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ABSTRAK 

 

Kuroisin, Siti  :Penerapan  Strategi Reading Aloud dan Index Card Match Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Pokok Bahasan 

Mengenal Asmaul Husna Kelas II SDN I Brotonegaran Ponorogo 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2013-2014. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Drs. 

Harjali, M.Pd (II) Esti Yuli Widayanti,M. Pd. 

 

Kata Kunci       :  strategi reading aloud, strategi index card match, hasil belajar siswa 

 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan 

dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara konstruktif. Keberhasilan 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan 

pemerintah. Pembelajaran memiliki peran penting bagi peningkatan kwalitas peserta 

didik, namun kenyataan yang ada masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam 

memahami materi pembelajaran dikarenakan guru dalam menyampaikan materi 

kurang menarik perhatian siswa atau masih menggunakan system lama yaitu hanya 

dengan metode ceramah. Pembelajaran saat ini lebih mengedepankan siswa aktif, 

dimana pengajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. sebagai pusat belajar siswa harus lebih aktif untuk mencapai 

keberhasilan. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan, kerjasama dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI pada materi mengenal asmaul husna dengan 

menggunakan strategi reading aloud dan index card match di kelas II SDN I 

Brotonegaran Ponorogo semester genap tahun pelajaran 2013-2014. Penelitian ini 

merupakan PTK yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Untuk pengumpulan data 

peneliti menggunakan teknik yang meliputi catatan selama proses pembelajaran 

maupun evaluasi hasil belajar. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dan 

penarikan kesimpulan,verivikasi dan refleksi persiklus. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa penerapan 

strategi reading aloud dan index card match dapat meningkatkan keaktifan, 

kerjasama dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI pada materi mengenal 

asmaul husna kelas II SDN I Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013-2014. 

Pada penelitian ini adalah keaktifan, kerjasama dan nilai perolehan hasil belajar 

mengalami peningkatan.  Pada siklus I keaktifan siswa mencapai 70% , pada siklus II 

meningkat menjadi 91,67%, kerjasama siswa pada siklus I mencapai 75% pada siklus 

II menjadi 95,83%, hasil belajar  siklus I  mencapai 62,5% pada siklus II meningkat 

menjadi 95%. Berdasar penelitian ini bagi para guru dalam menyampaikan meteri  

dapat menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dengan materi sehingga anak  

tidak merasa bosan dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar  Belakang  Masalah 

Belajar  pada  hakekatnya  merupakan  proses  kegiatan  secara  

berkelanjutan  dalam  rangka  perubahan  perilaku  peserta  didik  secara  

konstruktif.  Hal  ini  sejalan  dengan  Undang  Undang  Sistim  Pendidikan  

Nasional  Nomor  20  tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa  Pendidikan  adalah  

usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  

pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  

dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri  

kepribadian,  kecerdasan,  dan  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  

diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa  dan  negara.
1
 

Keberhasilan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  

orang  tua,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Keluarga  merupakan  suatu  

pendidikan  yang  pertama   kali  diberikan  kepada  anak  kemudian  sekolah  

sebagai  lembaga  pendidikan  yang  formal.  Dimana  guru  bertindak  sebagai  

pengajar  yang  berusaha  memberikan  ilmu  pengetahuan  yang  sebanyak-

banyaknya  dan  peserta  didik  giat  mengumpulkan  atau  menerimanya.
2
 

                                                           
1
  Nanang  Hanafiah  dan Cucu  Suhana,Konsep  Strategi  Pembelajaran  (Bandung:  

Refika  Aditama,  2012),  20. 
2
  Agus  Suprijono,  Cooperatif  Learning  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2011),  3 

1 
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Kegiatan  pembelajaran  merupakan  aktivitas  yang  memerlukan  sinergi  

dari  berbagai  faktor  untuk  memperoleh  hasil  yang  optimal.  Berbagai  faktor  

itu  adalah  kesiapan  peserta  didik,  guru  yang  berkompetensi,  sarana  dan  

prasarana  yang  memadai,  serta  peran  orang  tua.  Kemampuan  masing-

masing  individu  peserta  didik  siap  untuk  menerima  materi  pembelajaran  

sesuai  dengan  kemauan  dan  perkembangannya.  Berkaitan  dengan  hal  

tersebut  diperlukan  guru  yang  memiliki  kompetensi,  yaitu  guru  yang  selain  

dapat  mengajar  juga  mampu    mengetahui  kondisi  siswa  siswinya.  Karena   

setiap  siswa  itu  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda-beda,  sehingga  guru  

tidak  bingung  apa  yang  akan  dilakukan  pada  anak  didiknya. 

Ketidaktahuan  guru  terhadap kondisi  dan  karakteristik   anak  didiknya  

bisa  berakibat  negatif.  Siswa  bisa menjadi  pemarah,  sensitif  terhadap  

permasalahan,  malas  mengikuti  pembelajaran,  dan  sebagainya, hal  tersebut  

dapat  berakibat  pada  kurang  berhasilnya  dalam  pembelajaran,   maka guru  

harus  bisa  membuat  siswa  menjadi  senang  dan  termotivasi  untuk  

melakukan  sesuatu  dan  akhirnya  mau  mengikuti  pembelajaran  tanpa  merasa 

terpaksa  yaitu  dengan  menggunakan  strategi  yang  menyenangkan.
3
 

Pembelajaran  memiliki  peran  penting  bagi  peningkatan  kualitas  

peserta  didik  sehingga  diperoleh  performan  akademik,  skiil  dan  perilaku  

yang  baik.  Keberhasilan  pembelajaran  dipengaruhi  oleh  sejumlah  aspek,  di 

                                                           
3
Peni,  Artikel,  Meningkatkan  Motivasi  dan  Hasil  belajar   (Ponorogo:  PGRI,  

2013),47. 
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antaranya  pengalaman  belajar  yang  dibangun  melalui  pendekatan  

pembelajaran.  Pengalaman  belajar  pada  diri  peserta  didik  diperoleh  melalui  

kegiatan  melakukan  sesuatu,  melakukan  pemecahan  masalah,  mengamati  

suatu  gejala,  peristiwa,  percobaan  dan  sejenisnya.
4
  Hendaknya  guru  dikelas  

dalam  menyampaikan  materi  pelajaran  menggunakan  suatu  pendekatan,  

strategi  pembelajaran,  variasi  media  pembelajaran,  hubungan  interpersonal  

dan  penggunaan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  efektif   sehingga  siswa  

mau  memperhatikan  dan  antusias  dengan  baik. 

Kenyataan  yang  ada  masih  banyak  siswa  merasa  kesulitan  dalam  

memahami  pembelajaran  khususnya  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  

Islam,  hal ini  dapat  dibuktikan  bahwa  siswa  dalam  mengikuti  belajar  

dengan  perolehan  hasil  kurang  maksimal  sebagaimana  yang  diinginkan.  

Kemungkinan  yang  menjadi  kendalanya  karena  merasa  sulit  materi  

pembelajarannya  atau  kurang  dapat  memahami  keterangan  guru.  Bila  hal  

tersebut  tidak  segera  diatasi  maka  akan  dapat  berakibat  negatif  dalam  hal:  

hasil  belajar  kurang  maksimal,  merosotnya  kwalitas  pendidikan  pada  

sekolah  tersebut.  Sedangkan  maju  mundurnya  atau  keberhasilan  pendidikan  

bisa  juga  tergantung  pada  usaha  guru  yang  ada,  sebab  guru  merupakan  

tenaga  profesional  yang  melaksanakan  proses  pembelajaran  hingga  penilai  

hasil  belajar  siswa. 

                                                           
4
  Zurqoni  dan  Muhibat,  Menggali  Islam  membumikan  pendidikan  (  Jogjakarta,  

Arruz  Media,  2011),  165. 
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Dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pendidikan,  guru  hendaknya  

dalam  menyampaikan  materi   pelajaran   dapat  menarik  simpati  siswa  

dengan  menggunakan  berbagai  macam  metode,  strategi,  dan  model  

pembelajaran.  Model  pembelajaran  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  

rangka  menyiasati  perubahan  perilaku  peserta  didik  secara  adaptif  maupun  

generative.  Model  pembelajaran  sangat  erat  kaitannya  dengan  gaya  belajar  

peserta  didik  ( Learning  style ).
5
 

Kegiatan  pembelajaran  dapat  terwujud  melalui  penggunaan  strategi  

pembelajaran  yang  bervariasi  dan  berpusat  pada  peserta  didik.  Kegiatan  

pembelajaran  merupakan  aktivitas  belajar  baik  didalam  maupun  diluar  

kelas.  Kegiatan  pembelajaran  memuat  kecakapan  hidup  yang  perlu  dikuasai  

peserta  didik.
6
 Adapun  beberapa  strategi  pembelajaran  tersebut  diantaranya  

adalah:  The  power  of  two,  Active  knowledge  sharing,  Index  card  match,  

Active  Debate,  Reading  aloud,  dan  sebagainya. 

Tidak  semua  metode   pembelajaran  bisa  diterapkan  dalam  kegiatan  

belajar  mengajar  dan  dapat  diterima  oleh  siswa.  Menggunakan  metode  

yangefektif  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  keberhasilan  belajar  

hanya  melalui  keterlibatan  siswa  secara  langsung  dan  hendaknya  

                                                           
5
  Nanang  Hanafiah  dan  Cucu  Suhana,  Konsep  Strategi  Pembelajaran  ( 

Bandung:Refika  Aditama,  2012  ),  41 
6
   Basuki  dan  Retno  Widyaningrum,  Langkah-langkah  mengembangkan  silabus  (  

Yogyakarta:  Pustaka  Felicha,  2010  ),  25 
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menyesuaikan  dengan  bahan  ajar  yang disajikan  serta  menyesuaikan  

karakteristik  siswa. 

Pada  materi  mengenal  Asmaul  Husna  dikelas  II  SDN I  Brotonegaran  

Ponorogo,  masih  menggunakan  sistem  lama  yaitu  metode  ceramah,  kurang  

menggunakan  media  pembelajaran  atau  strategi   yang  tepat,  sehingga  siswa  

merasa  bosan,  dan  kurang  perhatian  dalam  pembelajaran  tersebut  sehingga  

mengakibatkan   hasil  belajarnya  kurang  maksimal. 

Dari  analisis  masalah  tersebut  diatas  yaitu  kurang  antusiasnya  siswa  

siswi  ketika  mengikuti  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam,  disebabkan  

karena  beberapa  factor  diantaranya:  minat  baca  siswa  rendah,  strategi  yang  

digunakan  kurang  tepat,  dan  pembiasaan  kerja  sama  masih  kurang. 

