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        Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi 

siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang direncanakan dan ditetapkan, 

namun realita yang terjadi ditemukan 60% dari 32 siswa yang memperoleh nilai 

ulangan harian di bawah KKM yang telah ditentukan oleh guru, maka melihat 

kenyataan yang demikian, seorang guru harus bisa mencari jalan pemecahannya.  

       Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk 

mengetahui : perubahan yang terjadi pada siswa terkait dengan kemampuan 

membaca siswa, menulis siswa, menghafal dan nilai perolehan hasil siswa 

setelah mengikuti pembelajaran PAI pokok bahasan q.s.al fiil di SDN 01 tonatan 

kelas IV semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

        Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Ressearch) dengan setting dikelsas IV SDN 01 

Tonatan dengan mencakup 2 (dua) siklus. Dalam setiap siklusnya melalui daur 

PTK yang terdiri 4 (empat) tahap yaitu : Perencanaan (Planning), Tindakan 

(Acting), Observasi (Obserfing), Dan Refleksi (Reflecting). 

       Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Pembelajaran 

melalui strategi reading aload, dan strategi  Demonstration dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa pada mata pelajaran PAI pokok Q.S.Al Fiil di SDN 

01 Tonatan kelas IV semester genap tahun pelajaran 2014/2015 menunjukkan 

bahwa hasil siklus I hanya ada 20 dari 32 siswa dengan persentase 62,5%. 2) 

pada siklus II mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari 25 dari 32 siswa 

dengan persentase 75,12%. Pembelajaran melalui strategi stratergi reading 

aload, dan strategi  Demonstration dapat meningkatkan kemampuan menulis 

siswa pada mata pelajaran PAI pokok bahasan Q.S.Al Fiil di SDN 01 Tonatan 

kelas IV semester genap tahun pelajaran 2014/2015  menunjukkan bahwa hasil 

siklus I hanya ada 18 dari 32 siswa dengan persentase 56,25%. pada siklus II 

mengalami peningkatan yang seqnifikan hal ini dapat dilihat dari 28 dari 32 
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siswa dengan persentase 87,5%. Pembelajaran melalui strategi stratergi reading 

aload, dan strategi  Demonstration dapat meningkatkan kemampuan menghafal 

siswa pada mata pelajaran PAI pokok Q.S.Al Fiil di SDN 01 Tonatan kelas IV 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015  menunjukkan bahwa hasil siklus I 

hanya ada 16 dari 30 siswa dengan persentase 50%. pada siklus II mengalami 

peningkatan yang seqnifikan hal ini dapat dilihat dari 30 dari 32 siswa dengan 

persentase 93,75%. Pembelajaran melalui strategi stratergi reading aload, dan 

strategi  Demonstration dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI pokok Q.S.Al Fiil di SDN 01 Tonatan kelas IV semester genap 

tahun pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hasil siklus I hanya ada 19dari 

32 siswa dengan persentase 59,37%. pada siklus II mengalami peningkatan yang 

seqnifikan hal ini dapat dilihat dari 32 dari 32 siswa dengan persentase 100%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah 

selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. 

Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan 

dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan 

pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala 

bidang kehidupanya.Orientasi pendidikan suatu bangsa akan menunjukan 

bagaimana wajah suatu bangsa tersebut. Setiap orientasi pendidikan dapat 

dikaji berdasarkan empat dimensi yang ada yakni dimensi status anak didik, 

dimensi peran guru, dimensi materi pengajaran, dan dimensi management 

pendidikan.
1
 

. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2
 Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.Kualitas 

Pembelajaran mempengaruhi kualitas dari hasil. Hasil yang berkualitas akan 

mempengaruhi hal-hal selanjutnya yang akan terus berkesinambungan.
 3

 

                                                           
1
 Rasyid Harun dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar, (Bandung : CV Wacana Prima, 2009) h.27 

2
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran diakses pada tanggal 18 Januari 2015 pukul 12:32 

WIB 
3
 Rasyid Harun dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar, (Bandung : CV Wacana Prima, 2009) h.14 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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Secara umum,strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar 

haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4
 

Pembelajaran  adalah  proses kegiatan belajar mengajar yang  direkayasa oleh 

guru agar dapat berlangsung terus dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Untuk terciptanya tujuan pembelajaran tersebut harus ada upaya dari kedua 

pihak, yakni peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

untuk membuktikan pernyataan di atas, saat ini sedang dikembangkan 

model pembelajaran Active learning. Pendidikan berbasis active learning 

adalah strategi belajar mengajar yang bertujuan meningkatkan mutu 

pendidikan. Untuk mencapai keterlibatan siswa agar efektif dan efisien dalam 

belajar, dibutuhkan berbagai pendukung dalam proses belajar mengajar, yaitu 

dari sudut siswa, guru, situasi belajar, program belajar, dan dari sarana belajar. 

Dari langkah ini diharapkan siswa mampu merumuskan masalah atau 

merumuskan hal yang ingin diketahuinya. Serta berdasarkan yang terkandung 

dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 1.
 5

 “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.  

                                                           
4
 Abu Ahmadi & Joko Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : Pustaka Setia, 2005)h.11 

 
5
 www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf diakses pada tanggal 18 Januari 2015 pukul 

12:25 

http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf
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Guru dalam pendekatan Active Learning lebih memposisikan diri sebagai 

fasilitator, pembimbing, pendamping, dan juga teman dalam proses belajar 

mengajar. Dengan demikian, tentu akan menghindari sosok otoriter dan 

ditakuti oleh siswa dan juga dapat menjadikan proses belajar mengajar di kelas 

lebih demokratis dan menyenagkan. Dengan terciptanya interaksi serta 

hubungan yang akrab dengan peserta didik maka secara psikologis peserta 

didik akan merasa aman sehingga segala masalah yang muncul akan dapat 

terselesaikan dengan baik dan suasana pembelajaran menjadi teratur dan 

kondusif.
 6

 

Pada tataran realitas, hasil pengamatan pada tanggal 10 Februari 2015 

masih ditemukan beberapa siswa kelas IV SDN Tonatan 1 tahun pelajaran 

2014/2015 ketika sedang berlangsung pelajaran PAI materi Q.S Al-Fiil, 60% 

siswa kurang mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar serta 

Memahami isi kandungan dan Belum hafal Q.S Al-Fiil.
7
  

Strategi pembelajar yang tidak berbasis pada keaktifan dan rasa ingin tahu 

siswa berdampak pada kurang maksimalnya Siswa dalam mengaktualisasi 

pribadi masing-masing. Proses pembelajaran yang berlandaskan atas asas 

keaktifan belajar menekankan pada proses belajar siswa bukan pada proses 

pembelajaran itu sendiri.
 8

 Seorang guru yang menginginkan agar siswanya 

memahami suatu konsep tidak mengajarkan konsep tersebut akan tetapi 

mendorong siswa melalui sebuah pembelajaran untuk menemukan konsep 

                                                           
6
 Asrori Mohammad, Psikologi Pembelajaran (Bandung : Wacana Prima, 2009)h.55 

 
7
 Observasi penelitian dilakukan pada tanggal 10 Februari 2015 di SDN 1 Tonatan 

8
 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung : CV Wacana Prima, 2009) h.32 
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tersebut. Upaya guru hanya memberi rangsangan, bimbingan, arahan, dan 

dorongan untuk berlangsungnya proses belajar. 

dari uraian di atas dapat dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sebagai bentuk aplikatif sekaligus kontrol pelaksanaan pengajaran berbasis 

Active Learning. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan  judul Penerapan strategi reading aloud, dan 

demonstration pada mata pelajaran PAI pokok bahasan Q.S Al Fiil 

(penelitian tindakan kelas) pada siswa kelas IV SDN 1 Tonatan semester 

genap. 

B. Rumusan Masalah dan cara pemecahanya 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi reading aloud dan demosntration dapat 

menigkatkan kemampuan membaca siswa kelas IV SDN Tonatan 1 pokok 

bahasan Q.S.Al Fiil? 

2. Apakah penerapan strategi reading aloud dan demosntration dapat 

menigkatkan kemampuan menulis siswa Kelas IV  SDN Tonatan 1 pokok 

bahasan Q.S.Al Fiil ? 

3.  Apakah penerapan strategi strategi reading aloud dan demosntration dapat 

menigkatkan kemampuan menghafal siswa Kelas IV SDN Tonatan 1  

pokok bahasan Q.S.Al Fiil? 
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4. Apakah penerapan strategi reading aloud dan demosntration dapat 

menigkatkan Hasil Belajar siswa Kelas IV SDN Tonatan 1  pokok bahasan 

Q.S.Al Fiil ? 

C. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1 Untuk menjelaskan peningkatan kemampuan Membaca Q.S Al-Fiil melalui 

penerapan strategi reading aloud dan demonstration pada mapel PAI kelas 

IV pokok bahasan Q.S Al-Fiil SDN 1 Tonatan Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2 Untuk menjelaskan peningkatan kemampuan Menulis Q.S Al-Fiil melalui 

penerapan strategi reading aloud dan demonstration pada mapel PAI kelas 

IV pokok bahasan Q.S Al-Fiil SDN 1 Tonatan Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

3 Untuk menjelaskan peningkatan kemampuan Menghafal Q.S Al-Fiil 

melalui penerapan strategi reading aloud dan demonstration pada mapel PAI 

kelas IV pokok bahasan Q.S Al-Fiil SDN 1 Tonatan Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

4. Untuk menjelaskan peningkatan Hasil Belajar Q.S Al-Fiil melalui 

penerapan strategi reading aloud dan demonstration pada mapel PAI kelas 

IV pokok bahasan Q.S Al-Fiil SDN 1 Tonatan Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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D. Kontribusi Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

Hasil penelitian tindakan kelas (PTK) akan memberikan manfaat bagi 

proses pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain berikut 

ini: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

pengembangan ilmu pendidikan, peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia dalam hal ini pengajar, serta kegiatan-kegiatan penelitian pada 

masa yang akan datang.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Memperkaya wawasan pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2) Mendapat pengetahuan dan pengalaman baru dalam pengadaan   

penelitian. 

