabat yang Kurang Cakap 

 Membenahi keuangan Negara (Baitul Mal) 

 Memajukan Bidang Ilmu Bahasa 

 Bidang Pembangunan 

5. Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

adalah meneladani prestasi-prestasi yang dicapai. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq 

merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas dan teguh memegang kebenaran. 

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq segera memberantas suatu gerakan yang dinilai 

menyalahi Islam, tanpa memberi kesempatan gerakan tersebut berkembangan. 

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang meletakkan 

dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Beliau benar-benar memerhatikan dan 

mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan beliau memilih pejabat yang 

benar-benar dapat dipercaya. Khalifah Umar bin Khattab juga selalu membuka diri 

untuk menerima suara langsung dari rakyatnya. 

Khalifah Usman bin Affan merupakan salah satu pemimpin yang lemah lembut 

dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka mengadakan 

pendekatan persuasif jika terjadi gejolak. 

Adapun Khalifah Ali bin Abi talib adalah seorang pemimpin yang disiplin, tegas, 

dan keras dalam membela kebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Abi 

Tali lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada persatuan. Khalifah 
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Ali bin Abi Talib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada 

persatuan. Khalifah Ali bin Abi Talib juga sangat menjunjung tinggi keputusan yang 

sudah menjadi kesepakatan mayoritas. 

    

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya jawab 

3. Card Sort  

 

Langkah-langkah  

 Bentuk anak didik dengan beberapa tim, beri setiap tim satu set kartu yang 

sudah diacak. 

 Setiap anak didik diberi potongan kertas yang berisi materi pelajaran 

tentang Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin. 

 Mintalah anak didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan materi yang sama.  

 Anak didik dengan materi yang sama diminta mempresentasikan materi 

masing-masing didepan kelas. 

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

penting terkait materi tersebut. 

 Setiap tim memperoleh nilai untuk setiap kartu yang disortir dengan benar. 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

Menggunakan Karton berisi tulisan dan gambar 

2. Alat 
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a. Poster tulisan 

b. Poster gambar 

3. Sumber Belajar 

a. Buku Sejarah Kebudayaan Islam   Kls VII MTS, Kemdikbud Jakarta, 

2014,   

 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan  Wkt 

1. Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo‟abersama dipimpin 

oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 

b. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur‟an surah pendek pilihan 

dengan lancar dan benar (nama surat sesuai dengan program pembiasaan 

yang ditentukan sebelumnya); 

c. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadirandan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran; 

d. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif  berkaitan dengan materi 

meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin 

e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai yaitu 

peserta didik dapat mengetahui meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin 

f. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mencermati, 

menirukan, dan menyebutkan Prestasi Khulafaur Rasyidin dengan benar. 

g. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan di papan 

tulis/whiteboard, potongan kartu/kertas karton (tulisan yang besar dan 

 

20 

menit 



 

  109 

 

No. Kegiatan  Wkt 

mudah dilihat/dibaca atau gambar), jika memungkinkan melalui tayangan 

slide (media LCD projector). 

Hal ini dilakukan untuk mengkonkretkan antara apa yang disebutkan dan 

bentuk tulisannya 

2. Kegiatan Inti 

Pertemuan 1 

Sub Tema  Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin 

1.  Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang meneladani 

Prestasi Khulafaur Rasyidin dengan  mengajak peserta didik mengamati 

dan menceritakan isi gambar.  

2.  Guru menanyakan kepemimpinan islam setelah meninggalnya Rasulullah 

saw. Lihat buku teks  

3.  Guru menanyakan Prestasi Khulafaur Rasyidin. Lihat buku teks  

5.  Peserta didik menyebutkan sahabat Nabi Muhammad saw bersama-sama 

dengan guru.  

Pertemuan 2 

Sub Tema  Prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin 

 

1.  Guru memberi motivasi berkaitan dengan orang yang mengetahui 

prestasi-prestasi Khulafaur rasyidin 

2.  Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu mengetahui 

prestasi-prestasi  Khulafaur Rasyidin? Lihat buku teks.  