Berdasarkan   permasalahan  sebagaimana   tersebut  diatas  merupakan  

suatu  tantangan  yang  menarik  untuk  diteliti  guna  mencari  solusi  dalam  

meningkatkan  hasil  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  PAI  pokok  bahasan  

mengenal  asmaul  husna  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  dengan  

penelitian  tindakan  kelas  (  PTK  )  dalam  proses  pembelajaran,  dimana  guru  

tidak  hanya  sekedar  mengajar  dengan  ceramah  tetapi  juga  melakukan  

observasi  kegiatan  belajar  siswa  dengan  menggunakan  strategi  pembelajaran  

reading  aloud  dan  index  card  match  agar  siswa  lebih  berperan  aktif  dalam  

pembelajaran. 
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Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  peneliti  tertarik  untuk  

melakukan  penelitian  dengan  mengambil  judul:  “Penerapan  Strategi  

ReadingAloud  dan  Index  Card  Match  untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  

Pendidikan  Agama  Islam  pokok  bahasan  Mengenal  Asmaul  Husna  Kelas  II  

SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  Semester  Genap  Tahun  Pelajaran  

2013/2014”. 

B. Identifikasi  dan  Pembatasan  Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  dari  permasalahan  yang  ada,  maka  

dapat  di  identifikasi  masalahnya  adalah  siswa  siswi  kurang  antusias  dalam  

mengikuti  pembelajaran  dan  nilai  hasil  belajar  kurang  sesuai  dengan  yang  

diinginkan  atau  masih  berada  dibawah  KKM  disebabkan  karena  minat  baca  

rendah,  strategi  yang  digunakan  kurang  tepat,  dan  pembiasaan  kerja  sama  

masih  kurang. 

Untuk  memfokuskan  pembelajaran  serta  menghindari  penyimpangan  

terhadap  pembahasan  obyek  penelitian  sebagaimana  tujuan  awal  penelitian  

ini,  maka  perlu  ditentukan  “Batasan  Masalah”  terhadap  ruang  lingkup  

penelitian. 

Adapun  batasan  masalah  dalam  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  ini  

adalah  penerapan  strategi  reading  aloud  dan  index  card  match  untuk  

meningkatkan  hasil  belajar  mata  pelajaran  PAI  pokok  bahasan  mengenal  

asmaul  husna  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  genap  tahun  

pelajaran  2013/2014. 
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C.  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  keterangan  yang  telah  diuraikan  pada  latar  belakang  

masalah  diatas,  maka  permasalahan  dapat dirumuskan  sebagai  berikut: 

1. Apakah  strategi  pembelajaran  “Reading  Aloud  dan  Index  Card  Match”  

dapat  meningkatkan  minat  baca  siswa  mengenal  asmaul  husna  bagi  

siswa  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  genap  tahun  

pelajaran  2013/2014? 

2. Apakah  strategi  pembelajaran  “Reading  Aloud  dan  Index  card  match”  

dapat  meningkatkan  kemampuan  kerja  sama  siswa  mengenal  asmaul  

husna  bagi  siswa  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  

genap  tahun  pelajaran  2013/2014? 

3. Apakah  strategi  pembelajaran  “Reading  Aloud  dan  Index  Card  Match”  

dapat  meningkatkan  hasil  belajar  bagi  siswa  kelas  II  SDN  I  

Brotonegaran  Ponorogo  semester  genap  tahun  pelajaran  2013/2014? 

D.  Tujuan  Penelitian 

Dari  rumusan  masalah  diatas,  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  

sebagai  berikut: 

1. Untuk  mengetahui  peningkatan  minat  baca   siswa   mengenal  asmaul  

husna  bagi  siswa  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  

genap  tahun  pelajaran  2013/2014. 
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2. Untuk  mengetahui  peningkatan  kerja  sama  siswa  mengenal  asmaul  husna  

bagi  siswa  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  genap  tahun  

pelajaran  2013?2014. 

3. Untuk  mengetahui  peningkatan  hasil  belajar  siswa  mengenal  asmaul  

husna  bagi  siswa  kelas  II  SDN  I  Brotonegaran  Ponorogo  semester  

genap  tahun  pelajaran  2013/2014. 

E.  Manfaat  Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  secara  teoritis  dan  

praktis  yaitu  sebagai  berikut: 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan  bagi  peneliti  pendidikan. 

b. Sebagai  bahan  referensi  pembaca  untuk  menguji  permasalahan  yang  

sama  dengan  lingkup  yang  lebih  luas. 

2.  Manfaat  Praktis 

a. Bagi  sekolah,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  

sumbangan  pemikiran  dalam  memecahkan  masalah  pendidikan  yang  

dihadapi  guru  terutama  dalam  memberikan  kegiatan  pembelajaran.  

b. Bagi  guru,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  

pertimbangan  dalam  mengajar  dan  juga  untuk  meningkatkan  mutu  

pendidikan. 
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c. Bagi  peneliti  berikutnya,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  

manfaat  bagi  penelitian  berikutnya  dengan  adanya  berbagai  metode  

dan  strategi  pembelajaran. 

F.  Sistematika  Pembahasan 

Hasil  Penelitian  Tindakan  Kelas  ini  penulis  susun  dalam  skripsi  

yang  terdiri  dari  lima  bab  dengan  sistematika  sebagai  berikut: 

Bab  I  Pendahuluan  yang  memuat  latar  belakang  masalah,  identifikasi  

dan  pembatasan  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  

penelitian,  dan  sistematika  pembahasan. 

Selanjutnya,  pada  bab  II  diuraikan  landasan  teori,  telaah  hasil  

penelitian  terdahulu,  kerangka  berfikir,  dan  pengajuan  hipotesis  tindakan. 

Sedangkan  bab  III  berisi  tentang  metode  penelitian  yang  memuat  

obyek  penelitian,  setting  subyek  penelitian,  variabel  yang  diamati,  

prosedur  penelitian  yang  berisi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengamatan,  

refleksi,  dan  jadwal  pelaksanaan  penelitian. 

Bab  IV  memaparkan  hasil  penelitian  yang  mencakup  gambaran  

singkat  setting  lokasi  penelitian,  penjelasan  persiklus,  prosedur  analisis  

data  persiklus,  dan  pembahasan. 

Pada  bab  V  yaitu  penutup  yang  menguraikan  kesimpulan  hasil  

pemberian  tindakan  sebagai  jawaban  dari  pokok  permasalahan  dan  saran  

yang  berhubungan  dengan  penelitian  sebagai  masukan  berbagai  pihak  

yang  terkait. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU,  

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

I. Pengertian Pendidikan 

Adapun definisi pendidikan telah banyak dirumuskan oleh para pakar-

pakar pendidikan antara lainsebagai berikut:  

a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,  akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara,
7
 

b. Pendidikan dapat diartikan sebagai  proses pembentukan kecakapan-

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan 

sesama manusia.
8
 

c. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak untuk memimpin  perkembangan jasmani dan rohaninya 

kekedewasaan.
9
 

                                                           
7
UU RI No 20 th 2003(  Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, 2006),5. 

8
Mukhlison Effendi dan Siti Rodliyah, Ilmu  Pendidikan ( Ponorogo:  PPS PRESS, 2004), 2. 

9
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya 

1994), 11. 

10 
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2. Pengertian Pendidikan Agama 

Definisi pendidikan agama telah dirumuskan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
10

 

b. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, hal tersebut dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan.
11

 

c. Pendidikan agama adalah usaha-usaha secara sisitimatis dan pragmatis 

dalam membentuk anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan 

ajaran-ajaran islam. Pendidikan agama islam harus berlandaskan Al-Qur‟an 

dan Al-hadits. 

Pendidikan agama merupakan segi pendidikan yang utama yang 

mendasari segi pendidikan lainnya.Pendidikan agama menyangkut tiga segi 

yaitu segi kognitif, Afektif dan segi psikimotorik, ini berarti bahwa 

                                                           
10

 Mahfud Salahudin, Metodologi Pendidikan Agama  ( Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 
11

Amin Haidari, Kata sambutan Prolog( Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan 

keagamaan, 2010),!  
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pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang 

keagamaan saja, melainkan yang lebih utama membiasakan anak taat dan 

patuh menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. 

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama 

yang dianut oleh anak dengan tidak mengurangi untuk menghormati agam 

lain dan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Agar tercapainya pembelajaran secara optimal, upaya-upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran harus selalu dilakukan, diantaranya 

dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Dalam penelitian tindakan 

guru akan bertanya terhadap praktek pembelajaran yang dilakukan sendiri, 

mengevaluasinya, menelitinya serta mengembangkan, bahkan 

mengubahnya dengan jujur dan bijaksana. Perubahan harus dimulai dari 

diri sendiri dan hanya guru yang baik yang dapat melakukannya sesuai 

standar nasional pendidikan.
12

 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran yang 

dilakukan secara bersama di kelas secara professional.
13

 

                                                           
12

 E.Mulyasa, Praktek Penelitian Tindakan Kelas( Bandung: Remaja Rosdakarya,2009), 

7. 
13

 Basuki, Cara mudah melaksanakan PTK dalam kegiatan pembelajaran (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha,2010), 7. 
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Tujuannya untuk memperbaiki praktek pembelajaran dan juga untuk 

menanggulangi adanya berbagai masalah yang muncul di kelas serta 

peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di 

kelas dengan mengembangkan berbagai jenis ketrampilan dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa juga hasil belajar yang telah dilaksanakannya. 

3. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran PAI merupakan pembelajaran secara efektif dan 

efisien, untuk itu diperlukan guru yang berkompeten (memiliki kemampuan) 

dibidangnya. Sebenarnya agama Islam mengajarkan bahwa setiap umat Islam 

wajib mendakwahkan dan mendidikkan ajaran Islam kepada yang lain 

asalkan memiliki pengetahuan (kemampuan). 

Namun demikian pendidikan agama ternyata tidak hanya 

menyangkut masalah transformasi ajaran dan nilainya kepada pihak lain, 

tetapi lebih merupakan masalah yang komplek. Dalam arti, setiap kegiatan 

pembelajaran pendidikan agama akan berhadapan dengan permasalahan yang 

kompleks, misalnya masalah peserta didik dengan berbagai latar 

belakangnya, dalam kondisi dan situasi apa ajaran dan nilai-nilai Islam itu 

dididikkan serta usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menimbulkan daya 

tarik bagi peserta didik. 

Atas dasar itulah pendidikan agama Islam memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Pendidikan agama 

membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, 
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amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri,kompetitif, kooperatif, 

tulus, dan bertanggung jawab.
14

 

Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

agama yang menserasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat 

menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan 

agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Selain itu bertujuan mewujudkan 

keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat dengan sesama.Pembelajaran 

agama diharapkan dapat mengembangkan kesadaran moral-etika peserta 

didik. 