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar dan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru 

1)  Memperkaya wawasan pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2)  Dijadikan Masukan untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran. 

3) mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam pengadaan 

penelitian. 

4) sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar dan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran, yang nantinya bisa 

diterapkan oleh guru bidang studi lain. 

2)  Sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut, yakni dapat dijadikan 

sebagai acuan pertimbangan dalam menambah cakrawala berfikir.  

d. Bagi Mahasiswa 

1) Penelitian ini secara formal sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana Strata-1 Program Studi Agama Islam juga sebagai sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi penelitian. 

2) Melatih kesabaran, ketekunan, serta kejelian peneliti dalam melihat 

suatu permasalahan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Setiap penelitian pasti berangkat dari fenomena atau 

kejadian atau masalah. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan 

kelas, manfaat hasil penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 

pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan 

data. 

BAB II : Menguraikan landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. Bab ini 
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dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab 

hipotesis. 

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang memuat objek tindakan kelas, 

setting subjek penelitian tindakan kelas, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan jadwal 

pelaksanaan tindakan kelas. 

BAB IV: Menguraikan tentang hasil penelitian tindakan kelas yang mencakup 

gambaran singkat setting lokasi penelitian, pejelasan per-siklus, 

proses analisis data persiklus, dan pembahasan. 

BAB V: Bab terakhir yaitu penutup. Bab ini merupakan bab yang di 

dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-

pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak terkait. 

Maksudnya agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Landasan Teori 

1.Pengertian Strategi 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam 

kurun waktu tertentu.
9
 Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim 

kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam 

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih 

sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang 

seringkali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. 

2.Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan 

antara lain memahami, menerapkan suatu konsep dalam berbagai keadaan 

atau memiliki bentuk-bentuk ketrampilan tertentu disesuaikan dengan 

tuntutan pencapaian tujuan tersebut.
10

 Karena tujuan dari sebuah 

pembelajaran beraneka ragam, maka terdapat beraneka ragam cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

 

                                                           
9
 http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi diakses tanggal 18 januari 2015 pukul 14:47 

10
 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung : CV Wacana Prima, 2009) h.1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tema
http://id.wikipedia.org/wiki/Taktik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
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3. Pengertian Strategi Pembelajaran 

strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran.
 11

 Ini berarti bahwa di 

dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan 

rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai 

tujuan tertentu, artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. 

4. Strategi Pembelajaran Aktif (Active Strategy)  

Pembelajaran actife adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar aktif. Ketika peserta didik beajar dengan aktif berarti 

mereka yang mendominasi keaktifan pembelajaran.
 12

 Dengan ini mereka 

secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari 

materi pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikanya yang baru 

dipelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan. 

a. Reading Aloud 

1). Pengertian Reading Aloud 

                                                           
11

 http://www.sarjanaku.com/2011/03/strategi-pembelajaran.html diakses pada tanggal 18 

Januari 2015 pukul 21:31 WIB 
12

 Hisyam zaini, Bermawy Munthe, Sekar ayu Aryani, Strategi pembelajaran aktif, (Yogjakarta; 

CTSD IAIN Sunan Kalijaga 2008)h. Xiv 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/strategi-pembelajaran.html
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 Membaca suatu teks dengan keras dapat membantu peserta didik 

memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan, dan merangsang diskusi. 

2). langkah-langkah penerapan strategi Reading Aloud.
13

 

a). Guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan 

keras. 

b). Guru menjelaskan teks itu pada peserta didik secara singkat. Guru 

mmperjelas poin-poin kunci atau masalah-masalah pokok yang dapat 

diangkat. 

c). Guru membagi bacaan teks itu dengan alinea-alinea atau beberapa 

cara lainnya Guru mnyuruh sukarelawan untuk membaca keras 

bagian-bagian yang berbeda. 

d). Ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan, guru menghentikan di 

beberapa tempat untuk menekankan poin-poin tertentu, kemudian 

guru memunculkan beberapa pertanyaan, atau memberikan contoh-

contoh. Guru dapat membuat diskusi-diskusi singkat jika para 

peserta didik menunjukkan minat dalam bagian tertentu. Kemudian 

guru melanjutkan dengan menguji apa yang ada dalam teks tersebut. 

e). Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tidak lanjut. 

3). Kelebihan metode pembelajaran Reading Aloud 

a). Melatih Keberanian siswa menyampaikan apa yang ingin siswa 

sampaikan. 

                                                           
13

 Basuki dan Retno Widyaningrum, langkah-langkah mengembangkan silabus, (Yogyakarta; 

Pustaka Felicha 2012)h.27 
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b). Melatih Fokus dan Konsentrasi siswa dalam mengamati sebuah 

masalah. 

c). Melatih identifikasi siswa terhadap sesuatu fenomena. 

d). Membangkitkan Rasa Percaya diri pada Siswa. 

 4). Kelemahan metode pembelajaran Reading Aloud 

a). Kurangnya Interaksi Karena lebih banyak terfokus pada bacaan yang 

dibacakan. 

b).Siswa kurang aktif karena suasana pembelajaran terfokus pada teks 

yang dibacakan dengan keras. 

b. Demonstration 

1). Pengertian Strategi Demonstration 

demonstration adalah mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan 

dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

2). Langkah-Langkah Penerapan Strategi Demonstration
14

 

a).Jelaskan secara singkat kompetensi yang akan dimiliki siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. 

b).Siapkan bahan atau alat yang diperlukan. 

c).Jelaskan sekilas rinci skenario kegiatan yang akan didemonstrasikan. 

                                                           
14

 Basuki dan Retno Widyaningrum, langkah-langkah mengembangkan silabus, (Yogyakarta; 

Pustaka Felicha 2012)h.30 
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d).Tunjuk beberapa siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario 

yang telah disiapkan secara bergantian. 

e).Mintalah siswa lainya memperhatikan demonstrasi dan 

menganalisanya. 

f).Mintalah siswa pengamat untuk mengemukakan hasil analisanya. 

g).Akhiri kegiatan ini dengan memberi penguatan dan klarifikasi. 

3). Kelebihan Strategi Demonstration 

a).Demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. 

b).Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik 

tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 

c).Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam 

lingkungan sekitar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih 

meyakini kebenaran materi pelajaran. 

d).Demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku 

pegangan atau penjelasan pendidik.  

4). Kelemahan Strategi Demonstration 

a).Demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa 

persiapan yang memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat 

menyebabkan model ini tidak efektif lagi. 

b).Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan dan tempat yang 

memadai berarti penggunaan model ini lebih mahal jika 

dibandingkan dengan ceramah. 
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c).Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang 

khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. 

4. Hasil Belajar 

a). Pengertian Hasil Beajar 

Berbicara tentang hasil belajar, maka sesuatu yang paling mendasar 

yang perlu kita renungkan adalah: dengan hasil-hasil yang bagaimanakah 

harus dinilai suskses dalam hal mengajar?. Menurut J. Mursel dan S. 

Nasution dalam bukunya Mengajar dengan Sukses (Successful Teaching), 

mengatakan bahwa Sukses dalam mengajar hendaknya dinilai dengan 

hasil-hasil yang mantap atau tahan lama dan yang dapat di pergunakan si 

Pelajar dalam hidupnya.
15

 

Biasanya hasil mengajar merupakan kata-kata yang dihafal segera 

hilang. Hasil belajar serupa itu tidak meresap kedalam pribadi anak, tidak 

membentuk perkembangan mental anak. Guru yang memberi hasil-hasil 

yang demikian tidak mengajar dengan sukses.
16

 Kemudian salah satu salah 

satu kesuksesan dalam belajar dan mengajar ialah di adakannya evaluasi, 

dan pada dasarnya evaluasi dilaksanakan berorientasi pada proses dan 

hasil.
17

   

Adapun pengertian hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Pengertian tersebut menurut 
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Aksara, 2008), 1.   
16
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17
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Yuma Pustaka, 2010) ,58. 
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Mulyono Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Bagi 

Anak Berkesulitan Belajar” . Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan 

terkontrol yang di sebut kegiatan pembelajaran/kegiatan instruksional, 

tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru. Anak yang 

berhasil dalam belajar ialah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.
18

 

Hasil belajar yang dipengaruhi oleh besarnya usaha yang di curahkan, 

inteligensia, dan kesempatan yang diberikan kepada anak pada gilirannya 

berpengaruh terhadap konsekwensi dari hasil belajar tersebut. 

Konsekwensi tersebut dapat instrinsik dan dapat ekstrinsik. Konsekwensi 

instrinsik dapat berupa perasaan puas atau tidak puas. Sedangkan 

konsekwensi ekstrinsik dapat berupa hadiyah atau hukuman dari orang tua 

atau guru. Konsekwensi atas hasil belajar tersebut berkaitan erat dengan 

motivasi karena anak melakukan evaluasi kognitif atas kewajaran atau 

keadilan konsekwensi tersebut.
19

 

Dalam pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 

                                                           
18

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan anak berkesulitan belajar, 37-38.  
19
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hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi 

obyek penilaian hasil belajar menjadi tiga ranah, yaitu:
20

  

1). Ranah Kognitif. 

 Ranah kognitif merupakan pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2). Ranah Afektif. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni: pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan ketrampilan. Hasil belajar 

berupa: informasi verbal kapabilitas mengungkapkan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan bspesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan informasi simbol, pemecahan masalah, maupun penerapan 

aturan.
21

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

administrasi.  

3). Ranah Psikomotorik.   

Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoriknya yaitu 

gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual dan 

gerakan ekspresif. 

                                                           
20

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda 
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b). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai 

berikut: 

1). Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (Internal) 

Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor jasmaniah dan faktor 

psikologis. Yang dapat dikategorikan sebagai faktor jasmaniah antara 

lain, kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan yang dapat dikategorikan 

sebagai faktor psikoogis adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan kelelahan, dan kebiasaan belajar. 