  50 

menit 
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No. Kegiatan  Wkt 

3.  Siapa di antara  kalian yang mampu menyebutkan prestasi-prestasi 

Khulafaur Rasyidin? Jika ada, mintalah untuk  menyebutkannya  itu 

kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta didik menyebutkannya. 

4.  Guru meminta peserta didik menyebutkannya secara berurutan. Peserta 

didik dapat melakukannya secara berpasangan untuk saling mencermati 

bacaan tersebut di antara mereka.  

5.  Guru terus memberikan motivasi, agar peserta didik bersemangat untuk 

melakukannya.  

 

Catatan umum.  

Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis) 

Guru selalu memberikan penguatan, terutama bagi peserta didik yang 

tergolong lambat, dan senantiasa memberikan motivasi belajar. 

 

3. Penutup 

a. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

b. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 

individu maupun kelompok bagi peserta didik  

d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

10 

menit 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 
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1. Tes Tertulis (Pilihan ganda) 

Penilaian Kognitif 

Soal: 

1. Sifat-sifat Abu Bakar adalah seperti berikut, kecuali.... 

a. Murah hati    c.  dermawan 

b. munafik    d.  jujur 

2. ayah Abu Bakar bernama.... 

a. Abu Thalib    c. Abu Quhafah 

b. Abu Munthalib   d. Abdullah  

3. Berikut ini yang bukan termasuk Khulafaur Rasyidin. Adalah... 

a. Umar bin Khattab   c. Ali bin Abi Talib 

b. Usman bin Affan   d. Mu‟awiyah bin Abu Sufyan 

4. Perselisihan anatar kaum Muhajirin dan Ansar sesaat setelah Nabi 

Muhammad saw. Meninggal dapat diakhiri secara damai atas saran.... 

a. Abu Bakar as-Siddiq   c. Khalid bin walid  

b.  Umar bin Khattab   d. Abdullah bin Zubair 

5. Munculnya orang-orang yang mengaku Nabi terjadi pada masa 

kepemimpinan... 

a. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq c. khalifah Usman bin Affan 

b. Khalifah Umar bin Khattab  d. Khalifah Ali bin Abi Talib 

6. Kodifikasi Al-Quran dilaksanakan atas usul.. 

a. Abu bakar as-Siddiq   c.Said bin Khattab  

b. Umar bin Khattab   d. Amir bin As   

7. Dewan pencari pengganti Khalifah Umar bin Khattab terdiri atas.... 

anggota 

a. 3     c. 6  

b. 5     d. 7 
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8. Kekaisaran Persia dan Bizantinum tunduk kepada Islam pada masa.. 

a. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq c. khalifah Usman bin Affan 

b. Khalifah Umar bin Khattab  d. Khalifah Ali bin Abi Talib 

 

9. Mesir dapat ditundukkan pasukan Islam yang dipimpin oleh... 

a. Khalid bin Walid   c. Ikrimah bin Abu Jahal 

b. Amir bin As    d. Abu Ubaidah bin Jarrah 

 

10. Khalifah Umar bin Khattab meninggal karena ditikam oleh.... 

a. Abu Lu‟luah    c. Musailamah al-Kazab 

b. Abdullah bin Salul   d. Heraklius 

 

Penilaian afektif 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Saya senang dengan kedermawanan Khalifah Usman bin 

Affan  

  

2. Saya senang dengan kepandaian ali bin abi Talib   

3. Saya sedih melihat perpecahan kelompok sepeninggal 

Khalifah Ali bin Abi Talib. 