 

4. Media Pembelajaran PAI 

Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber 

atau penyalurnya inginditeruskan kepada sasaran atau penerima 

pesan.Dengan demikian posisi media selalu berada diantara komunikator dan 

komunikan, antara sumber pesan dan penerima pesan.Dalam pembelajaran 

media untuk membuat jelas apa yang dikemukakan oleh guru, sehingga tidak 

terjadi salah maksud atau salah penerimaan oleh yang menerima (siswa). Apa 
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 Zurqoni dan Muhibat, Menggali islam membumikan pendidikan (Jogjakarta, Arruz Media, 
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yang dikemukakan oleh komunikator diterima sama dengan apa yang 

dikemukakan oleh komunikan. Kesalah pahaman terhadap penjelasan yang 

dikemukakan sering kali disebabkan terlalu abstraknya penjelasan yang 

disampaikan guru kepada siswa. 

Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan didalam kelas, luar kelas, 

menghadirkan tokoh (seorang ahli, praktisi), dan membawa kepengalaman 

real dan sebagainya.Karena itu berbagai sumber /media yang ada di 

sekolahdan atau diluar lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan 

sumber /media pembelajaran antara lain dengan melakukan:  

1. Identifikasi kebutuhan sumber/media belajar 

2. Mengidentifikasi potensi sumber/media belajar yang ada dan 

dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah 

3. Pengelompokan sumber/media belajar 

4. Memanfaatkan dan menggunakan sumber/media belajar sesuai 

kompetensi dan hasil belajar yang hendak dicapai. 

5. Bekerja sama dengan keseluruhan warga sekolah dan lingkungan 

keluarga 

Pengelompokan sumber/media belajar itu misalnya: (a) Perpustakaan,         

(b) laboratorium, (c) media cetak/visual, audio, audio visual, (d) madia 

elektronik dan computer atau multi media, internet, (e) lingkungan alam 

sekitar, (f) keluarga atau masyarakat, dan (g) nara sumber. 

 Media pembelajaran berfungsi sebagai:  



19 
 

 

a. Membuat konkrit konsep yang abstrak 

b. Membawa obyek yang berbahaya atau sukar didapat kedalam lingkungan 

belajar 

c. Menampilkan obyek yang terlalu besar 

d. Menampilkan obyek yang tak dapat diamati dengan mata telanjang 

e. Mengamati gerakan yang terlalu cepat 

f. Memungkinkan siswa langsung berinteraksi dengan lingkungan 

g. Membangkitkan motifasi belajar 

h. Memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok 

i. Menyajikan informasi belajar secara konsisten 

j. Menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak 

k. Mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa.
15

 

Guru dalam pembelajaran PAI dapat menggunakan media yang 

sesuai dengan materi yang disampaikan pada siswa atau mengajak siswa 

untuk mengalami langsung terhadap materi yang diajarkan. Selain itu 

efektifitas penggunaan media juga dipengaruhi oleh jenis materi dari media 

tersebut. Media-media itu diantaranya: Gambar, maket, film, radio/tape, 

televise, slide atau poster dan benda-benda lain yang ada disekitar kita. 

Apabila guru tidak menggunakan media tambahan maka guru itu sendiri 
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sebagai media maka guru akan sangat efektif jika menyampaikan materi 

yang berjenis sikap atau afektif. 

5. Materi Pembelajaran PAI di SD 

Pembelajaran pendidikan agama islam di sekolah untuk menumbuh 

kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan danpengembangan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalamanpeserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT, serta mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan 

secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 

komunitas sekolah. 

Untuk mencapai hal tersebut dilaksanakan proses pembelajaran 

disekolah, diantaranya dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran dan 

guru diharapkan dapat mengembangkan materi pembelajaran tersebut. Dalam 

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dinyatakan bahwa 

mata pelajaran PAI dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran Agama dan 

Akhlak Mulia. Kelompok mata pelajaran ini bertujuan membentuk peserta 
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didik memnjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta ber akhlak mulia.
16

 

I.  Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI di SD/MI meliputi: 

a. Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat 

pendek dalam Al-Qur‟an, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-

„Alaq. 

b. Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada 

Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar. 

c. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari 

perilaku tercela 

d. Mengenal dan melaksanakan rukun islam mulai dari bersuci 

(thaharah) sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan 

ibadah haji 

e. Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah 

tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam 

kehidupan nabi. 

Aspek-aspek bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi: 

Akidah- akhlak, Qur‟an-Hadis, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Materi Aqidah menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah Swt. 
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(al-asma’ al- husna).Materi Akhlaq menekankan pada pembiasaan untuk 

menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan 

sehari-hari.Materi Qur‟an-Hadis menekankan pada kemampuan baca 

tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan 

kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari. Materi Fiqh menekankan pada kemampuan cara melaksanakan 

ibadah dan muamalah yang benar dan baik, bersifat fleksibel dan 

kontekstual.Sedangkan materi Tarikh menekankan pada kemampuan 

mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa sersejarah 

pada masa lalu. 

2. Jenis jenis Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

diklasifikasikan  sebagai berikut: 

a. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, 

meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, 

nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda. 

b. Konsep segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa 

timbul sebagai pemikiran, meliputi devinisi, pengertian, ciri khusus, 

hakikat, inti/isi, prinsip, dalil, rumus dan sebagainya. 

c. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktifitas dan kronologi suatu system. 

d. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap,misalnya nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong menolong dan sebagainya. 
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6. Evaluasi Pembelajaran PAI 

Evaluasi merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan dan 

pengolahan data informasi untuk menunjukkan gambaran seberapa jauh 

objek  yang dievaluasi itu dapat berkembang sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan 

Guru harus melakukan evaluasi terhadap siswa dan evaluasi itu dapat 

dilaksanakan pada: 

a. Awal serangkaian pelajaran atau sebelum suatu pelajaran pokok dimulai 

(tes prasyarat, tes diagnostik, pretes) 

b. Bagian akhir dari serangkaian pelajaran atau suatu pelajaran pokok (tes 

formatif, postes) 

c. Saat setelah suatu unit dari beberapa suatu pelajaran selesai dari pada 

akhir catur wulan atau semester (tes unit, tes sumatif) 

Evaluasi dapat diartikan juga dengan istilah pengukuran dan 

penilaian dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita dapat mengadakan 

sebuah evaluasi yakni dengan mengukur dan menilai.Kita tidak dapat 

mengadakan penilaian sebelum kita melakukan pengukuran. 

a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. 

Pengukuran bersifat kuantitatif. 

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan  terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. 
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c. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas yakni mengukur dan 

menilai. 

Dengan tes evaluasi, akan dapat diketahui apakah siswa sudah dapat 

menguasai pelajaran, baik yang berupa pengetahuan maupun ketrampilan 

dasar yang diperlukan untuk dapat mengikuti pelajaran atau serangkaian 

pelajaran pokok berikutnya. 

Dalam paket belajar mengajar ada lima macam tes evaluasi, yaitu: 

a. Tes Prasyarat 

Tes prasyarat berfungsi untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki 

pengetahuan dasar yang diperlukan untuk dapat mengikuti pelajaran 

pada paket belajar yang akan ditentukan. Tes prasyarat diberikan pada 

awal serangkaian pelajaran. 

b. Tes Formatif 

Tes formatif ini dimaksudkan untuk memonitor efektifitas proses belajar 

mengajar  dan akan memberikan petunjuk pada guru mengenai 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri masing-masing siswa 

sehubungan dengan isi bahan pelajaran. 

c. Tes Unit (sub sumatif) 

Tes unit ini diadakan setelah siswa berhasil mengerjakan semua paket 

belajar bidang studi. 

d. Tes kemampuan dasar dan tes psikologi 
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Tes kemampuan dasar dan tes psikologi ini berbentuk tes psikologi dan 

tes prestasi dan diberikan  sebelum program belajar tuntas dimulai. 

Evaluasi pada umumnya mengandung fungsi dan tujuan sebagai 

berikut: 

a. Sebagai input, yaitu kriteria seorang siswa untuk bisa masuk dalam suatu 

sekolah. 

b. Sebagai output, yaitu kriteria seorang siswa untuk berhak lulus  dari 

suatu sekolah.
17

 

c. Sebagai umpan balik, artinya evaluasi guru untuk proses pengajaran  

nantinya. 

d. Sebagai bahan laporan hasil  belajar siswa untuk nantinya diserahkan 

kepada orang tua siswa. 

Dilihat dari fungsinya di atas, jenis evaluasi dapat diklasifikasikan 

menjadi: 

a. Evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar 

siswa 

b. Evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk memperbaiki proses belajar atau 

strategi guru. 

c. Evaluasi penempatan, yaitu menempatkan siswa pada tempat yang sesuai 

dengan dirinya berdasar hasil evaluasi.
18
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d. Evaluasi diagnostik, yaitu untuk membantu siswa mengatasi masalah 

yang sedang dia hadapi. 

Evaluasi pembelajaran PAI berbasis kelas harus memperlihatkan tiga ranah 

yaitu: Pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan 

(psikomotorik). Ketiga ranah tersebut sebaiknya dinilai proporsional sesuai 

dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagai contoh pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Al-Qur‟an, Aqidah-Akhlaq, Fiqih 

dan Tarikh penilaiannya harus menyeluruh pada segenap aspek koknitif, 

afektif, psikomotorik, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan 

siswa serta bobot setiap aspek dari setiap materi.  

7.  Hasil Belajar 

Kegiatan proses belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan, gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak 

didik, guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dua unsur 

manusiawi inilah yang bisa melahirkan kondisi interaksi edukatif, di sana 

semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna untuk mencapai 

keberhasilan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran 

dilaksanakan.
19
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Untuk menyatakan suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan 

filsafatnya. Namun,  untuk menyamakan persepsi sebaiknya guru berpedoman 

pada kurikulum yang berlaku pada saat ini. Yang didalamnya antara lain 

dikatakan bahwa suatu belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran 

dikatakan berhasil  apabila tujuan instruksional khusus (TIK) nya tercapai.
20

 

Berbicara mengenai hasil belajar, dalam buku yang berjudul 

Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar yang dikutip oleh 

MulyanaAbdurrohman disebutkan bahwa hasil belajar dapat diartikan 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
21

 

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

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Merujuk pemikiran Gagne, 

hasil belajar berupa:  

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan meresponsecara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi symbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

2. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambing. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi,  
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Cipta,2003), 37. 



28 
 

 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan, keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas koknitif bersifat khas. 

3. Strategi koknitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorikyaitu  kemampuan melakukan serangkaian  gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.
22

 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.Artinya 

hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

melainkan komprehensif. 

Hord Word Kingsley dalam buku kutipan Nana Sudjana yang 

berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar mengatakan bahwa hasil 
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belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu, ketrampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Secara garis besar dikenal 

dengan tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.
23

 

Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa diadakan 

penilaian. Penilaian tersebut dapat dilakukan setiap saat selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung , dapat pula dilaksanakan setelah 

menyelasaikan program pembelajaran dalam waktu tertentu. 