2). Faktor yang bersumber dari luar diri manusia (Eksternal) yang belajar 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. 

a). Faktor Keluarga 

Siswa belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga.
22

 

b). Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

                                                           
22
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siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.
23

 

c). Faktor Masyarakat 

Pengaruh masyarakat terjadi karena siswa dalam masyarakat, 

kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat yang semuanya mempengaruhi belajar 

siswa.
24

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal siswa antara lain 

strategi yang digunakan guru di dalam proses pembelajaran. 

5. Pembelajaran PAI.  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama adalah salah satu dari tiga mata pelajaran yang wajib 

diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (pendidikan 

pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan dalam UU. 

Nomor 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2). 

Pendidikan islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan 

untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh 

potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani dan rohani serta menumbuh 

                                                           
23
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24
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suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, Manusia 

dan alam semesta.
25

 

b. Sumber Pendidikan Agama Islam 

Sumber pendidikan islam yang dimaksud disini adalah semua acuan 

atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

yang akan ditransintemalisasikan dalam pendidikan islam. Sumber ini 

tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatanya dalam menghantarkan 

aktivitas pendidikan yang telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber 

pendidikan islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan islam. 

Sumber pendidikan islam terdiri atas enam macam, yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

2) As-Sunnah 

3) Kata-kata sahabat (madzhab Sahaby) 

4) Kemaslahatan umat sosial 

5) Tradisi atau kebiasaan masyarakat („Urf) 

6) Hasil pemikiran para ahli dalam Islam (Ijtihad) 

Keenam sumber pendidikan islam tersebut secara hierarki artinya 

rujukan pendidikan isam diawali dari sumber pertama (Al-Qur‟an) untuk 

kemudian dilanjutkan pada sumber-sumber berikutnya secara berurutan. 
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a. Ketepatan bacaan dalam lafal, makhraj, dan tajwidnya. 

Indikator ketepatan bacaan di sini yang di amati adalah ketepatan 

bacaan dalam melafalkan Q.S. Al Fiil. Dalam membaca Al Qur‟an 

hendaknya membacanya dengan tenang dan penuh wibawa sebagaimana 

yang di gambarkan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, bahwa 

bacaan Nabi Muhammad SAW adalah sangat terang, sehingga huruf per 

hurufnya dapat di dengar satu persatu, tiap-tiap kalimat di baca dengan 

haknya yang semestinya (yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid) 

tidak memaksa diri dalam membacanya.
26

 

Tajwid menurut bahasa artinya memperbaiki atau membuat baik. 

Sedang pengertiannya rmenurut istilah para „Ulama Qurro‟ ialah membaca 

Al Qur‟an yang bisa mendatangi makhroj-makhrojnya huruf, di baca 

menurut semestinya yang tepat dan mengkompliti semua sifat-sifatnya 

huruf, seperti membaca qolqolah, membaca hams pada huruf-huruf yang 

bersifat hams, membaca tebal (tafkhim) pada huruf isti‟lak, membaca tipis 

(tarqiq) pada huruf istifal, membaca mad, ghunnah, dan lain sebagainya 

menurut ketentuanya masing-masing.
27

 

Adapun segolongan „Ulama yang lain dalam mendefinisikan istilah  

tajwid dengan pengertian: “memberikan kepada huruf akan hak-hak dan 

tertibnya, mengembalikan huruf kepada makhraj dan asalnya, serta 

                                                           
26
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menghaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa 

berlebihan, tanpa kasar, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa di paksa-paksakan”.28
 

Salah satu shahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas‟ud adalah 

seorang qari‟ yang memiliki suara yang merdu dan pandai membaca 

Qur‟an. Bacaan (tilawah) yang baik mempunyai pengaruh tersendiri bagi 

pembaca dan pendengar dalam memahami makna-makna Qur‟an dan 

menangkap rahasia kemukjizatannya, dengan khusyuk dan rendah hati.
29

    

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa membaca Al Qur‟an 

tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya karena ia adalah kalam 

Allah SWT.
30

 Oleh karena itu, membacanya mempunyai etika zahir dan 

batin. Di antaranya etika-etika dzahir adalah membacanya dengan tartil. 

Makna membaca dengan tartil adalah membaca dengan perlahan-lahan, 

sambil memperhatikan huruf-huruf dan barisnya. As-Suyuthi mengatakan 

bahwa di sunnahkan membaca Al Qur‟an dengan tartil. Allah SWT 

berfirman, ”Dan bacalah Al Qur‟an itu dengan perlahan-lahan”.(al-

Muzzammil:4). 
31

  

Mengenai pembacaan/pelafalan al Qur‟an dalam majlis-majlis khotmil 

Qur‟an di pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan DI Yogyakarta (seperti di 

majlis khotmil Qur‟an Jantiko/Mantab, red) kita akan mendapati bacaan 
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 Manna Khalil al Qattan, Studi Ilmu-il u Al Qur’a , terj. Mudzakir AS, (Jakarta: Litera Antar  

Nusa, 2011), 265.   
29

 Ibid, 264-265.  
30
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yang berbeda dalam intonasi kecepatannya dengan kaset-kaset Murattal 

yang biasa di jual di toko-toko atau pembacaan pada saat berlangsungnya 

sholat Tarawih di Masjidil Haram atau di Masjid-Masjid yang lainya yang 

umum di selenggarakan di daerah Timur Tengah. Bagaimana 

penjelasannya?. Penjelasannya, bahwa al Qur‟an itu boleh di baca tiga 

macam: dengan perlahan-lahan, cukupan, dan cepat.
32

  

Secara terperinci penjelasan tentang cara-cara membaca al Qur‟an itu 

ada 3 (tiga) cara, yaitu:
33

 

1. Bacaan Tahqiq dan Tartil, yaitu bacaan secara perlahan-lahan, ukurannya 

sekira kalau di tulis bisa bersama-sama tidak ketinggalan. Pengertian 

tersebut adalah kesamaan antara tahqiq dan tartil. Sedang letak perbedaan 

ialah bahwa tahqiq menyungguhkan dalam mendatangi haqiqatnya 

sesuatu sampai berhasil menangkap maksud sesuatu tersebut. Bacaan 

tahqiq ini bacaan al Qur‟an dengan setegak-tegaknya tartil. Jadi, tahqiq itu 

pasti tartil, dan tartil belum pasti bisa di sebut tahqiq. 

2. Bacaan Tadwir, yaitu bacaan antara pelan-pelan dan cepat. 

3.  Bacaan Hadr, yaitu bacaan yang cepat. Cepatnya bacaan al Qur‟an itu 

tetap terbatas, karena tetap harus memperhatikan ketentua-ketentuan 

tajwid. Maka jika membaca dengan cepat (bil hadr) sadarlah bahwa 

genapnya huruf bisa terbaca semua (tidak sampai ada yang terlempit dan 

samar/hilang). Dan harus tetap menjaga haq-haqnya bacaan.    
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Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya‟ „Ulumuddin telah memerinci 

dengan sejelas-jelasnya bagaimana adab-adab membaca al Qur‟an itu. Imam 

al-Ghazali telah membagi adab-adab membaca al-Qur‟an menjadi adab yang 

mengenal batin, dan adab yang mengenal lahir.  Adab yang mengenal batin 

itu di perinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati 

membesarkan kalimat Allah, menghadirkan hati di kala membaca sampai ke 

tingkat memperluas, memperhalus perasaan dan membersihkan jiwa.
34

   

Adab membaca al Qur‟an menurut Manna Khalil al Qattan di anjurkan 

bagi orang yang membaca Qur‟an memperhatikan hal-hal berikut ini:
35

 

1. Membaca al Qur‟an sesudah berwudhu karena ia termasuk dzikir yang 

paling utama, meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas. 

2. Membacanya di tempat bersih dan suci, untuk menjaga keagungan 

membaca al Qur‟an. 

3. Membacanya dengan khusu‟, tenang, dan penuh hormat. 

4. Bersiwak (membersihkan mimlut) sebelum mulai membaca. 

5. Membaca ta‟awudz (A‟udzubillahi minasysyaithanirrojim) pada 

pemulaannya, berdasarkan Q.S. an Nahl [16]: 98. Bahkan sebagian 

„Ulama mewajibkan membaca ta‟awudz ini. 

6. Membaca Basmalah pada permulaan setiap surah, kecuali surah al 

Bara‟ah, sebab Basmalah termasuk ayat al Qur‟an menurut pendapat 

yang kuat. 
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35
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7. Membacanya dengan tartil yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan 

terang, serta memberikan kepada setiap huruf akan haknya seperti 

membaca panjang dan idgham. 

8. Memikirkan ayat-ayat yang di bacanya. Cara pembacaan seperti inilah 

yang sangat di kehendaki dan di anjurkan, yaitu dengan 

mengkonsentrasikan hati untuk memikirkan ma‟na yang terkandung 

dalam ayat-ayat yang di bacanya, dan berinteraksi kepada setiap ayat 

dengan segenap perasaan dan kesadarannya baik itu berisikan do‟a, 

istighfaar, rahmat maupun azab. 

9. Meresapi makna dan maksud ayat-ayat al Qur‟an, yang berhubungan 

dengan janji maupun ancaman, sehingga merasa sedih dan menangis 

ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman karena 

takut dan ngeri. 

10. Membaguskan suara pada saat membaca al Qu‟ran, karena al Qur‟an 

adalah hiasan bagi suara dan suara yang bagus lagi merdu akan lebih 

berpengaruh dan meresap dalam jiwa. 

11. Mengeraskan bacaan al Qur‟an karena membaca suara jahr lebih utama. 

Adab yang lain dalam membaca Al Qur‟an diantaranya bila sedang 

membaca kemudian terasa akan keluar “angin” maka hendaklah ia 

menghentikan bacaan sampai sempurna keluarnya. Bagi orang yang junub 

dan haid di makruhkan membaca Al Qur‟an. Bagi orang yang mulutnya 

najis di makruhkan membaca Al Qur‟an, bahkan ada yang 
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mengharamkannya sebagaimana di haramkannya memegang mushaf dengan 

tangan yang najis.
36

  

Perintah membaca merupakan perintah yang paling penting dan 

berharga yang dapat di berikan kepada umat manusia sebagai homo 

educandum (makhluq yang dapat dan harus di didik).
37

  

Membaca dengan tepat tidak hanya memungkinkan seseorang 

meningkatkan ketrampilan dan penguasaan berbagai bidang akademik, 

tetapi juga memungkinkan berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya, 

politik dan memenuhi kebutuhan emosionalnya. 