  

 

Penilaian Psikomotorik 

Kompetensi Teknik Instrumen Contoh 

Keterampilan Unjuk kerja/ kinerja Lembar tugas Mampu 

menyebutkan 

prestasi prestasi 

Khulafaur Rasyidin 
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Bandar lampung,   28 Januari 2017  

Mengetahui 

Kepala MTs Ismaria Al-Quraniyah   Peneliti 

 

    

Syahyolan Februan, S. Pd. I     Fitriyanti 

Nuptk: 854976366420003     Npm: 1311010268 

       

 

    

 

 

 

    

 

 

       

 



 

  114 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTS Ismaria Al-Qur‟aniyah 

Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas/Semester :  VII/ I 

Tema : Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin  

Alokasi Waktu :   2 x 40  menit Pelajaran  

 

J. Kompetensi Inti 

 

KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru 

KI-3  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah 

KI-4  Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

 

K. Kompetensi Dasar  

 

1.4 Memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur rasyidin. 

1.5 Meniru model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 
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1.6 Menceritakan kisah ketegasan Abu Bakar as-Siddiq dalam mengahadapi 

kekacauan umat Islam saat wafatnya Nabi Muhammad saw.  

L. Indikator pencapaian Kompetensi  

 

1.1.4. Menjelakan model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

1.1.5. Menceritakan kisah ketegesana Abu Bakar as-Siddiq dalam mengahadapi 

kekacauan umat Islam saat wafatnya Nabi Muhammad saw. 

 

M. Tujuan Pembelajaran 

4. Agar siswa dapat memahami model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

5. Agar siswa dapat menceritakan kisah ketegasan Abu bakar as-Siddiq dalam 

menghadapi kekacauan umat Islam saat wafatnya Nabi Muhammad saw. 

 

N. Materi Pembelajaran 

 

1. Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

adalah meneladani prestasi-prestasi yang dicapai. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq 

merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas dan teguh memegang kebenaran. 

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq segera memberantas suatu gerakan yang dinilai 

menyalahi Islam, tanpa memberi kesempatan gerakan tersebut berkembangan. 

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang meletakkan 

dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Beliau benar-benar memerhatikan dan 

mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan beliau memilih pejabat yang 
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benar-benar dapat dipercaya. Khalifah Umar bin Khattab juga selalu membuka diri 

untuk menerima suara langsung dari rakyatnya. 

Khalifah Usman bin Affan merupakan salah satu pemimpin yang lemah lembut 

dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka mengadakan 

pendekatan persuasif jika terjadi gejolak. 

Adapun Khalifah Ali bin Abi talib adalah seorang pemimpin yang disiplin, tegas, 

dan keras dalam membela kebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Abi 

Tali lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada persatuan. Khalifah 

Ali bin Abi Talib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya daripada 

persatuan. Khalifah Ali bin Abi Talib juga sangat menjunjung tinggi keputusan yang 

sudah menjadi kesepakatan mayoritas. 

 

2. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

Khulafaur Rasyidin yang terdiri atas empat sahabat Nabi Muhammad saw. 

Mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq 

mempunyai karakter lembut dan tegas. Dalam suasana negara yang kacau, pemimpin 

yang berkarakter seperti Khalifah Abu Bakar as-Siddiq sangat diperlukan. Dengan 

kelembutannya, Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dapat menginssafkan orang-orang 

yang terbujuk berbuat makar. Sementara itu, orang-orang yang bersikap merongrong 

dihadapi secara tegas oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. 

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, situasi negara lebih aman. Dalam kondisi 

itu, perlu pemimpin yang mempunyai karakter seperti Umar bin Khattab, yaitu 

cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasan Umar bin Khattab 

sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang Islami. 
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Situasi negara pada masa Khalifah Usman bin Affan benar-benar sudah aman. 

Kemakmuran sudah tercapai disegenap lapisan masyrakat. Dalam kondisi seperti itu, 

karakter pemimpin yang saleh, penyantun, dan sabar sanagat diperlukan. Dengan 

karakter seperti Khalifah Usman bin Affan tersebut, kemakmuran rakyat dapat 

tercapai, baik jasmani maupun rohani. 