Dikarenakan penilaian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk memperoleh pencapaian dan kemajuan belajar siswa dan 

mengefektifkan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

tercapainya kompetensi yang telah direncanakan maka penilaian yang 

dilakukan diistilahkan sebagai penilaian berbasis kelas. Istilah tersebut 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh guru 

kapanpun dan pada peristiwa apapun dalam proses pembelajaran, tidak harus 

menunggu saat ujian formatif, dan sumatif.Penilaian tersebut biasa juga 

disebut dengan othentic assessment atau penilaianyang sesungguhnya. 

Proses penilaian hasil belajar sangat dipengaruhi oleh jenis 

kompetensi yang diukur. Seringkali proses pengukuran yang salah tentu akan 

menghasilkan kesimpulan yang salah. Melakukan pengukuran terhadap aspek 
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kognitif akan sangat berbeda dengan melakukan pengukuran pada aspek 

psikomotor, dan juga akan sangat berbeda jika melakukan pengukuran pada 

aspek afektif. Pengukuran pada aspek kognitif dan psikomotor dapat 

dilakukan dengan jadwal yang jelas, tetapi pengukuran pada aspek afektif 

tentu akan dapat berakibat fatal jika dilakukan dengan jadwal yang jelas. Hal 

ini disebabkan karena mengukur aspek afektif adalah mengukur seseorang 

dalam keseharian atau kealamiahan, dimana proses penilaiannyapun 

merupakan kegiatan sehari-hari. 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk membuat penilaian  yang 

paling penting adalah kompetensi yang akan dinilai, indicator pencapaiannya 

dan materi yang diajarkan . Perhatian terhadap kompetensi utamanya 

dilakukan untuk mengetahui jenis kompetensi yang akan dilakukan penilaian, 

apakah jenis kognitif, afektif, atau psikomotor. Perhatian terhadap indikator 

untuk mengetahui sampai batas mana kompetensi yang harus dikuasai oleh 

siswa.  Sedangkan perhatian terhadap materi digunakan untuk mengetahui 

materi yang akan diajarkan dalam upaya untuk mencapai kompetensi, 

sehingga isi penilaian yang akan dilakukan adalah berpijak pada materi yang 

telah diajarkan kepada siswa. 

Penilaian hasil belajar menggunakan alat ukur berupa tes hasil belajar 

yang  merupakan tes yang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam 

bidang tertentu sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan dengan 
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sengaja dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap dan 

nilai.
24

 

 

 

8. Strategi Pembelajaran 

Makna strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif 

dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang, dan 

berbuat guna memenangkan kompetisi.
25

Secara historis konsep strategi 

memang berasal dari militer, kemudian dikembangkan didunia bisnis dan 

dunia kehidupan lainnya seperti politik dan pendidikan.
26

Strategi merupakan 

instrumen manajemen yang urgen dan tidak dapat dihindari termasuk 

manajemen sekolah.Strategi sekolah memastikan metode dan pendekatan 

yang digunakan untuk mencapai tujuan strategiknya.
27

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
28

Menurut 

Gerlach dan Ely (1980) dalam buku kutipan Hamzah B. Uno menjelaskan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 
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Ibid, 29. 
25

 Ahmadi,Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013),29. 
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27

 Ibid, 30 
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 Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Pustaka,2005),1092. 
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tertentu.
29

Sedangkan menurut istilah mengandung makna suatu rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran (tujuan khusus).
30

 

Strategi belajar mengajar adalah suatu siasat atau pola khusus 

mengenai kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga terjadi 

proses siswa belajar, dan guru mengajar secara efektif-efisien. Oleh karena itu 

melalui strategi itulah guru dituntut untuk mampu mendesain, merekayasa 

atau memanipulasi pola pembelajaran agar terjadi  kondisi siswa belajar dan 

guru tetap sebagai pengajar (fasilitator).
 

Strategi pembelajaran adalah cara yang akan digunakan oleh pengajar 

untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 

situasi dan kondisi, sumber bahan kebutuhan dan karakteristik peserta didik 

yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu.Dikarenakan terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran tetapi tidak semuanya sama 

efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan 

kreatifitas guru dalam memilih strategi pembelajaran tersebut. 

Metode atau straregi pendidikan (pembelajaran) agama Islam yang 

berorientasi pada penanaman nilai yaitu: 

                                                           
29

 Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yangKreatif dan Efektif (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1. 
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1. Metode/strategi dogmatik, yakni metode yang digunakan oleh pendidik 

untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima 

oleh peserta didik apa adanya, tanpa mempersoalkan hakekat kebaikan dan 

kebenaran tersebut. 

2. Metode/strategi deduktif, yakni metode yang digunakan oleh pendidik 

untuk menyajikan hakekat nilai-nilai kebenaran yang bersifat 

umum/universal, dengan jalan menguraikan tentang konsep kebenaran itu 

agar difahami oleh peserta didik, kemudian konsep tentang nilai-nilai 

kebenaran umum/universal tersebut ditarik kepada kasus-kasus. 

3. Metode/strategi induktif, yakni metode ini sebagai kebalikan dari metode 

deduktif dengan penjelasan bahwa dalam membelajarkan nilai-nilai 

kebenaran dimulai dari kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, 

kemudian ditarik maknanya secara hakiki yang bersifat umum/universal 

tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kebenaran tersebut , 

dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, atau berawal dari melihat kasus 

sehari-hari kemudian dikembalikan kepada konsep teoritiknya mengenai 

kebenaran tersebut yang bersifat umum/universal. 

4. Metode/strategi reflektif (metode gabungan dari deduktif dan induktif), 

yaknimembelajarkan nilai-nilai kebenaran dengan jalan mondar-mandir, 
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artinya berawal dari pemberian konsep secara umum tentang nilai-nilai 

kebenaran, kemudian diajak melihat.
31

 

Berbagai macam model dan jenis strategi/metode pembelajaran yang 

sedang berkembang didunia pendidikan dewasa ini yang memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap proses dan tingkat keberhasilan pendidikan, 

terutama pada saat proses belajar mengajar berlangsung . Proses 

pembelajaran tidak hanya mengembangkan aspek kemampuan koknitif 

melalui pelatihan, akan tetapi yang lebih penting dalam pembelajaran adalah 

proses transformasi nilai dan penanaman moral, serta pembentukan aspek 

sikap dan ketrampilan peserta didik secara terintegrasi dan komprehensif  

sebagai wujud penguasaan kompetensi dalam proses pendidikan. Oleh 

karena itu, pengembangan- pengembangan aspek model dan strategi dalam 

pembelajaran sangat mutlak diperlukan guna tercapainya standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang diharapkan.
32

 

Beberapa strategi/metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa dalam belajar antara lain:  

1. Brainstorming (curah pendapat) dan Elistasi (seleksi pendapat)
 

Yaitu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta 

peserta didik  untuk mencurahkan pendapat atau memunculkan ide 

gagasan secara lisan. 

                                                           
31

 Ibid, 181 
32

 Ibid, 188 



35 
 

 

2. Information Search (mencari informasi) 

Yaitu suatu cara yang digunakan oleh gurudengan maksud meminta 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik 

oleh pendidik maupun peserta didik sendiri, kemudian mencari informasi 

jawabannya lewat membaca untuk memperoleh informasi yang akurat. 

3. Everyone is Teacher Here (semua adalah pendidik atau guru)
 

Yaitu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta 

peserta didik untuk semuanya berperan menjadi nara sumber terhadap 

sesama temannya dikelas belajar. 

4. Reading Guide (penuntun bacaan)
 

Yaitu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta 

didik untuk mempelajari sesuatu dengan cara membaca suatu teks bacaan 

(buku, majalah, Koran dll) sesuai dengan materi bahasan. 

5. Poster Comment (Mengomentari Gambar) 

Yaitu suatu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud 

mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung 

dalam suatu gambar yang berkaitan dengan materi. 

6. Index Card Match (Mencari Pasangan Jawaban) 

Yaitu suatu strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak 

peserta didik untuk menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaan 

yang sudah disiapkan. 

7. Card Sort (Mensortir Kartu) 
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Yaitu suatu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud 

mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui 

pengklasifikasian materi yang dibahas dalam pembelajaran.
 

8. The Power of Two (Kekuatan Berpasangan) 

Yaitu suatu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud 

mengajak peseta didik  untuk belajar dengan cara berpasangan, karena 

hasil belajar berpasangan dua orang memiliki kekuatan yang lebih 

disbanding sendirian.
33

 

9. Reading Aloud (membaca keras) 

Yaitu suatu strategi yang digunakan oleh pendidik dengan maksud 

mengajak peserta didik untuk berkonsentrasi mendengarkan bacaan 

temannya dan mendiskusikan poin penting yang ada pada bacaan. 

10. Modeling The Way (Memberi contoh Demonstrasi)Yaitu suatu strategi 

yang digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik 

untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu ketrampilan yang 

sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru.
34 

Dari berbagai macam model dan jenis strategi/metode baru dalam 

pembelajaran sebagaimana tersebut diatas dan masih banyak lagi strategi yang 

lain, pada hakekatnya adalah bertujuan untuk memberdayakan peserta 

didik(siswa) supaya aktif dalam belajar. Model dan strategi tersebut dapat 
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diterapkan  dalam proses pembelajaran materi apa saja, termasuk materi 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal ini sebagai upaya pengembangan dari 

metode-metode lama yang kadang dianggap kurang banyak melibatkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran dengan berbasis pada pelibatan peserta didik untuk 

aktif berpartisipasi dan melakukan sendiri, merupakan kunci pembentukan 

pengalaman belajar yang sangat memungkinkan bagi peserta didik untuk 

mengetahui, memahami, menghayati, dan membuktikan dalam bentuk 

perbuatan.Pemilihan berbagai model dan jenis strategi pembelajaran aktif 

tersebut dalam penerapan hendaklah disesuaikan dengan mempertimbangkan 

jenis materi, waktu, sarana dan karakteristik peserta didik yang sedang belajar.
 

Adapun untuk menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan materi Asmaul Husna kepada siswa, penulis menggunakan 

strategi “Reading aloud dan Index card match”. 

 Strategi Reading aloud(membaca keras) merupakan suatu strategi 

yang dapat membantu siswa dalam berkonsentrasi  mendengarkan bacaan 

temannya untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikannya pada poin-

poin penting serta memberi contoh. 

Langkah-langkah strategi Reading Aloud adalah sebagai berikut: 

1. Pilih satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan 

teks tersebut tidak terlalu panjang. 
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2. Berikan kopian teks kepada siswa. Beri tanda poin-poin atau isu-isu yang 

mrnarik untuk didiskusikan. 

3. Bagi teks dengan paragrap atau yang lain. 

4. Undang beberapa siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang 

berbeda-beda. 

5. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat 

untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu, untuk bertanya, atau 

memberi contoh. Beri siswa waktu untuk berdiskusi jika mereka 

menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. 

6. Akhiri proses dengan bertanya kepada siswa apa yang ada dalam teks.
35

 

Sedangkan menurut Basuki dan Retno Widyaningrum, langkah-

langkah strategi Reading aloud adalah sebagai berikut: 

a. Pilihlah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. 

Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang.  

b. Berikan copy-an teks kepada mahasiswa. Beri tanda poin-poin atau isu-

isu yang menarik untuk didiskusikan. 

c. Tunjuk salah satu siswa/siswi untuk membaca dengan suara keras. Ketika 

bacaan sedang berlangsung hentikan pada beberapa tempat atau tanda 

untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu. Beri kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi jika mereka menunjukkan ketertarikan 

pada poin tersebut. 
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d. Akhiri proses dengan bertanya kepada siswa/siswi apa yang ada dalam 

teks.
36

 

Strategi Index Card Match (mencari pasangan kartu) merupakan 

suatu strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang 

materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

1) Buatlah potongan-potongan kertas sejumlah siswa yang ada dalam kelas. 

2) Bagi potongan kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3) Tulis pertanyaan tentang materi yang telah diberikan sebelumnya pada 

setengah bagian kertas yang telah disiapkan. Setiap kertas berisi satu 

pertanyaan. 

4) Pada separoh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang tadi dibuat. 

5) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. 

6) Beri setiap siswa satu kertas, jelaskan bahwa ini adalah aktifitas yang 

dilakukan berpasangan. Separoh siswa akan mendapat soal dan separoh 

siswa yang lain akan mendapat jawaban. 

7) Minta siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah 

menemukan pasangannya, minta mereka untuk duduk berdekatan. 
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8) Setelah semua siswa/siswi menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

mintalah setiap pasangan secara bergantian untuk membaca soal dan 

jawaban dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

9) Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.
37

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Skripsi Anisatul Qoiriyah dengan judul”Penerapan strategi Reading Aloud 

dan problem based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa/siswi kelas 

VII MTs Ma‟arif  Klego semester genap tahun pelajaran 2010/2011”38 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan subyek 

penelitian siswa kelas VII MTs. Ma‟arif  Klego. Fokus yang diteliti pada 

penelitian ini adalah minat belajar siswa. Penelitian ini dibagi menjadi tiga siklus, 

hasil perolehan penelitian ini pada siklus I, II, dan III  terus mengalami 

peningkatan. Pada siklus I kemampuan mengidentifikasi variable membaca materi 

mencapai 56%, dan pada siklus II 89%, dan pada siklus III 89%. Sedangkan 

mendiskusikan masalah mencapai 52% pada siklus I, 74% pada siklus II, dan 93% 

pada siklus III. Sedangkan kerja sama siswa pada siklus I 56%, siklus II 74%, dan 
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pada siklus III93%. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 70%,dan 

siklus II mencapai 81%, dan pada siklus III bisa mencapai 100%. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dengan judul 

“Penerapan strategi Jigsaw Learning dan Index CardMatch untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa mata pelajara Pendidikan Agama Islam pokok 

bahasan meneladani perilaku taubatnya nabi Adam AS. Penelitian Tindakan Kelas 

di kelas IV SDN I Ginuk Kec.Karas Kabupaten Magetan tahun pelajaran 

2012/2013”.39 

Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dengan subyek 

penelitiannya siswa kelas IV SDN I Ginuk Kec. Karas Kab.Magetan yang diteliti 

pada penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran terjadi perubahan secara bertahab.Keaktifan siswa pada siklus I 

mencapai 80%, dan pada siklus ke II mengalami peningkatan mencapai 100 

%.Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 75%, dan pada siklus ke 

II mencapai 100%. 

Penelitian oleh Intarsih dengan judul “Implementasi strategi Reading Aloud 

dan card sort untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-

Qur‟an surat-surat pendek (PTK di SDN2 Karang Waluh).
40 
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek 

penelitiannya siswa kelas IV SDN 2 Karang Waluh Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo.Fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa. Penelitian ini dibagi menjadi dua siklus . Data yang diperoleh  pada tes 

akhir siklus I  mampu mencapai nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 64. Jadi nilai 

rata-rata pada siklus I ini mencapai 73,90. Selanjutnya pada siklus ke II terjadi 

peningkatan yaitu dari jumlah siswa 11 anak mampu mencapai nilai tertinggi 92 

dan nilai terendah 75, dan nilai rata-rata pada siklus ke II ini mencapai 82,45 

dengan nilai yang sering muncul adalah 83. 

Dari beberapa rujukan hasil penelitian terdahulu seperti tersebut diatas 

terdapat persamaan variabel yang akan penulis jadikan obyek pada penelitian ini, 

yaitu kemampuan membaca materi , keaktifan, kerja sama dan hasil belajar. 

Sedangkan penulis menggunakan strategi Reading Aloud dan Index Card Match 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pokok bahasan mengenal Asmaul 

Husna dengan harapan penggunaan strategi ini dapat meningkatkan kemampuan 

membaca, keaktifan, kerja sama dan hasil belajar siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

1. Jika strategi pembelajaran  “Reading Aloud dan Index Card Match” diterapkan, 

maka kemampuan membaca siswa bagi siswa kelas II SDN I Brotonegaran 

akan meningkat. 
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2. Jika strategi pembelajaran Reading Aloud dan Index Card Match” diterapkan, 

maka keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran siswa kelas II SDN I 

Brotonegaran akan meningkat. 

3. Jika strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Card Match” diterapkan, 

maka kerja sama siswa pada siswa kelas II SDN I Brotonegaran akan 

meningkat. 

4. Jika strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Card Match” diterapkan, 

maka hasil belajar siswa kelas II SDN I Brotonegaran akan meningkat. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

1. Strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Card Match” dapat 

meningkatkan kemampuan membaca bagi siswa kelas II SDN I Brotonegaran 

Ponorogo. 

2. Strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Cart Match” dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bagi siswa kelas 

II SDN I Brotonegaran Ponorogo. 

3. Strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Cart Match” dapat 

meningkatkan kerja sama siswa pada siswa kelas II SDN I Brotonegaran 

Ponorogo. 

4. Strategi pembelajaran “Reading Aloud dan Index Card Match” dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN I Brotonegaran Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Masalah-masalah yang ada pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada materi mengenal Asmaul Husna kelas II di SDN I Brotonegaran adalah: 

1) Kurangnya kemampuan siswa dalam hal membaca, 2) Kurangnya keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, 3) Kurangnya siswa dalam kerja sama, 4) 

Hasil belajar kurang baik.   

Dengan adanya masalah tersebut diatas maka kemampuan siswa dalam hal 

membaca masih kurang, keaktifan dan kerja sama siswa dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam  serta hasil belajar menurun. Hal tersebut disebabkan karena minat 

baca siswa rendah, strategi yang digunakan kurang tepat , penyampaian materi 

hanya dengan ceramah, juga pembiasaan kerja sama masih kurang sehingga siswa 

merasa jemu dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru sebagai komponen yang sangat berkompeten dalam proses 

pembelajaran maka banyak pihak yang sangat mengharapkan bahwa adanya 

peningkatan kualitas maupun keberhasilan pendidikan itu sebagian besar ada pada 

guru. 

 



45 
 

 

 

 

B. Setting Subyek Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di Sekolah Dasar Negeri I 

Brotonegaran yang berada dijalan Gatot Subroto no: 56 kelurahan Brotonegaran 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.SDN I Brotonegaran berdiri sejak 

tanggal 1 Nopember 1916 yang semula bernama Sekolah Rakyat Bakti (SR Bakti) 

kemudian pada tahun 1960  mengalami perubahan nama yaitu SDN Bakti dan 

pada tahun 1982 mengalami perubahan lagi yaitu dengan nama  SDN I 

Brotonegaran sampai sekarang. SDN I Brotonegaran berada dilokasi yang mudah 

dijangkau karena berada ditepi jalan raya dan juga dilewati kendaraan umum 

sehingga masyarakat baik yang dari lingkungan sekitar maupun yang dari daerah 

lain banyak yang bersekolah keSDN I Brotonegaran tersebut. 

Sekolah Dasar Negeri I Brotonegaran yang bernaung dibawah UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan Ponorogo sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar 

umum yang memiliki tanggung jawab mewujudkan kualitas pendidikan dasar 

baik dalam pelajaran umum maupun pelajaran agama. 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya ada satu guru agama dan 

mempunyai jumlah murid yang cukup banyak upaya untuk pembenahan 

peningkatan kualitas pembelajaran dibantu  guru lainnya yang saling mengisi, 

memberi dan menerima dengan semangat tinggi yang direalisasikan dalam mata 

pelajaran yang lain. 
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Adapun visi, misi dan tujuan sekolah SDN I Brotonegaran Ponorogo 

adalah sebagai berikut:
2841 

a. Visi 

Terwujudnya lembaga pendidikan dasar yang mampu membentuk 

anak didik yang unggul, berprestasi, terampil dan berbudi pekerti luhur. 

b. Misi 

1. Meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan PAKEM. 

2. Meningkatkan intelektual dan kreatifitas. 

3. Melaksanakan kegiatan yang bernunsa agama, berbudaya, berbudi pekerti 

luhur. 

c. Tujuan Sekolah 

1. Meningkatkan mutu lulusan sehingga mampu terseleksi di sekolah lanjutan 

favorit. 

2. Memiliki team/kelompok LMP dan MIPA yang mampu menjadi finalis 

ditingkat kecamatan/kabupaten. 

3. Memiliki team/kelompok olahraga minimal tiga cabang yang mampu 

menjadi finalis di tingkat kecamatan/kabupaten. 

4. Memiliki team/kelompok kesenian Reog Ponorogo yang mampu tampil 

pada acara tingkat kecamatam/kabupaten. 

5. Meningkatkan keimanan,ketaqwaan, kedisiplinan dan penanaman rasa 

cinta tanah air.  

                                                           
28 Dokumen SDN I Brotonegaran Ponorogo. 
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6. Proses belajar mengajar mengarah dan bertumpu pada pembelajaran 

berbasis kompetensi serta kurikulum yang berlaku. 

7. Menerapkan ketrampilan Bahasa Inggris 

8. Menerapkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan di SDN I Brotonegaran 

dengan mengambil kelas yang diteliti yaitu kelas II semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 24, mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pokok bahasan mengenal Asmaul Husna. Peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas di SDN I Brotonegaran karena menemukan berbagai 

permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran pendidikan agama islam 

berlangsung. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 4 Maret  

sampai dengan 29April 2014. 

C. Variabel yang diamati 

Variabel penelitian yang diamati,  dalam hal ini penulis menentukan 

variabel proses dan variabel hasil belajar. 