Membaca dengan tepat juga bermanfaat untuk rekreasi atau 

memperoleh kesenangan. Mengingat banyaknya manfaat kemampuan 

membaca maka di dalam belajar membaca harus di usahakan agar 

memperoleh hasil sebaik mungkin, dan kesulitan belajar membaca kalau 

dapat harus di atasi secepat mungkin.
38

 

b). Ketepatan Tulisan dalam letak dan bentuknya. 

Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Dalam pengertian 

yang lain, menulis adalah kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan 

dalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan 
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berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Dengan demikian, 

dapat kita tegaskan bahwa pengertian menulis adalah kegiatan seseorang 

untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca dalam bahasa tulis agar bisa 

dipahami oleh pembaca. 

Secara substansial menulis arab dan menulis pada umumnya memiliki 

tujuan yang sama yaitu menyampaikan informasi, curahan hati atau gagasan 

penulis kepada pembaca. Akan tetapi dalam menulis arab mempunyai aturan-

aturan khusus yang harus dipenuh tentang letak tulisan, bentuk tulisan dan 

merangkai satu huruf dengan huruf lain menjadi satu kesatuan kata. Ketiga 

aspek tersebutlah yang digunakan sebagai barometer sebuah tulisan telah 

layak atau belum disebut sebagai media komunikasi dan memenuhi standard. 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

 Skripsi Jemuah Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo tahun 2013 dengan 

Judul ” Penerapan strategi pembelajaran reading guide dan demonstration 

dalam meningkatkan asil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih pokok 

bahasan dzikir dan do’a sesudah sholat fardhu (Penelitian Tindakan 

Kelas di SD Negeri Bulu-Sambit-Ponorogo Kelas IV Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2013/2014)”. Skripsi tersebut bertujuan mengungkapkan 

bahwa strategi Reading guide dan demonstration dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih pokok bahasan dzikir dan Do‟a sesudah 

sholat fardu di SD negeri bulu-sambit-ponorogo kelas IV semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014. 
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Kesamaan penelitian dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah 

pertama, sama-sama menggunakan strategi Demonstration, kedua yaitu sama-

sama meneliti jenjang kelas yang sama yaitu kelas IV SD dan mata pelajaran 

yang sama yaitu PAI. Sementara perbedaan penelitian ini adalah pertama, 

objek pengamatan yaitu dalam penelitian ini adalah hasil belajar sedangkan 

dalam penelitian yang peneliti sedang laksanakan adalah kemampuan 

kelancaran membaca. Kedua, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Dzikir 

dan Do‟a setelah sholat fardhu sementara dalam penelitian yang sedang 

dilaksanakan Peneliti adalah Q.S Al-Fiil. 

Skripsi Ridwan Hakim Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo Tahun 2013 

dengan Judul “penerapan strategi reading aloud dan card sort dalam 

pembeajaran PAI pokok bahasan menghafal Q.S.Al-Ma’un. Penelitian 

Tindakan Kelas di SDN I Krandegan Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri 

Kelas V Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014)”. Skripsi tersebut 

bertujuan mengungkapkan bahwa strategi Reading Aloud dan card sort dapat 

meningkatkan kemampuan menghafal siswa pada mata pelajaran PAI pokok 

bahasan Q.S. Al-Ma‟un  di SD Krandegan Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri kelas 

V semester genap tahun pelajaran 2013/2014. 

Kesamaan penelitian dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah 

pertama, objek pengamatan yaitu kemampuan menghafal, kedua yaitu pokok 

bahasan yang secara substansial sama yaitu salah satu surah pendek dalam Al 

Qur‟an. Sementara perbedaan penelitian ini adalah pada Strategi pembelajaran 

yang digunakan.  
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C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, 

diajukan kerangka berfikir berikut ini : 

1 Jika strategi Reading Aloud dan Demonstration diterapkan, maka dapat 

meningkatkan kemampuan Membaca Q.S Al Fiil siswa kelas IV SDN 1 

Tonatan pada mapel PAI pokok bahasan Q.S Al-Fiil Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2 Jika strategi Reading Aloud dan Demonstration diterapkan, maka dapat 

meningkatkan kemampuan Menulis Q.S Al Fiil siswa kelas IV SDN 1 

Tonatan pada mapel PAI pokok bahasan Q.S Al-Fiil Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

3 Jika strategi Reading Aloud dan Demonstration diterapkan, maka dapat 

meningkatkan kemampuan Menghafal Q.S Al Fiil siswa kelas IV SDN 1 

Tonatan pada mapel PAI pokok bahasan Q.S Al-Fiil Semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

4.  Jika strategi Reading Aloud dan Demonstration diterapkan, maka dapat 

meningkatkan Hasil Belajar siswa kelas IV SDN 1 Tonatan pada mapel 

PAI pokok bahasan Q.S Al-Fiil Semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

1 Penerapan strategi Reading Aloud dan Demonstration dapat meningkatkan 

kemampuan Membaca (Maksimal 80%) pada pokok bahasan Q.S Al-Fiil 

siswa kelas IV SDN 1 Tonatan  mapel PAI Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 
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2 Penerapan strategi Reading Aloud dan Demonstration dapat meningkatkan 

kemampuan Menulis (Maksimal 80%) pada pokok bahasan Q.S Al-Fiil siswa 

kelas IV SDN 1 Tonatan  mapel PAI Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 

3  Penerapan strategi Reading Aloud dan Demonstration dapat meningkatkan 

kemampuan Menghafal (Maksimal 80%)  pada pokok bahasan Q.S Al-Fiil 

siswa kelas IV SDN 1 Tonatan  mapel PAI Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 

4  Penerapan strategi Reading Aloud dan Demonstration dapat meningkatkan 

Hasil Belajar (Maksimal 80%) Siswa pada pokok bahasan Q.S Al-Fiil siswa 

kelas IV SDN 1 Tonatan  mapel PAI Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN Tonatan 1 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik subjek penelitian Tindakan Kelas 

Setting penelitian tindakan kelas (PTK) yang penulis lakukan Berlokasi 

di SDN Tonatan 1 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Subjek 

penerima PTK adalah siswa kelas IV Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 dengan jumlah siswa 32 Siswa yang terdiri dari 14 Siswa Laki-Laki 

dan 18 Siswa Perempuan. 

Dari Latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, Sarana 

prasarana cukup memadai dan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Penulis menemukan masalah dalam kegiatan pembelajaran PAI pokok bahasan 

Q.S Al-Fiil karena itu, penulis mencoba menerapkan strategi Reading Aloud, 

dan Demonstration untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Q.S 

Al-Fiil. 

Subjek Pelaku PTK Adalah Mahasiswa GPAI Semester VIII program 

studi PAI STAIN Ponorogo yang menjalankan tugas di SDN Tonatan 1 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

C. Variabel yang diamati 

1. Variabel Proses 
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a). Kemampuan membaca masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

b). Kemampuan menulis masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

c). Kemampuan menghafal masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

2. Variabel Hasil 

a). Hasil Belajar masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al Fiil  

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 menyusun RPP 

berbasis PTK 

 Siswa diminta 

untuk 

mengamati 

 Mengamati 

kemampuan 

 merefleksikan 

hasil 

Siklus I Perencanaan Tindakan + Pengamatan Refleksi 

Tindakan+Pengamatan Perencanaan Refleksi 

Siklus II 

Selesai 
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yang mencakup 

tindakan awal, 

inti dan akhir 

 menyiapkan 

bahan atau 

sumber atau alat 

yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

 menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

 menyiapkan tolak 

tentang tulisan 

ayat-ayat Q.S 

Al-Fiil yang 

ditempel 

dipapan tulis 

dan guru 

menyuruh siswa 

untuk membaca 

bersama-sama. 

 Guru 

Meminta 

siswa 

menandai 

bagian 

bacaan yang 

tidak 

dipahami. 

 Siswa 

Mengajukan 

pertanyaan 

dengan 

menuliskan 

bacaan yang 

belum 

dipahami. 

 Guru 

membagi 

Siswa 

menjadi dua 

kelompok. 

 Guru 

membaca 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

Fiil. 

 Mengamati 

kemampuan 

menulis masing-

masing siswa 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

Fiil. 

 Mengamati 

kemampuan 

menghafal 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

pengamatan 

kegiatan 

Membaca, 

menulis, 

menghafal 

dalam kegiatan 

belajar 

mengajar selain 

itu juga 

menganalisis 

nilai hasil 

belajar siswa-

siswi dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan 

untuk membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus II atau 

tidak 
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ukur keberhasilan 

tindakan 

 menyiapkan 

lembar proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

mendemonstr

asikan 

gambar 

tentang isi 

kandungan 

surat Al Fiil 

yang ditempel 

di papan 

tulis. 

 Siswa 

mendiskusika

n tentang apa 

yang sudah 

disampaikan 

guru tentang 

isi 

kandungan 

surat Al Fiil. 

 Siswa 

merumuskan 

Hasil Diskusi 

 

 Perwakilan 

kelompok 

mngkomunik

sikan hasil 

asosiasi di 

depan kelas 

maksudnya 

mendemonstr

asikan 

Fiil. 

 Mencatat 

perolehan hasil 

belajar uji 

kompetensi 

penguasaan 

materi siswa siswi 

dalam materi Q.S. 

Al Fiil. 
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dengan 

gambar 

seperti apa 

yang guru 

lakukan 

sebelumnya 

tadi.  

 

 Menyimpulka

n hasil 

diskusi 

kelompok 

tentang Q.S 

Al-Fiil  

dan isi 

kandunganya

. 