Pada masa peralihan kekuasaan dari Khalifah Usman bin Affan kepada Khalifah 

Ali bin Abi Talib, kekacauan kembali tejadi. Dalam kondisi negara seperti itu, 

karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. 

Khalifah  

 

  

O. Metode Pembelajaran 

4. Ceramah  

5. Tanya jawab 

6. Card Sort  

Langkah-langkah  

 Bentuk anak didik dengan beberapa tim, beri setiap tim satu set kartu yang 

sudah diacak. 

 Setiap anak didik diberi potongan kertas yang berisi materi pelajaran 

tentang Meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin. 

 Mintalah anak didik untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan materi yang sama.  

 Anak didik dengan materi yang sama diminta mempresentasikan materi 

masing-masing didepan kelas. 

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

penting terkait materi tersebut. 
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 Setiap tim memperoleh nilai untuk setiap kartu yang disortir dengan benar. 

 

P. Media, Alat dan Sumber Belajar 

4. Media 

Menggunakan Karton berisi tulisan dan gambar 

5. Alat 

a. Poster tulisan 

b. Poster gambar 

6. Sumber Belajar 

b. Buku Fiqh dan Budi Pekerti  Kls VII MTS, Kemdikbud Jakarta, 2014,   

 

 

Q. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan  Wkt 

1. Pendahuluan 

h. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdo‟abersama dipimpin 

oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 

i. Memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur‟an surah pendek pilihan 

dengan lancar dan benar (nama surat sesuai dengan program pembiasaan 

yang ditentukan sebelumnya); 

j. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadirandan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran; 

k. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif  berkaitan dengan materi 

meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin 

 

20 

menit 
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No. Kegiatan  Wkt 

l. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai yaitu 

peserta didik dapat mengetahui meneladani Prestasi Khulafaur Rasyidin 

m. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mencermati, 

menirukan, dan menyebutkan Prestasi Khulafaur Rasyidin dengan benar. 

n. Mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan di papan 

tulis/whiteboard, potongan kartu/kertas karton (tulisan yang besar dan 

mudah dilihat/dibaca atau gambar), jika memungkinkan melalui tayangan 

slide (media LCD projector). 

Hal ini dilakukan untuk mengkonkretkan antara apa yang disebutkan dan 

bentuk tulisannya 

2. Kegiatan Inti 

Pertemuan 1 

Sub Tema  Ibrah dan Gaya Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

1.  Guru memberi motivasi bagaimana kelebihan orang yang mengambil 

Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan  mengajak peserta didik 

mengamati dan menceritakan isi gambar.  

2.  Guru menanyakan Ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Lihat buku 

teks  

3.  Guru menanyakan gaya kepemimpinanKhulafaur Rasyidin. Lihat buku 

teks  

5.  Peserta didik menyebutkan model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

bersama-sama dengan guru.  

Pertemuan 2 

  50 

menit 
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No. Kegiatan  Wkt 

Sub Tema  Ibrah dan Gaya Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

 

1.  Guru memberi motivasi berkaitan dengan orang yang mengetahui Ibrah 

kepemimpinan Khulafaur rasyidin 

2.  Peserta didik menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu mengetahui ibrah 

dan gaya  kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Lihat buku teks.  

3.  Siapa di antara  kalian yang mampu menyebutkan Ibrah dan gaya 

kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Jika ada, mintalah untuk  

menyebutkannya  itu kepada teman-temannya. Jika tidak, ajaklah peserta 

didik menyebutkannya. 

4.  Guru meminta peserta didik menyebutkannya secara berurutan. Peserta 

didik dapat melakukannya secara berpasangan untuk saling mencermati 

bacaan tersebut di antara mereka.  

5.  Guru terus memberikan motivasi, agar peserta didik bersemangat untuk 

melakukannya.  

 

Catatan umum.  