1. Variabel Proses 

a. Mengamati minat belajar siswa/siswi dalam materi mengenal asmaul 

husna. 

b. Mengamati keaktifan siswa/siswi dalam materi mengenal asmaul husna. 

c. Mengamati kerja sama siswa/siswi dalam materi mengenal asmaul husna. 
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2. Variabel Hasil 

Mencatat nilai perolehan hasil belajar, berupa uji kompetensi penguasaan 

masing-masingsiswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pokok 

bahasan mengenal asmaul husna. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan dua (2) siklus, 

dan akan dilanjutkan apabila diperlukan dan belum mencapai ketuntasan. Prosedur 

dan langkah  dalam penelitian ini mengikuti sebagaimana prinsip dasar yang 

berlaku pada penelitian tindakan yang terdiri dari : kegiatan perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Empat tahapan logika tersebutdigambarkan  sebagai berikut:
42 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3.1 dst 

Prosedur dan langkah penelitian 

                                                           
42

 Basuki, Cara mudah melakukan PTK dalam  kegiatan pembelajaran (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2010), 9. 

 

 

Identifikasi 

masalah 

 

Perencanaan(pl

anning) 

 

Refleksi 

(reflecting) 

 

Tindakan 

(acting) 

 

Observasi 

(observing) 

 

Perencanaan 

ulang 

 

Siklus I 

Siklus II 
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Secara keseluruhan empat tahapan dalam PTK tersebut  membentuk suatu 

siklus  PTK yang digambarkan dalam bentuk spiral. Untuk  mengatasi suatu  

masalah,  mungkin  diperlukan  lebih  dari  satu siklus. Siklus-siklus tersebut  

saling  terkait  dan  berkelanjutan. Siklus  kedua, dilaksanakan  bila masih ada hal-

hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus  ketiga,  dilaksanakan  

karena  siklus  kedua  belum mengatasi masalah, begitu  juga  siklus-siklus  

berikutnya. 

Adapun penjelasan perencanaan pemberian tindakan untuk masing-

masing siklus adalah sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini diawali dengan penulis 

mengidentifikasi/mencari  penyebab timbulnya masalah-masalah dalam proses 

pembelajaran. Di dalam kelas ditemukan siswa kurang aktif   dan kurang 

perhatian dalam mengikuti pembelajaran sehingga pada akhirnya karena  

kurang  perhatiannya  saat  guru menyampaikan  materi  pelajaran maka hasil 

belajar yang dicapai kurang sesuai dengan harapan/ kurang memuaskan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan meliputi 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir. 



50 
 

 

b. Menyiapkan sumber/bahan alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian  kompetensi. 

d. Menyiapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pencapaian kompetensi serta 

menyiapkan instrumen  tolok ukur keberhasilan tindakan. 

e. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Setelah  melaksanakan  perencanaan  diatas,  tahap  selanjutnya  adalah 

melaksanakan  perencanaan  yang  telah  tersusun  untuk  meningkatkan  hasil  

belajar  siswa  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dengan 

teknik: 

a. Siswa diberi teks bacaan untuk dibaca  keras. 

b. Siswa diminta  untuk  berhenti  membaca  pada  poin  yang  penting  untuk  

didiskusikan. 

c. Guru  bertanya  pada  siswa  apa  isi  yang  ada  dalam  teks. 

d. Guru  membagi  potongan  kertas  kepada  siswa  yang  sebagian   berisi  

pertanyaan  dan  sebagian  berisi  jawaban .  

e. Siswa  diminta  untuk  mencari  pasangan  antara  soal  dan  jawabannya. 

f. Setelah siswa  menemukan  pasangannya  diminta  untuk  duduk  

berdekatan. 
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g. Setelah  semua  menemukan  pasangannya,  secara  bergantian  setiap  

pasangan  untuk  membacakan  soal  dan  dijawab  oleh  pasangannya. 

h. Kegiatan  ini  diakhiri  dengan  memberi  penguatan  dan  klarifikasi. 

3. Pengamatan 

Pengamatan  ini  dilaksanakan untuk  melihat  dan  mengamati  langsung  

pelaksanaan rencana  yang  telah  disusun.  Apakah  perencanaan  tersebut  

terlaksana  dengan  baik  atau  sebaliknya. Adakah  kekurangan-kekurangan  

yang  memberikan  hasil  kurang  maksimal  dalam  pelaksanaan pemberian  

tindakan  kelas  untuk  meningkatkan  perhatian, keaktifan, kerja  sama  dan  

hasil  belajar  siswa  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam pokok  

bahasan  mengenal  asmaul  husna.  Seluruh  peristiwa  atau  kejadian-kejadian  

selama  kegiatan  pembelajaran  berlangsung   dicatat  dalam  lembar  

observasi/evaluasi. 

4. Refleksi 

Pada  tahap  ini  guru  mengadakan  evaluasi  dengan  permainan  yaitu 

dengan  melempar  bola  kecil  kepada  siswa.  Siswa  secara  bergantian  

melempar  bola  kepada  teman  yang  lain ,  apabila siswa  yang  pada saat  

music  diberhentikan ketepatan  pegang  bola,  ia  harus  menjawab  pertanyaan  

guru  yang  berkaitan  dengan asmaul  husna.  Guru  juga  menganalisis  nilai  

perolehan  hasil  belajar  siswa  dengan  menggunakan  tolok  ukur  yang  telah  

ditentukan  yang  selanjutnya  dijadikan  bahan sebagai pertimbangan  apakah  

diperlukan  siklus  II  atau  tidak. 
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Tahapan pemberian tindakan pada siklus I dapat pula dijelaskan  melalui 

tabel berikut 

Tabel 3.1 

Tahapan Pemberian Tindakan Siklus I 

 
Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi 

1.Menyiapkan RPP 

berbasis PTK dengan 

pokok bahasan 

mengenal asmaul husna 

2.Menyiapkan 

sumber/bahan/alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Menyiapkan instrumen 

penilaian yang  

digunakan untuk 

mengukur pencapaian 

kompetensi 

4. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan 

instrumen tolok ukur 

keberhasilan tindakan 

5. Menyiapkan lembar 

perekam proses 

pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

1.Siswa diberi teks untuk  

dibaca keras 

 

 

2. Siswa diminta untuk 

berhenti membaca 

pada poin yang penting 

untuk didiskusikan 

3.Guru bertanya pada 

siswa apa isi yang ada 

dalam teks 

 

4. Guru membagi 

potongan kertas 

kepada siswa sebagian 

berisi soal dan 

sebagian berisi 

jawaban 

 

5.Siswa diminta untuk 

mencari pasangan 

antara soal dan 

jawaban 

 

6.Setelah siswa 

menemukan 

pasangannya diminta 

untuk duduk 

berdekatan 

7.Setelah semua 

menemukan pasangan, 

secara bergantian 

setiap pasangan 

membacakan soal dan 

dijawab oleh 

pasangannya 

8.Guru memberi 

penguatan dan 

klarifikasi 

 

1.Mengamati 

keaktifan siswa 

dengan 

memberi tanda 

contreng () 

pada lembar 

terstruktur 

 

 

2.Mengamati 

kerja sama 

siswa dengan 

memberi tanda 

contreng () 

pada lembar 

terstruktur 

 

3.Mencatat nilai 

perolehan hasil 

belayar 

1.Merefleksikan hasil 

pengamatan 

kegiatan dalam 

diskusi dan kerja 

sama siswa 

 

 

 

2.Perolehan hasil 

belajar siswa 

sebagai tolok ukur 

menyusun rencana 

selanjutnya apakah 

diperlukan siklus 

ke II atau tidak 
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Siklus II 

Siklus II dilaksanakan  apabila  diperlukan, karena belum ada peningkatan  

yang  signifikan  terhadap hasil  belajar siswa. Sebagaimana siklus I, pada siklus II 

melalui tahapan pemberian tindakan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap perencanaan di siklus II ini yang dilakukan penulis yaitu 

melakukan perencanaan perbaikan adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi atau 

kurang maksimalnya keberhasilan hasil belajar pada siklus I dengan menyiapkan 

peralatan serta sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan seperti 

menyiapkan perangkat pembelajaran diantaranya  menyiapkan RPP, daftar hadir 

siswa , lembar pengamatan, instrumen evaluasi. 

2. Tindakan 

Pada siklus I siswa belum begitu memahami materi tentang asmaul husna 

maka pada siklus II ini siswa harus betul-betul memahami dalam mengenal asmaul 

husna dari tugas yang diberikan pada siklus I dan pada siklus II ini siswa juga 

harus sudah mengetahui arti dari asmaul husna tersebut. 

3. Observasi 

Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan 

kemampuan siswa dalam mengenal asmaul  husnayang disampaikan pada siklus I 

ke siklus II. Sebagaimana pada siklus I siklus II inipun juga seluruh 

peristiwa/kejadian selama pembelajaran  diamati dan dicatat dalam lembar 

pengamatan tersetruktur, begitu juga perolehan hasil belajar. 
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4. Refleksi 

Pada siklus II ini refleksi yang dilakukan penulis yaitu yaitu dengan 

menganalisis seluruh hasil pengamatan dan perolehan hasil belajar siswa, dan telah 

terjadi peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, maka pemberian 

tindakan berikutnya sudah tidak perlu diadakan. 