 

 

1. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Pada tahap ini peneliti menyusun RPP berbasis PTK yang mencakup 

tindakan awal, inti, dan akhir, menyiapkan bahan atau sumber atau alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, menyiapkan instrumen penilaian 

yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi, menyiapkan 

kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan tindakan, dan menyiapkan lembar proses pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas 
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Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah 

sesuai dengan strategi yang diterapkan yaitu:  

1. Pada tahap membaca menggunakan strategi Reading Aloud 

2. Pada tahap menulis menggunakan strategi Demonstration 

3. Pada tahap menghafal menggunakan strategi Demonstration 

3. Pengamatan Tindakan Kelas 

Pada Tahap ini guru mengamati dua Variabel yaitu : 

 a. Variabel Proses 

1). Mengamati kemampuan membaca masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

2). Mengamati kemampuan menulis masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

3). Mengamati kemampuan menghafal masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

b. Variabel Hasil 

1). Mengamati hasil belajar masing-masing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini guru merefleksikan hasil pengamatan kegiatan membaca, 

menulis, menghafal dalam kegiatan belajar mengajar selain itu juga 

menganalisis nilai hasil belajar siswa-siswi dengan menggunakan tolak ukur 

yang telah ditentukan untuk membuat keputusan apakah diperlukan siklus II 

atau tidak. 
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E. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

1. Lembar Observasi 

a. Lembar Observasi Siklus I 

a). Hasil Observasi Siklus I 

Nomor 

Siswa 

Variabel yang diamati 

Membaca Menulis Menghafal Hasil Belajar 

1 ─ ─ ─ √ 

2 ─ ─ ─ ─ 

3 √ √ √ √ 

4 √ ─ ─ ─ 

5 √ √ √ √ 

6 √ √ √ √ 

7 ─ ─ ─ ─ 

8 √ ─ √ √ 

9 ─ √ √ ─ 

10 √ ─ √ √ 

11 √ √ √ √ 

12 ─ √ ─ √ 

13 √ √ √ √ 

14 √ √ ─ √ 

15 √ √ √ √ 

16 ─ ─ √ ─ 

17 ─ √ ─ √ 

18 √ ─ ─ ─ 
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19 √ √ √ √ 

20 ─ √ √ √ 

21 √ ─ ─ ─ 

22 ─ √ ─ √ 

23 ─ √ ─ √ 

24 √ ─ ─ ─ 

25 ─ √ √ √ 

26 √ ─ ─ √ 

27 √ √ √ √ 

28 √ ─ ─ ─ 

29 √ √ √ ─ 

30 √ ─ ─ ─ 

31 √ ─ √ ─ 

32 ─ √ ─ ─ 

Jumlah 20 18 16 19 

% 62,5% 56,25% 50% 59,37% 

 

Refleksi : Berdasarkan observasi terstruktur diatas  membaca siswa mencapai  

62,5%, menulis siswa mencapai 56,25%, menghafal siswa mencapai 50% dan hasil 

belajar 53,37. Dari hasil tersebut maka perlu diadakan siklus II sebagai tindak lanjut. 

b). Hasil Observasi Siklus II 

Nomor 

Siswa 

Variabel yang diamati 

Membaca Menulis Menghafal Hasil 

Belajar 

1 ─ √ √ √ 

2 √ √ √ √ 
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3 ─ √ √ √ 

4 √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ 

6 √ √ √ √ 

7 ─ ─ √ √ 

8 √ √ √ √ 

9 √ ─ √ √ 

10 √ √ √ √ 

11 ─ √ √ √ 

12 √ √ √ √ 

13 √ √ √ √ 

14 √ √ √ √ 

15 ─ √ √ √ 

16 √ √ √ √ 

17 √ √ √ √ 

18 √ √ √ √ 

19 √ ─ √ √ 

20 ─ √ √ √ 

21 √ √ √ √ 

22 √ √ √ √ 

23 √ √ ─ √ 

24 √ √ √ √ 

25 √ ─ √ √ 

26 √ √ √ √ 
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27 √ √ √ √ 

28 √ √ √ √ 

29 √ √ √ √ 

30 ─ √ ─ √ 

31 √ √ √ √ 

32 √ √ √ √ 

Jumlah 25 28 30 32 

% 75,12% 87,5% 93,75% 100% 

Refleksi : Berdasarkan observasi terstruktur diatas  membaca siswa mencapai  

75,12%, menulis siswa mencapai 87,5%, menghafal siswa mencapai 93,75% dan 

hasil belajar 100%. Dari hasil tersebut maka tidak perlu diadakan siklus III sebagai 

tindak lanjut. 

2. Tes 

a). Tes Tulis 

1. Surat Al Fiil Terdiri dari beberapa ayat? 

2. Surat Al-Fiil turun di kota? 

3. Siapa yang memimpin pasukan gajah dari Yaman? 

4. Apa arti kata “Al Fiil”? 

5. Apa nama burung yang menyerang pasukan gajah? 

6. Apa Tujuan pasukan Gajah menuju kota Makkah? 

7. Surat Al Fiil Adalah Surat Ke?  

8. Ayat berapakah ini  

9. Lanjutkan Ayat ini  

10. Lanjutkan Ayat Ini  

b). Tes Lisan 
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1. Tes Menghafal Q.S.Al Fiil 

2. Tes Membaca Q.S. Al Fiil 

F. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

No Jadwal Kegiatan Tanggal 

1. Perencanaan 29-01-2015 

2. Persiapan 01-02-2015 

 Menyusun Konsep Pelaksanaan 04-02-2015 

 Menyusun Instrumen 06-02-2015 

3. Pelaksanaan 10-02-2015 

 Melakukan Tindakan Siklus I 10-02-2015 

 Melakukan Tindakan Siklus II 12-02-2015 

4. Penyusunan Skripsi 20-02-2015 

 Menyusun Proposal 25-02-2015 

 Menyusun Konsep Skripsi 05-03-2015 

 Menyusun Draf Skripsi 15-03-2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN Tonatan 1 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik subjek penelitian Tindakan Kelas 

Setting penelitian tindakan kelas (PTK) yang penulis lakukan Berlokasi 

di SDN Tonatan 1 Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Subjek 

penerima PTK adalah siswa kelas IV Semester genap tahun pelajaran 

2014/2015 dengan jumlah siswa 32 Siswa yang terdiri dari 14 Siswa Laki-Laki 

dan 18 Siswa Perempuan. 

Dari Latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, Sarana 

prasarana cukup memadai dan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Penulis menemukan masalah dalam kegiatan pembelajaran PAI pokok bahasan 

Q.S Al-Fiil karena itu, penulis mencoba menerapkan strategi Reading Aloud, 

dan Demonstration untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Q.S 

Al-Fiil. 

Subjek Pelaku PTK Adalah Mahasiswa GPAI Semester VIII program 

studi PAI STAIN Ponorogo yang menjalankan tugas di SDN Tonatan 1 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

C. Variabel yang diamati 

1. Variabel Proses 
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a). Kemampuan membaca masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

b). Kemampuan menulis masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

c). Kemampuan menghafal masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al 

Fiil  

d). Hasil Belajar masing-masing Siswa siswi dalam materi Q.S.Al Fiil  

2. Variabel Hasil 

a). Hasil Observasi Siklus I 

Nomor 

Siswa 

Variabel yang diamati 

Membaca Menulis Menghafal Hasil Belajar 

1 ─ ─ ─ √ 

2 ─ ─ ─ ─ 

3 √ √ √ √ 

4 √ ─ ─ ─ 

5 √ √ √ √ 

6 √ √ √ √ 

7 ─ ─ ─ ─ 

8 √ ─ √ √ 

9 ─ √ √ ─ 

10 √ ─ √ √ 

11 √ √ √ √ 

12 ─ √ ─ √ 

13 √ √ √ √ 
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14 √ √ ─ √ 

15 √ √ √ √ 

16 ─ ─ √ ─ 

17 ─ √ ─ √ 

18 √ ─ ─ ─ 

19 √ √ √ √ 

20 ─ √ √ √ 

21 √ ─ ─ ─ 

22 ─ √ ─ √ 

23 ─ √ ─ √ 

24 √ ─ ─ ─ 

25 ─ √ √ √ 

26 √ ─ ─ √ 

27 √ √ √ √ 

28 √ ─ ─ ─ 

29 √ √ √ ─ 

30 √ ─ ─ ─ 

31 √ ─ √ ─ 

32 ─ √ ─ ─ 

Jumlah 20 18 16 19 

% 62,5% 56,25% 50% 59,37% 

Keterangan Nama Siswa: 

Ahmad Sidiq R. Intan  Ayu Nurrizma Dini Silvia 
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Rachmasari 

Ana Wahyu Latifa Mulia Sari Oktavio R. Syavirca Putri 

Arfa Widiatma Lufita Shela A. Olivia Eka S. Wily Tri M. 

Bintang Putri Mahawirya R. Rahma Khoirunnisa Kevin A. 

BintangWigunanda Malika Mayasari RimbaWijaya K. Andika Catur 

Diva A. Melisa Eka W. Rivanda P.R. Rezal Efendi T. 

Elisa Setyarini Nanda Nur A. Rizani Habli Azizatus 

Salsabila 

Exsandi Antonyo 

A. 

Noval Dwi F. Satna Ayakhunas Silvia 

Rachmasari 

Refleksi : Berdasarkan observasi terstruktur diatas  membaca siswa mencapai  62,5%, 

menulis siswa mencapai 56,25%, menghafal siswa mencapai 50% dan hasil belajar 53,37. 