Setiap akhir pembelajaran, setiap kompetensi (membaca, menghafal, menulis) 

Guru selalu memberikan penguatan, terutama bagi peserta didik yang 

tergolong lambat, dan senantiasa memberikan motivasi belajar. 
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No. Kegiatan  Wkt 

3. Penutup 

e. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 

f. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

g. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara 

individu maupun kelompok bagi peserta didik  

h. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

10 

menit 

 

 

 

R. Penilaian Hasil Belajar 

2. Tes Tertulis (Pilihan ganda) 

Penilaian Kognitif 

Soal: 

11. Lembaga kenegaraan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang 

bertugas mengurusi keuangan negara adalah .... 

c. Bazis      c.  dewan Syurga  

d. Baitul Mal    d.  dewan perang 

12. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam dibagi menjadi 

bebrapa provinsi. Yang pertama kali ditunjuk Khalifah Umar bin Khattab 

menjadi gubernur di Mesir adalah.... 

c. Sa‟ad bin Abi Waqqas  c. Mu‟awiyah bin Abu Sufyan 

d. Amr bin „As    d. Abdullah bin Umar 



 

  122 

 

13. Bangunan bersejarah yang direnovasi pada masa Khalifah Usman bin 

Affan adalah... 

c. Masjid Quba    c. mata air Zamzam 

d. Masjid Nabawi   d. kuburan Baqi 

14. Khalifah Umar bin Khattab meninggal karena ditikam oleh.... 

c. Abu Lu‟luah    c. Musailamah al-Kazab  

d. Abdullah bin Salul   d. Heraklius 

15. Jenazah Umar bin Khattab dikuburkan di... 

c. Pekuburan Baqi   c. rumah Hafsah binti Umar 

d. Rumah Aisyah binti Abu Bakar d. Padang Arafah 

16. Dewan yang bertugas mencari pengganti Khalifah Umar bin Khattab 

dipimpin oleh..... 

c. Usman bin Affan   c. Ali bin Abi Talib 

d. Abdullah bin Umar   d. Abdurrahman bin Auf 

 

17. Prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar as-Siddiq diantaranya adalah....  

c. Memerangi nabi palsu   

d. Menegakkan keadilan dan kebenaran 

e. Membagi wilayah 

f. Membentuk armada Islam      

 

18. Berikut ini merupakan prestasi yang dicapai Umar bin Khattab kecuali.. 

c. Penetapan kalender hijriyah 

d. Membentuk kementrian 

e. Membuat mata uang 

f. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran   

 

19. Dibidang administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab berhasil 

membentuk baitu mal dan... 



 

  123 

 

c. Anggota dewan   

d. Para pejabat 

e. Para menteri 

f. Dewan perang    

 

20. Didirikan lembaga-lembaga kepolisian dan korps militer dengan tentara 

terdapat pencetusnya adalah.... 

c. Khlaifah Usman 

d. Khalifah Ali 

e. Khalifah Abu Bakar 

f. Khalifah Umar 

 

 

 

Penilaian afektif 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Saya senang dengan kedermawanan Khalifah Usman bin 

Affan  

  

2. Saya senang dengan kepandaian ali bin abi Talib   

3. Saya sedih melihat perpecahan kelompok sepeninggal 

Khalifah Ali bin Abi Talib. 

  

 

 

 

 

 

Penilaian Psikomotorik 

Kompetensi Teknik Instrumen Contoh 
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Keterampilan Unjuk kerja/ kinerja Lembar tugas Mampu 

menyebutkan Ibrah 

dan Gaya 

Kepemimpinan 

Khulafaur Rasyidin 

 

 

 

 

Bandar lampung,   februari 2017  

Mengetahui 

Kepala MTs Ismaria Al-Quraniyah   Peneliti 

 

    

Syahyolan Februan, S. Pd. I     Fitriyanti 

Nuptk: 854976366420003     Npm: 1311010268 

       

 

    

 

 