Tahapan pemberian tindakan pada siklus II ini dapat dijelaskan pula 

melalui tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Tahapan Pemberian Tindakan Siklus II 

 
Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

1.Menyusun rencana 

tindakan 

 

2.MenyusunRPP 

berbasisPTKdengan 

pokok bahasan 

mengenal asmaul 

husna 

 

3.Menyiapkan 

sumber/bahan/alat 

yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

 

4.Menyiapkan instrumen 

penilaian yang akan 

digunakan untuk 

mengukur pencapaian 

kompetensi 

 

5.Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan 

instrumen tolok ukur 

keberhasilan tindakan 

1.Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

hari ini 

 

2.Guru memberikan 

informasi hasil 

belajar siklus I 

dengan harapan 

terjadi peningkatan 

pada siklus II 

 

3.Siswa diberi teks 

bacaan untuk dibaca 

keras 

 

4.Guru membagi 

potongan kertas 

kepada semua siswa 

sebagian berisi soal 

dan sebagian berisi 

jawaban 

 

5.Siswa diminta untuk 

mencari pasangan 

antara soal dan 

jawaban 

 

6.Setelah menemukan 

pasangannya siswa 

1.Mengamati 

keaktifan siswa 

dengan memberi 

tanda contreng () 

pada lembar 

terstruktur 

 

2.Mengamati kerja 

sama siswa  

dengan memberi 

tanda contreng () 

pada lembar 

terstruktur 

 

3.Mencatat nilai 

perolehan hasil 

belajar 

Merefleksikan hasil 

pengamatan kegiatan 

keaktifan pesert didik 

dan kerja sama siswa 

serta menganalisis 

nilai hasil belajar  

peserta didik, dengan 

menggunakan tolok 

ukur yang telah 

ditentukan untuk 

membuat keputusan 

apakah siklus 

berikutnya apa tidak. 
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diminta untuk duduk 

berdekatan 

 

7.Setelah semua 

nenemukan 

pasangannya, secara 

bergantian setiap 

pasangan maju 

membacakan soal 

dan dijawab oleh 

pasangannya 

 

8.Guru memberi 

penguatan dan 

klarifikasi 

 

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

 

No Jenis Kegiatan Tanggal 

1 Perencanaan 4 Maret 2014 

2 Persiapan 

Menyusun konsep pelaksanaan 

Menyusun instrumen 

 

11 Maret 2014 

18 Maret 2014 

3 Pelaksanaan 

Melakukan tindakan slklus I 

Melakukan tindakan siklus II 

 

25 Maret 2014 

1 April 2014 

4 Menyusun laporan hasil penelitian 8-29 April 2014 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran singkat setting lokasi penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di SDN I Brotonegara 

Ponorogo.SDN I Brotonegaran ini terletak dijalan Gatot Subroto no.56 

Kelurahan Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. SDN I 

Brotonegaran letaknya sangat strategis berada ditepi jalan raya yang sangat 

mudah dijangkau dengan berbagai macam transportasi sehingga masyarakat 

baik dari lingkungan sekitar maupun dari daerah lain banyak yang bersekolah di 

SDN I Brotonegaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya siswa yang 

berasal dari luar kecamatan Ponorogo diantaranya dari Babadan, Sukorejo, 

Jetis, Sambit dan Slahung. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berlangsung dalam 

kelas saat kegiatan belajar mengajar di kelas II dengan jumlah siswa sebanyak 

24 anak,  yang terdiri dari  laki-laki sebanyak 14 anak dan perempuan 10 anak. 

Siswa-siswi SDN I Brotonegaran berasal dari masyarakat yang berlatar 

belakang ekonomi orang tua murid sangat bervariasi, mulai dari petani, buruh 

tani, pedagang, PNS, POLRI, TNI,  dan lain-lain. Kondisi lingkungannyapun 

juga bervariasi mulai dari lingkungan pedesaan sampai lingkungan perkotaan. 

Materi pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah mengenal asmaul husna  sebagai bahan pembelajaran mengenal 
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tentang sifat-sifat Allah SWT agar anak  lebih kuat rasa keimanan atau 

kepercayaan hatinya terhadap Allah SWT. 

B. Penjelasan persiklus 

Siklus I 

Proses kegiatan pada siklus I dapat dilihat pada deskripsi langkah 

langkah kegiatan Penelitian Tindakan Kelas siklus I sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mencakup kegiatan awal, inti dan akhir. 

 Menyiapkan sumber/bahan alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Menyiapkan instrumen penilaiam yang akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi. 

 Menyiapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pencapaian 

kompetensiserta menyiapkan instrumen tolok ukur keberhasilan tindakan. 

 Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan 

 Siswa diberi teks bacaan untuk dibaca keras. 

 Siswa diminta untuk berhenti membaca pada poin yang penting untuk 

didiskusikan. 

 Guru bertanya pada siswa apa isi yang ada dalam teks. 



58 
 

 

 Guru membagi potongan kertas kepada siswa yang sebagian berisi 

pertanyaan dan yang sebagian berisi jawaban. 

 Siswa diminta untuk mencari pasangan antara soal dan jawabannya. 

 Setelah siswa menemukan pasangannya diminta untuk duduk berdekatan. 

 Setelah semua telah menemukan pasangannya, secara bergantian setiap 

pesangan untuk membacakan soal dan dijawab oleh pasangannya. 

 Kegiatan ini diakhiri dengan memberi penguatan dan klarifikasi 

c. Pengamatan 

 Mengamati keaktifan siswa dengan memberi tanda contreng () pada 

lembar observasi terstruktur. 

Keaktifan siswa dalam mendengarkan bacaan dan diskusi mencapai 

17 siswa atau 70% dari jumlah keseluruhan yaitu 24 siswa, sebagaimana 

pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Data Hasil Penelitian Keaktifan Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati Jumlah Keterangan 

 1 2   

1   2 Baik  

2   2 Baik  

3   2 Baik  

4   2 Baik  

5  - 1 Cukup  

6   2 Baik  

7   2 Baik  

8  - 1 Cukup  

9   2 Baik  

10   2 Baik  
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11 -  1 Cukup  

12   2 Baik  

13   2 Baik  

14   2 Baik  

15  - 1 Cukup  

16   2 Baik  

17   2 Baik  

18  - 1 Cukup  

19   2 Baik  

20 -  1 Cukup  

21   2 Baik  

22   2 Baik  

23   2 Baik  

24 -  1 Cukup  

Keterangan peraspek: 

1. Keaktifan siswa dalam mendengarkan bacaan temannya 

2. Keaktifan siswa dalam berdiskusi 

Keterangan penilaian: 

2: baik 

1: cukup 

0: kurang 

Prosentase keaktifan siswa yang maksimal adalah: 

Ketuntasan:  70%x100%
24

17
x100%

N


 

 

 Mengamati kerja sama siswa dalam berpasangan dengan memberi tanda 

contreng () pada lembar observasi terstruktur. 

Dalam mencari pasangan dan mempresentasikan hasil dengan 

pasangannya mencapai 18 siswa atau 75% dari jumlah  keseluruhan 24 
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siswa dan yang 6 siswa masih kurang dalam kerja sama. Sebagaimana 

terdapat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Data Hasil Pengamatan Kerja Sama Siswa Siklus I 

No Aspek yang diamati Jumlah Keterangan 

1 2  

1 -  1 Cukup  

2   2 Baik  

3 -  1 Cukup  

4   2 Baik  

5   2 Baik  

6   2 Baik  

7   2 Baik 

8   2 Baik 

9   2 Baik 

10   2 Baik 

11   2 Baik 

12   2 Baik 

13  - 1 Cukup  

14  - 1 Cukup  

15   2 Baik 

16   2 Baik 

17   2 Baik 

18   2 Baik 

19  - 1 Cukup  

20   2 Baik 

21  - 1 Cukup  

22   2 Baik 

23   2 Baik 

24   2 Baik 

 

Keterangan peraspek: 

1. Menemukan pasangan 

2. Mempresentasikan hasil dengan pasangannya 
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Keterangan penilaian: 

2: baik 

1: cukup 

0: kurang 

Prosentase kerja sama siswa yang maksimal adalah: 

Ketuntasan:  75%x100%
24

18
x100%

N


 

Mencatat nilai perolehan hasil belajar 

 Nilai perolehan hasil belajar uji kompetensi masing-masing siswa 

dalam mata pelajaran PAI pokok bahasan mengenal asmaul husna pada 

siklus I ini mencapai 15 siswa atau 62,5% dari jumlah keseluruhan 24 

siswa, hal itu dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Data Nilai Perolehan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

KKM: 75 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Roy Prasetyo 60 Tidak tuntas 

2 Ahmad Adin 80 Tuntas 

3 Ananda Rafi 70 Tidak tuntas 

4 Ardika Bagas 90 Tuntas 

5 Arsi Fiqih 80 Tuntas 

6 Aura Putri 70 Tidak tuntas 

7 Bagus Setyono 90 Tuntas 

8 Calista Mayriyang 70 Tidak tuntas 

9 Faridah Dzihni 90 Tuntas 

10 Fauzian Aditya 80 Tuntas 

11 Hana Lena 70 Tidak tuntas 

12 Iggy Fawazatha 80 Tuntas 

13 Kahfi Andreansyah 80 Tuntas 



62 
 

 

14 Laudy Naomira 60 Tidak tuntas 

15 Lintang Gading 80 Tuntas 

16 M. Nurfahmi 80 Tuntas 

17 M. Alvin Dava 80 Tuntas 

18 M. Yasin 90 Tuntas 

19 Pramudya 70 Tidak tuntas 

20 Putra Purnama 70 Tidak tuntas 

21 Rebiya Famelia 80 Tuntas 

22 Wibi Deska 90 Tuntas 

23 Zahrotul Fatiya 90 Tuntas 

24 Juan Farhan 60 Tidak tuntas 
 

Keterangan: 

Dari tabel 4.3 nilai individu dapat diketahui rata rata kelasnya: 

77,5%
24

1860   

Sedangkan prosentase ketuntasan belajarnya : 62,5%X100%
24

15   

d. Refleksi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan dan observasi 

dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) mata pelajaran PAI 

pokok bahasan Mengenal Asmaul Husna pada siklus I ini bahwa keaktifan 

siswa baru mencapai 70%, kerja sama siswa 75%, nilai rata-rata kelas 

mencapai 77,5% dan yang mendapat nilai diatas KKM baru 15 siswa atau 

62,5%. Dengan demikian kegiatan PTK ini perlu dilanjutkan dengan siklus 

II. 

Siklus II 

Proses kegiatan pada siklus II adalah sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

 Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mencakup kegiatan awal, inti dan akhir. 

 Menyiapkan sumber/bahan alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi. 

 Menyiapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrumen tolok ukur keberhasilan tindakan. 

 Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Tindakan 

 Siswa diberi teks bacaan untuk dibaca keras 

 Siswa diminta untuk berhenti membaca pada poin yang penting untuk 

didiskusikan  

 Guru bertanya pada siswa apa isi yang ada dalam teks 

 Guru membagi potongan kertas kepada siswa yang sebagian berisi 

pertanyaan dan yang sebagian berisi jawaban  

 Siswa diminta untuk mencari pasangan antara soal dan jawabannya 

 Setelah menemukan pasangannya diminta untuk duduk berdekatan 
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 Setelah semua telah menemukan pasangannya, secara bergantian setiap 

pasangan untuk membacakan soal dan dijawab oleh pasangannya 

 Kegiatan ini diakhiri dengan memberi penguatan dan klarifikasi. 

c. Pengamatan 

 Mengamati keaktifan siswa dengan memberi tanda contreng ( ѵ) pada 

lembar observasi terstruktur.  

Keaktifan siswa dalam mendengarkan bacaan dan diskusi mencapai 22 

siswa atau 91,67% dari jumlah keseluruhan yaitu 24 siswa. Sebagaimana 

pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Data Hasil Penelitian Keaktifan Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati Jumlah Keterangan 

 1 2   

1   2 Baik 

2   2 Baik 

3   2 Baik 

4   2 Baik 

5   2 Baik 

6   2 Baik 

7   2 Baik 

8   2 Baik 

9   2 Baik 

10   2 Baik 

11  - 1 Cukup 

12   2 Baik 

13   2 Baik 

14 -  1 Cukup 

15   2 Baik 

16   2 Baik 

17   2 Baik 

18   2 Baik 



65 
 

 

19   2 Baik 

20   2 Baik 

21   2 Baik 

22   2 Baik 

23   2 Baik 

24   2 Baik 

 Jumlah yang maksimal 22  

 

Keterangan Peraspek 

1. Keaktifan siswa dalam mendengarkan bacaan temannya 

2. Keaktifan dalam berdiskusi 

Keterangan Nilai 

2: baik 

1: cukup 

0: kurang 

Prosentase keaktifan siswa yang maksimal adalah: 

Ketuntasan :∑Χ 100% = 22 x 100% = 92% 

  N                 24 

 Mengamati kerja sama siswa dengan memberi tanda contreng (ѵ )pada 

lembar observasi terstruktur. 