Dari hasil tersebut maka perlu diadakan siklus II sebagai tindak lanjut. 

b). Hasil Observasi Siklus II 

Nomor 

Siswa 

Variabel yang diamati 

Membaca Menulis Menghafal Hasil Belajar 

1 ─ √ √ √ 

2 √ √ √ √ 

3 ─ √ √ √ 

4 √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ 
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6 √ √ √ √ 

7 ─ ─ √ √ 

8 √ √ √ √ 

9 √ ─ √ √ 

10 √ √ √ √ 

11 ─ √ √ √ 

12 √ √ √ √ 

13 √ √ √ √ 

14 √ √ √ √ 

15 ─ √ √ √ 

16 √ √ √ √ 

17 √ √ √ √ 

18 √ √ √ √ 

19 √ ─ √ √ 

20 ─ √ √ √ 

21 √ √ √ √ 

22 √ √ √ √ 

23 √ √ ─ √ 

24 √ √ √ √ 

25 √ ─ √ √ 

26 √ √ √ √ 

27 √ √ √ √ 

28 √ √ √ √ 

29 √ √ √ √ 
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30 ─ √ ─ √ 

31 √ √ √ √ 

32 √ √ √ √ 

Jumlah 25 28 30 32 

% 75,12% 87,5% 93,75% 100% 

Keterangan nama siswa: 

Ahmad Sidiq R. Intan  Ayu Nurrizma Dini Silvia 

Rachmasari 

Ana Wahyu Latifa Mulia Sari Oktavio R. Syavirca Putri 

Arfa Widiatma Lufita Shela A. Olivia Eka S. Wily Tri M. 

Bintang Putri Mahawirya R. Rahma Khoirunnisa Kevin A. 

BintangWigunanda Malika Mayasari RimbaWijaya K. Andika Catur 

Diva A. Melisa Eka W. Rivanda P.R. Rezal Efendi T. 

Elisa Setyarini Nanda Nur A. Rizani Habli Azizatus 

Salsabila 

Exsandi Antonyo 

A. 

Noval Dwi F. Satna Ayakhunas Silvia 

Rachmasari 

Refleksi : Berdasarkan observasi terstruktur diatas  membaca siswa mencapai  75,12%, 

menulis siswa mencapai 87,5%, menghafal siswa mencapai 93,75% dan hasil belajar 

100%. Dari hasil tersebut maka tidak perlu diadakan siklus III sebagai tindak lanjut. 
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D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

 menyusun RPP 

berbasis PTK 

yang mencakup 

tindakan awal, 

inti dan akhir 

 menyiapkan 

bahan atau 

sumber atau alat 

yang digunakan 

dalam kegiatan 

 Siswa diminta 

untuk 

mengamati 

tentang tulisan 

ayat-ayat Q.S 

Al-Fiil yang 

ditempel 

dipapan tulis 

dan guru 

menyuruh siswa 

untuk membaca 

bersama-sama. 

 Guru 

Meminta 

 Mengamati 

kemampuan 

membaca 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

Fiil. 

 Mengamati 

 merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

Membaca, 

menulis, 

menghafal 

dalam kegiatan 

belajar 

mengajar selain 

Siklus I Perencanaan Tindakan + Pengamatan Refleksi 

Tindakan+Pengamatan Perencanaan Refleksi 

Siklus II 

Selesai 
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pembelajaran 

 menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

 menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

 menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

 menyiapkan 

lembar proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

siswa 

menandai 

bagian 

bacaan yang 

tidak 

dipahami. 

 Siswa 

Mengajukan 

pertanyaan 

dengan 

menuliskan 

bacaan yang 

belum 

dipahami. 

 Guru 

membagi 

Siswa 

menjadi dua 

kelompok. 

 Guru 

mendemonstr

asikan 

gambar 

tentang isi 

kandungan 

surat Al Fiil 

yang ditempel 

di papan 

tulis. 

 Siswa 

mendiskusika

kemampuan 

menulis masing-

masing siswa 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

Fiil. 

 Mengamati 

kemampuan 

menghafal 

masing-masing 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

materi Q.S Al-

Fiil. 

 Mencatat 

perolehan hasil 

belajar uji 

kompetensi 

penguasaan 

materi siswa siswi 

dalam materi Q.S. 

itu juga 

menganalisis 

nilai hasil 

belajar siswa-

siswi dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan 

untuk membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus II atau 

tidak 
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pembelajaran. n tentang apa 

yang sudah 

disampaikan 

guru tentang 

isi 

kandungan 

surat Al Fiil. 

 Siswa 

merumuskan 

Hasil Diskusi 

 

 Perwakilan 

kelompok 

mngkomunik

sikan hasil 

asosiasi di 

depan kelas 

maksudnya 

mendemonstr

asikan 
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kandunganya

. 

 

 

1. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Pada tahap ini peneliti menyusun RPP berbasis PTK yang mencakup 

tindakan awal, inti, dan akhir, menyiapkan bahan atau sumber atau alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, menyiapkan instrumen penilaian 

yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi, menyiapkan 

kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi serta menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan tindakan, dan menyiapkan lembar proses pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah 

sesuai dengan strategi yang diterapkan yaitu:  

1. Pada tahap membaca menggunakan strategi Reading Aloud 

2. Pada tahap menulis menggunakan strategi Demonstration 

3. Pada tahap menghafal menggunakan strategi Demonstration 

3. Pengamatan Tindakan Kelas 

Pada Tahap ini guru mengamati dua Variabel yaitu : 

 a. Variabel Proses 
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1). Mengamati kemampuan membaca masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

2). Mengamati kemampuan menulis masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

3). Mengamati kemampuan menghafal masing-masing siswa dalam 

kegiatan pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

4). Mengamati hasil belajar masing-masing siswa dalam kegiatan 

pembelajaran materi Q.S Al-Fiil. 

4. Refleksi 

Pada tahap ini guru merefleksikan hasil pengamatan kegiatan membaca, 

menulis, menghafal dalam kegiatan belajar mengajar selain itu juga 

menganalisis nilai hasil belajar siswa-siswi dengan menggunakan tolak ukur 

yang telah ditentukan untuk membuat keputusan apakah diperlukan siklus II 

atau tidak. 

 

E. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian Tindakan Kelas 

No Jadwal Kegiatan Tanggal 

1. Perencanaan 29-01-2015 
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2. Persiapan 01-02-2015 

 Menyusun Konsep Pelaksanaan 04-02-2015 

 Menyusun Instrumen 06-02-2015 

3. Pelaksanaan 10-02-2015 

 Melakukan Tindakan Siklus I 10-02-2015 

 Melakukan Tindakan Siklus II 12-02-2015 

4. Penyusunan Skripsi 20-02-2015 

 Menyusun Proposal 25-02-2015 

 Menyusun Konsep Skripsi 05-03-2015 

 Menyusun Draf Skripsi 15-03-2015 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian  

       Lokasi penelitian ini di lakukan di SDN 1 Tonatan, Ponorogo kelas 

IV. Mata pelajaran PAI Budi pekerti 2014/2015 dengan jumlah 32 siswa 

yag terdiri dari 18 siswa perempuan  dan 14 siswa laki-laki. 

       Secara geografis, SDN 1 Tonatan terletak di Kecamatan Ponorogo 

bagian Selatan, tepatnya di Jl. Ir.H. Juanda Gg.IV No.27 A kelurahan 

Tonatan, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, kode pos 63418. Kurang lebih 

0,5 km dari kantor kec. Ponorogo ke Selatan dan 0,5 km dari perempatan 

tonatan ke Barat. 

                   Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Jl.Ir Juanda. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah penduduk. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan SDN 2 Tonatan. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan penduduk. 

B. Penjelasan Per Siklus  

1. Siklus I 

       Proses kegiatan pada siklus I dapat dilihat pada deskripsi langkah-

langkah kegiatan Penelitian Tindakan Kelas Siklus I sebagai berikut: 
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a. Perencanaan  

1) Menyusun deskripsi Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis penelitian tindakan kelas, yang mencakup kegiatan 

awal, inti, dan akhir. 

2) Handout materi, potongan kertas. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi. 

4) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrument tolak ukur keberhasilan tindakan. 

5) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

b. Tindakan  

1) Siswa diminta untuk mengamati tentang tulisan ayat-ayat Q.S Al 

Fiil yang ditempel dipapan tulis dan guru menyuruh siswa untuk 

membaca bersama-sama. 

2) Guru Meminta siswa menandai bagian bacaan yang tidak 

dipahami. 

3) Siswa Mengajukan pertanyaan dengan menuliskan bacaan yang 

 belum dipahami. 

4) Guru membagi Siswa menjadi dua kelompok. 

5) Guru mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al Fiil yang ditempel di 

papan tulis. 
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6) Siswa mendiskusikan tentang bacaan-bacaan yang sulit dalam 

Q.S. Al Fiil.   

7) Siswa merumuskan hasil diskusi 

8) Perwakilan kelompok mngkomuniksikan hasil asosiasi di depan 

kelas maksudnya mendemonstrasikan dengan gambar seperti apa 

yang guru bacakan sebelumnya tadi. 

9) Guru Meminta Siswa untuk menghafal berpasang-pasangan 

10)Siswa Menyetor Hafalan kepada guru secara berpasang-

pasangan. 

c. Pengamatan  

1) Mengamati kemampuan membaca masing-masing siswa/siswi 

dalam materi Q.S Al-Fiil dengan memberi contreng pada lembar 

observasi terstruktur. 

              Kemampuan membaca siswa mencapai 20 siswa atau 62,5 

% dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa, sebagaimana pada 

tabel 4.1 hal itu diperkuat dengan adanya hasil observasi 

mendalam dapat dilihat pada gambar.
39

 

                                             Tabel 4.1 

         Data hasil Penelitian Kemampuan Membaca siswa siklus I 

                                                           

       
39

 Lihat Pada Transkrip Observasi Siklus I Lampiran 6 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

1 ─ ─ 0 Kurang 
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2 ─ ─ 0 Kurang 

3 √   ─ 2 Cukup  

4 √ ─ 1 Cukup 

5 √ √ 2 Baik 

6 √ √ 2 Baik 

7 ─ ─ 0 Kurang 

8 √ √ 2 Baik 

9 ─ ─ 0 Kurang  

10 √ √ 2 Baik 

11 √ √ 2 Baik 

12 ─ ─ 0 Kurang 

13 √ √ 2 Baik 

14 √ √ 2 Baik 

15 √ ─ 1 Cukup 

16 ─ ─ 0 Kurang 

17 ─ ─ 0 Kurang 

18 √ ─ 1 Cukup 

19 √ √ 2 Baik 

20 ─ ─ 0 Kurang 

21 √ ─ 1 Cukup 

22 ─ ─ 0 Kurang 

23 ─ ─ 0 Kurang 
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Keterangan peraspek : 

1 : kemampuan membaca Q.S.Al-fiil dengan Lancar 

2 : kemampuan membaca Q.S.Al-Fiil dengan Lancar, dan benar 

Keterangan penilaian: 

2 : baik (apabila siswa mampu membaca Q.S.Al Fiil dengan 

lancar, baik,dan benar ) 

1 : cukup (Apabila siswa mampu membaca Q.S.Al-Fiil dengan 

Lancar) 

0 : kurang (Apabila Siswa tidak mampu membaca Q.S.Al Fiil 

dengan lancar baik dan benar). 

Persentase membaca siswa yang maksimal adalah : 

Ketuntasan :  X 100 % =  X 100 % = 62,5 % 

24 √ ─ 1 Cukup 

25 ─ ─ 0 Kurang 

26 √ ─ 1 Cukup  

27 √ √ 2 Baik 

28 √ ─ 1 Cukup  

29 √ √ 2 Baik 

30 √ ─ 1 Cukup 

31 √ √ 2 Baik 

32 ─ ─ 0 Kurang 
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2) Mengamati kemampuan Menulis Q.S. Al-Fiil masing-masing 

siswa/siswi dengan memberi contreng pada lembar observasi 

terstruktur. 

Kemampuan menulis siswa mencapai 18 siswa atau 56,25 

% dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4.2, hal itu diperkuat dengan adanya observasi 

mendalam dapat dilihat pada gambar.
40

 

Tabel 4.2 

Data Hasil Penelitian menulis Siswa Siklus I 

 

                                                           
       

40
 Lihat Pada Transkrip Observasi Siklus I Lampiran 6 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

1 ─ ─ 0 Kurang 

2 ─ ─ 0 Kurang 

3 √ √ 2 Baik 

4 ─ ─ 0 Kurang 

5 √ √ 2 Baik 

6 √ √ 2 Baik 

7 ─ ─ 0 Kurang 

8 ─ ─ 0 Kurang 

9 √ ─ 1 Cukup 

10 ─ ─ 0 Kurang 



61 

 

 

 

 

 

 

 

K

e

t

e

r

a

n

g

a

n

 

p

e

r

a

s

p 

 

 

11 √ √ 2 Baik 

12 √ ─ 1 Cukup 

13 √ √ 2 Baik 

14 √ √ 2 Baik 

15 √ √ 2 Baik 

16 ─ ─ 0 Kurang 

17 √ √ 2 Baik 

18 ─ ─ 0 Kurang 

19 √ √ 2 Baik 

20 √ √ 2 Baik 

21 ─ ─ 0 Kurang 

22 √ ─ 1 Cukup 

23 √ ─ 1 Cukup 

24 ─ ─ 0 Kurang 

25 √ √ 2 Baik 

26 ─ ─ 0 Kurang 

27 √ √ 2 Baik 

28 ─ ─ 0 Kurang 

29 √ √ 2 Baik 

30 ─ ─ 0 Kurang 

31 √ √ 2 Baik 

32 ─ ─ 0 Kurang 
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Aspek Penilaian: 

1 : Mampu menyalin contoh tulisan Q.S.Al Fiil yang diberikan 

guru dengan baik dan benar 

2 : mampu menyambung penggalan lafadz Q.S.Al Fiil dengan 

baik dan benar 

Keterangan penilaian  

2 :  baik (Siswa mampu menyalin dan menyambung tulisan 

Q.S. Al Fiil dengan baik dan benar) 

1 :  cukup (Mampu menyalin tulisan Q.S.Al Fiil dengan baik 

dan benar)  

0 :  kurang (tidak mampu menyalin dan menyambung tulisan 

Q.S.Al Fiil dengan baik dan benar) 

Persentase menulis siswa yang maksimal adalah : 

Ketuntasan :  X 100 % =  X 100 % = 56,25% 

3) Mengamati kemampuan menghafal Q.S. Al-Fiil masing-masing 

siswa/siswi dengan memberi contreng pada lembar observasi 

terstruktur. 

       Kemampuan menghafal siswa mencapai 16 siswa atau 50 % 

dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa. Hal ini sebagaimana 

terlihat pada tabel 4.3. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 

observasi mendalam dapat dilihat pada gambar.
41

 

                                                           
       

41
 Lihat Pada Transkrip Obervasi Siklus I Lampiran 4 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Penelitian menghafal Siswa Siklus I 

 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

1 ─ ─ 0 Kurang 

2 ─ ─ 0 Kurang 

3 √ √ 2 Baik 

4 ─ ─ 0 Kurang 

5 √ √ 2 Baik 

6 √ ─ 1 Cukup 

7 ─ ─ 0 Kurang 

8 √ ─ 1 Cukup 

9 √ ─ 1 Cukup 

10 √ √ 2 Baik 

11 √ √ 2 Baik 

12 ─ ─ 0 Kurang 

13 √ √ 2 Baik 

14 ─ ─ 0 Kurang 

15 √ √ 2 Baik 

16 √ ─ 1 Cukup 

17 ─ ─ 0 Kurang 
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18 ─ ─ 0 Kurang 

19 √ √ 2 Baik 

20 √ √ 2 Baik 

21 ─ ─ 0 Kurang 

22 ─ ─ 0 Kurang 

23 ─ ─ 0 Kurang 

24 ─ ─ 0 Kurang 

25 √ √ 2 Baik 

26 ─ ─ 0 Kurang 

27 √ √ 2 Baik 

28 ─ ─ 0 Kurang 

29 √ √ 2 Baik 

30 ─ ─ 0 Kurang 

31 √ √ 2 Baik 

32 √ ─ 1 Kurang 

Keterangan peraspek 

1: mampu menunjukan hafalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan 

benar 

2: mampu meneruskan penggalan bacaan Q.S.Al Fiil yang  

dibacakan guru dengan baik dan benar. 
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Keterangan penilaian  

2: baik (Apabila siswa mampu menunjukan Hafalan Q.S.Al Fiil  

dan meneruskan penggalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan 

benar)  

1: cukup (Apabila siswa mampu menunjukan Hafalan Q.S.Al 

Fiil dengan baik dan benar) 

0: kurang (Apabila siswa tidak mampu menunjukan hafalan dan 

meneruskan penggalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan benar)  

                         Persentase menghafal siswa yang maksimal adalah  

Ketuntasan:  X 100 % =  X 100 % = 50 % 

 

4) Mencatat nilai perolehan hasil belajar Uji kompetensi 

penguasaan masing-masing siswa/siswi terhadap mata pelajaran 

PAI pokok bahasan Q.S.Al-Fiil 

              Perolehan hasil belajar siswa mencapai 19 siswa atau 

60,71% dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa, hal itu dapat 

dilihat pada 4.4 dan diperkuat dengan adanya hasil observasi  

mendalam dapat dilihat pada gambar.
42

 

 

 

 

                                                           
       

42
 Hasil Observasi Terstruktur, kamis Tanggal 10 februari 2015 Di SDN 01 Tonatan 

Sebagaimana Terdapat Pada Lampiran RPP Siklus I. 
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Tabel 4.4 

Data Nilai Tes Individu Siklus I 

KKM : 70 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Ahmad Sidiq R. 73 Tuntas 

2 Ana Wahyu 53 Tidak Tuntas 

3 Arfa Widiatma 93 Tuntas 

4 Bintang Putri 53 Tidak Tuntas 

5 BintangWigunanda 87 Tuntas 

6 Diva A. 87 Tuntas 

7 Elisa Setyarini 50 Tidak Tuntas 

8 Exsandi Antonyo A. 80 Tuntas 

9 Intan  Ayu 50 Tidak Tuntas 

10 Latifa Mulia Sari 93 Tuntas 

11 Lufita Shela A. 80 Tuntas 

12 Mahawirya R. 80 Tuntas 

13 Malika Mayasari 87 Tuntas 

14 Melisa Eka W. 73 Tuntas 

15 Nanda Nur A. 73 Tuntas 

16 Noval Dwi F. 67 Tidak Tuntas 

17 Nurrizma Dini 73 Tuntas 

18 Oktavio R. 67 Tidak Tuntas 
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Keterangan: 

Rata-rata kelas :  = 71.78% 

Sedangkan persentase ketuntasan belajar  

Ketuntasan :  X 100% = 59,37% 

d. Refleksi  

       Dalam kegiatan pembelajaran PAI pada siklus I separuh siswa 

masih belum menunjukkan kemampuan untuk membaca, menulis, 

19 Olivia Eka S. 93 Tuntas 

20 Rahma Khoirunnisa 80 Tuntas 

21 RimbaWijaya K. 60 Tidak Tuntas 

22 Rivanda P.R. 73 Tuntas 

23 Rizani Habli 71 Tuntas 

24 Satna Ayakhunas 53 Tidak Tuntas 

25 Silvia Rachmasari 80 Tuntas 

26 Syavirca Putri 71 Tuntas 

27 Wily Tri M. 87 Tuntas 

28 Kevin A. 50 Tidak Tuntas 

29 Andika Catur 67 Tidak Tuntas 

30 Rezal Efendi T. 63 Tidak Tuntas 

31 Azizatus Salsabila 67 Tidak Tuntas 

32 Putri Oktavia 63 Tidak Tuntas 
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maupun menghafal. Walaupun guru sudah memberi demonstrasi, 

tetapi peneliti kurang tegas dalam mengatur suasana kelas, 

sehingga masih ada siswa yang bicara sendiri ketika salah satu 

teman mereka presentasi di depan kelas, juga waktu diskusi masih 

ada siswa yang malu untuk mengeluarkan pendapat, sehingga 

pencapaian nilai hasil tes individu belum dikatakan tuntas.  Dilihat 

dari jumlah siswa yang mendapat nilai di atas KKM baru 19 siswa 

atau 59,37%. Dengan demikian kegiatan PTK ini perlu dilanjutkan 

ke siklus II. 