Kerja sama siswa dalam berpasangan dan mempresentasikan hasil dengan 

pasangannya mencapai 23 siswa atau 95,83% dari jumlah keseluruhan 24 

siswa. Sebagaimana lihat pada tabel 4.5  

Tabel 4.5 

Data Hasil Pengamatan Kerja Sama Siswa Siklus II 

No Aspek yang diamati Jumlah Keterangan 

 1 2   
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1   2 Baik 

2   2 Baik 

3   2 Baik 

4   2 Baik 

5   2 Baik 

6   2 Baik 

7   2 Baik 

8   2 Baik 

9   2 Baik 

10   2 Baik 

11   2 Baik 

12 -  1 Cukup 

13   2 Baik 

14   2 Baik 

15   2 Baik 

16   2 Baik 

17   2 Baik 

18   2 Baik 

19   2 Baik 

20   2 Baik 

21   2 Baik 

22   2 Baik 

23   2 Baik 

24   2 Baik 

 

Keterangan peraspek 

1. Menemukan pasangan 

2. Mempresentasikan hasil dengan pasangannya 

Keterangan Penilaian 

2 : baik 

1 : cukup 

0 : kurang 
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Prosentase kerja sama siswa yang maksimal adalah: 

Ketuntasan:  ∑Χ 100% = 23 x 100% = 95,83% 

 N                  24 

 

 Mencatat nilai perolehan hasil belajar 

Perolehan hasil belajar uji kompetensi masing-masing siswa dalam mata 

pelajaran PAI pokok bahasan Mengenal Asmaul Husna mencapai 23 siswa 

atau 95,83% dari jumlah keseluruhan yaitu 24 siswa. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Data Nilai Perolehan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Roy Prasetyo 80 Tuntas 

2 Ahmad Adin 100 Tuntas 

3 Ananda Rafi 90 Tuntas 

4 Ardika Bagas 100 Tuntas 

5 Arsil Fiqih 100 Tuntas 

6 Aura Putri 100 Tuntas 

7 Bagus Setyono 100 Tuntas 

8 Calista Mayriyang 100 Tuntas 

9 Faridah Dzihni 100 Tuntas 

10 Fauzian Aditya 100 Tuntas 

11 Hana Lena 90 Tuntas 

12 Iggy Fawazatha 90 Tuntas 

13 Kahfi Andreansyah 100 Tuntas 

14 Laudy Naomira 90 Tuntas 

15 Lintang Gading 100 Tuntas 

16 M. Nurfahmi 90 Tuntas 

17 M. Alvin Dava 100 Tuntas 

18 M. Yasin 90 Tuntas 

19 Pramudya 80 Tuntas 
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20 Putra Purnama 90 Tuntas 

21 Reebiya Famelia 100 Tuntas 

22 Wibi Deska 100 Tuntas 

23 Zahrotul Fatiya 100 Tuntas 

24 Juan Farhan 90 Tuntas 

Keterangan. 

Dari tabel 4.6 Nilai individu dapat diketahui : 

Rata-rata kelas : 2280 = 95% 

  24 

 

Sedangkan prosentase ketuntasan belajarnya adalah: 

Ketuntasan : 24x 100% = 95,83% 

                 24 

d. Refleksi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan dan observasi 

dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) siklus II mata 

pelajaran PAI pokok bahasan Mengenal Asmaul Husna , keaktifan siswa 

mencapai 91,67%, kerja sama siswa mencapai 95,83%, nilai rata-rata kelas 

mencapai 95% dan nilai ketuntasan minimal (KKM) semua siswa nilainya 

berada diatas KKM dan sudah mencapai 100% sehingga sudah  tuntas. 

Dengan demikian kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tidak perlu 

dilanjutkan siklus III. 

C. Proses analisis data per-siklus  

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 
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kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu 

hasil pengamatan selama proses pembelajaran dan data nilai tes hasil 

belajarPendidikan Agama Islam (PAI) pokok bahasan mengenal Asmaul 

Husna. Strategi yang dipilih adalah Reading Aloud dan Index Card Match. 

Hasil penelitian siklus Idapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.7 sebagai 

berikut: 

 Tabel 4.7  

Hasil Penelitian Siklus I 

Aspek yang diamati Jumlah Pencapaian Prosentase 

Keaktifan 

Kerjasama 

Nilai perolehan hasil 

belajar 

17 siswa 

18 siswa 

15 siswa 

70% 

75% 

62,5% 

 

Dalam proses pembelajaran pada siklus pertama ini, keaktifan siswa dalam 

berdiskusi dan kerjasama dalam pembelajaran serta nilai perolehan hasil 

belajar belum  mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 75, 

maka proses pembelajaran harus diulang pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Pada siklus ke II kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah juga sama 

dengan siklus I yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran pada siklus II ini diperoleh data dari 

hasil pengamatan selama proses pembelajaran dan data nilai tes hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI)  pokok bahasan mengenal asmaul husna 
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dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan IndexCard Match. Hasil 

penelitian pada siklus II ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.8 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Siklus II 

 

Aspek yang diamati Jumlah pencapaian Prosentase 

Keaktifan 

Kerjasama 

Nilai perolehan hasil 

belajar 

22 siswa 

23 siswa 

24 siswa 

91,67% 

95,83% 

100% 

 

Dalam proses pembelajaran pada siklus II ini keaktifan siswa dan 

kerjasama siswa serta nilai perolehan hasil belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam telah menunjukkan adanya peningkatan yang baik dan 

telah mencapai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 75, maka 

proses pembelajaran tidak perlu diulang lagi pada siklus berikutnya. 

D. Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I dalam menjelaskan materi pelajaran guru kurang 

maksimal dalam menggunakan strategi Reading Aloud dan Index CardMatch 

kurang begitu difahami oleh siswa sehingga berakibat pada kemampuan peserta 

didik dalam menguasai materi yang disampaikan akan sulit difahami atau 

diserap, sehingga nilai tes hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan  apa 

yang diharapkan. Masih banyak peserta didik yang masih pasif, hal ini terlihat 
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ketika pelaksanaan diskusi dan memberi contoh tidak berjalan dengan baik atau 

masih ada siswa yang bermain sendiri atau kurang menghiraukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Begitu juga pada waktu kegiatan kelompok untuk 

mencari atau menemukan  pasangan antara soal dan jawaban siswa terlihat 

masih enggan atau kebingungan. Nilai akhir atau nilai perolehan hasil belajar 

yang diberikan secara individu kepada peserta didik masih banyak yang berada 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).Meskipun pada kerja kelompok 

dan nilai hasil belajar sudah mencapi KKM tapi ini bukan hasil kerjasama 

secara keseluruhan.Penjelasan guru dan pemberian contoh masih kurang dapat 

difahami oleh siswa. 

Perbaikan yang terjadi pada pembelajaran siklus II dalam menjelaskan 

materi pelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Reading Aloud 

dan Index Card Match yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan 

dalam pembelajaran. Siswa lebih diarahkan pada langkah-langkah yang harus 

dilakukannya sehingga peserta didik lebih aktif dalam berdiskusi pada materi 

yang perlu didiskusikan dan memberi contoh dengan apa yang ada 

dilingkungan sekitarnya. Begitu juga siswa dalam melakukan mencari pasangan 

antara soal dan jawaban siswa juga lebih aktif bergerak dan merasa lebih riang 

dan leluasa dalam mempresentasikan hasil dengan kelompoknya didepan kelas. 

Dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan Index CardMatch 

secara maksimal dalam pembelajaran, berakibat pada kemampuan peserta didik 
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dalam menguasai materi pelajaran menjadi lebih mudah sehingga nilai 

perolehan hasil belajar yang diperoleh peserta didik juga meningkat. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam 

memahami materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan 

menggunakan strategi Reading Aloud dan Index Card Match memperlihatkan 

hasil yang memuaskan. Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat pada tabel 

4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Profil Hasil Penelitian 

 

Keaktifan Siklus I 17 70% 

 Siklus II 22 91,67% 

Kerjasama Siklus I 18 75% 

 Siklus II 23 95,83% 

Hasil belajar Siklus I 15 62,5% 

 Siklus II 24 100% 
 

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil hasil penelitian pada tabel 

4.9 diatas dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 

Diagram Profil Hasil Penelitian Dalam Bentuk Prosentase 
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BAB V  

PENUTUP   

 

A. Kesimpulan 

Berdasar atas data yang penulis sajikan beserta analisisnya penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan Index Card Match pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas II SDN I Brotonegaran 

Ponorogo, keaktifan siswa/siswi dalam pembelajaran  terjadi perubahan. 

Pada siklus I hanya 17 dari 24 siswa dengan presentase 70%. Pada siklus 

II terdapat peningkatan yang baik dan memuaskan hal ini dapat dilihat 22 

siswa dari 24 siswa  dengan presentase 91,67%. 

2. Dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan Index Card Match pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas II SDN I Brotonegaran 

Ponorogo, kemampuan siswa/siswi dalam melakukan kerjasama terjadi 

perubahan. Pada siklus I hanya 18 siswa dari 24 siswa dengan prosentase 

75%. Pada siklus II  terdapat peningkatan yang baik dan memuaskan hal 

ini dapat dilihat 23 siswa dari 24 siswa dengan presentase 95,83%. 

3. Dengan menggunakan strategi Reading Aloud dan Index Card Match pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas II SDN I Brotonegaran 
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Ponorogo, nilai perolehan hasil belajar siswa/siswi terjadi peningkatan. 

Pada siklus I hanya mencapai 62,5% dan pada siklus II menjadi 100%. 

 

B. Saran 

1. Bagi peneliti berikutnya dibidang yang sama,  hasil penelitian ini dengan 

keterbatasannya merupakan informasi awal yang dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti penerapan strategi 

ini dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam, agar nantinya dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 

2. Kepada seluruh pendidik khususnya guru SDN I Brotonegaran Ponorogo 

untuk lebih meningkatkan pembelajarannya dengan menggunakan strategi 

yang bervariasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan hasil yang memuaskan. 

3. Kepada lembaga pendidikan dasar khususnya SDN I Brotonegaran 

Ponorogo supaya lebih meningkatkan mutu pembelajaran dengan 

menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang relevan. 
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