2. Siklus II 

       Proses kegiatan pada siklus II dapat dilihat pada deskripsi langkah-

langkah kegiatan Penelitian Tindakan Kelas Siklus II sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

1) Menyusun deskripsi Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berbasis penelitia tindakan kelas, yang mencakup kegiatan awal 

inti dan akhir. 

2) Hand out materi,potongan kertas. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi. 

4) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrument tolak ukur keberhasilan tindakan. 

5) Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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b. Tindakan  

1) Siswa diminta untuk mengamati tentang tulisan ayat-ayat Q.S Al-

Fiil yang ditempel dipapan tulis dan guru menyuruh siswa untuk 

membaca bersama-sama. 

2) Guru Meminta siswa menandai bagian bacaan yang tidak 

dipahami. 

3) Siswa Mengajukan pertanyaan dengan menuliskan bacaan yang 

 belum dipahami. 

4) Guru membagi Siswa menjadi dua kelompok. 

5) Guru mendemonstrasikan bacaan Q.S. Al Fiil yang ditempel di 

papan tulis. 

6) Siswa mendiskusikan tentang bacaan-bacaan yang sulit dalam 

Q.S.Al Fiil.   

7) Siswa merumuskan hasil diskusi 

8) Perwakilan kelompok mngkomuniksikan hasil asosiasi di depan 

kelas maksudnya mendemonstrasikan dengan gambar seperti apa 

yang guru bacakan sebelumnya tadi. 

9) Guru Meminta Siswa untuk menghafal berpasang-pasangan 

10)Siswa Menyetor Hafalan kepada guru secara berpasang-

pasangan. 
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c. Pengamatan  

1) Mengamati kemampuan membaca masing-masing siswa/siswi 

dalam materi Q.S.Al Fiil dengan memberi contreng pada lembar 

observasi terstruktur. 

           Kemampuan membaca siswa mencapai 25 siswa atau 78,12 

% dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa, sebagaimana pada 

tabel 4.5 hal itu diperkuat dengan adanya hasil observasi 

mendalam dapat dilihat pada gambar.
43

 

Tabel 4.5 

Data hasil Penelitian Kemampuan Membaca siswa siklus II 

                                                           
       

43
 Lihat Pada Transkrip Obervasi Siklus II Lampiran 6 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

1 ─ ─ 0 Kurang 

2 √ √ 2 Baik 

3 ─ ─ 0 Kurang 

4 √ √ 2 Baik 

5 √ √ 2 Baik 

6 √ √ 2 Baik 

7 ─ ─ 1 Kurang 

8 √ √ 2 Baik 

9 √ √ 2 Baik 

10 √ √ 2 Baik 
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11 ─ ─ 0 Kurang 

12 √ √ 2 Baik 

13 √ √ 2 Baik 

14 √ √ 2 Baik 

15 ─ ─ 0 Kurang 

16 √ √ 2 Baik 

17 √ √ 2 Baik 

18 √ √ 2 Baik 

19 √ √ 2 Baik 

20 ─ ─ 1 Kurang 

21 √ √ 2 Baik 

22 √ √ 2 Baik 

23 √ √ 2 Baik 

24 √ √ 2 Baik 

25 √ √ 2 Baik 

26 √ √ 2 Baik 

27 √ √ 2 Baik 

28 √ √ 2 Baik 

29 √ √ 2 Baik 

30 ─ ─ 0 Kurang 

31 √ ─ 1 Cukup 

32 √ √ 2 Baik 
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Keterangan peraspek : 

1 :  kemampuan membaca Q.S.Al-fiil dengan Lancar 

2 : kemampuan membaca Q.S.Al-Fiil dengan lancar, baik, dan 

benar 

Keterangan penilaian : 

2 : baik (apabila siswa mampu membaca Q.S.Al Fiil dengan 

lancar, baik, dan benar ) 

1 :  cukup (Apabila siswa mampu membaca Q.S.Al-Fiil dengan 

Lancar) 

0 : kurang (Apabila Siswa tidak mampu membaca Q.S.Al Fiil 

dengan lancar baik dan benar). 

Persentase membaca siswa yang maksimal adalah : 

Ketuntasan :  X 100 % = X 100 % = 75,12% 

5) Mengamati kemampuan Menulis Q.S.Al Fiil masing-masing 

siswa/siswi dengan memberi contreng pada lembar observasi 

terstruktur. 

       Kemampuan menulis siswa mencapai 28 siswa atau 87,5 % 

dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa. Sebagaimana pada tabel 

4.6, hal itu diperkuat dengan adanya observasi mendalam dapat 

dilihat pada gambar.
44

 

 

 

                                                           
       

44
 Lihat Pada Transkrip Observasi Siklus II Lampiran 6 
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                                                        Tabel 4.6 

                          Data Hasil Penelitian Menulis Siswa Siklus II 

 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

1 √ √ 2 Baik 

2 √ √ 2 Baik 

3 √ √ 2 Baik 

4 √ √ 2 Baik 

5 √ √ 2 Baik 

6 √ √ 2 Baik 

7 ─ ─ 0 Kurang 

8 √ √ 2 Baik 

9 ─ ─ 0 Kurang 

10 √ √ 2 Baik 

11 √ √ 2 Baik 

12 √ √ 2 Baik 

13 √ √ 2 Baik 

14 √ √ 2 Baik 

15 √ √ 2 Baik 

16 √ √ 2 Baik 
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17 √ √ 2 Baik 

18 √ √ 2 Baik 

19 ─ ─ 0 Kurang 

20 √ √ 2 Baik 

21 √ √ 2 Baik 

22 √ √ 2 Baik 

23 √ √ 2 Baik 

24 √ √ 2 Baik 

25 ─ ─ 0 Kurang 

26 √ √ 2 Baik 

27 √ √ 2 Baik 

28 √ √ 2 Baik 

29 √ - 1 Cukup 

30 √ √ 2 Baik 

31 √ - 1 Cukup 

32 √ √ 2 Baik 

 

Keterangan peraspek 

1:  Mampu menyalin contoh tulisan Q.S.Al Fiil yang diberikan 

guru dengan baik dan benar 

2: Mampu menyambung penggalan lafadz Q.S.Al Fiil Dengan 

baik dan benar 
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Keterangan penilaian  

2: baik (Siswa mampu menyalin dan menyambung tulisan Q.S. 

Al Fiil dengan baik dan benar) 

1: cukup (Mampu menyalin tulisan Q.S.Al Fiil dengan baik dan 

benar)  

0: kurang (tidak mampu menyalin dan menyambung tulisan 

Q.S.Al Fiil dengan baik dan benar) 

                            Persentase menulis siswa yang maksimal adalah : 

 Ketuntasan :  X 100 % =  X 100 % = 87,5 % 

6) Mengamati kemampuan Menghafal Q.S.Al Fiil masing-masing 

siswa/siswi dengan memberi contreng pada lembar observasi 

terstruktur. 

              Kemampuan menghafal siswa mencapai 30 siswa atau 93,75 % 

dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa.Sebagaimana pada tabel 

4.7. Hal ini diperkuat dengan adanya observasi mendalam dapat 

dilihat pada gambar.
45

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Penelitian menghafal Siswa Siklus II 

No 

Aspek yang dinilai 

Jumlah Keterangan 

1 2 

                                                           
       

45
 Lihat Pada Transkrip Obervasi Siklus II Lampiran 6 
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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 √ √ 2 Baik 

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 
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23 ─ ─ 0 Kurang 

24 √ √ 2 Baik 

25 √ √ 2 Baik 

26 √ √ 2 Baik 

27 √ √ 2 Baik 

28 √ √ 2 Baik 

29 √ √ 2 Baik 

30 ─ ─ 0 Kurang 

31 √ √ 2 Baik 

33 √ √ 2 Baik 

Keterangan peraspek 

1:  mampu menunjukan hafalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan 

benar 

2: mampu meneruskan penggalan bacaan Q.S.Al Fiil yang 

dibacakan guru dengan baik dan benar. 

Keterangan penilaian  

2: baik (Apabila siswa mampu menunjukan Hafalan Q.S.Al Fiil    

dan meneruskan penggalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan 

benar)  

1:  cukup (Apabila siswa mampu menunjukan Hafalan Q.S.Al 

Fiil dengan baik dan benar) 

0: kurang (Apabila siswa tidak mampu menunjukan hafalan dan 

meneruskan penggalan Q.S.Al Fiil dengan baik dan benar)  
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 Persentase hafalan siswa adalah  

Ketuntasan:  X 100 % =  X 100 % = 93,75 % 

 

2) Mencatat nilai perolehan hasil belajar Uji kompetensi 

penguasaan masing-masing siswa/siswi terhadap mata pelajaran 

PAI pokok bahasan Q.S.Al Fiil. 

              Perolehan hasil belajar siswa mencapai 32  siswa atau 100% 

dari jumlah keseluruhan yaitu 32 siswa, hal itu dapat dilihat 

pada 4.8 dan diperkuat dengan adanya hasil observasi  

mendalam dapat dilihat pada gambar.
46

 

                                           Tabel 4.8 

                             Data Nilai Tes Individu Siklus II 

KKM : 70 

                                                           

       
46

 Hasil Observasi Terstruktur, Selasa Tanggal 12 Februari 2015 di SDN 01 Tonatan 

Sebagaimana Terdapat Pada Lampiran RPP Siklus II. 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Ahmad Sidiq R. 83 Tuntas 

2 Ana Wahyu 77 Tuntas 

3 Arfa Widiatma 97 Tuntas 

4 Bintang Putri 83 Tuntas 

5 BintangWigunanda 87 Tuntas 

6 Diva A. 87 Tuntas 

7 Elisa Setyarini 77 Tuntas 
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8 Exsandi Antonyo A. 80 Tuntas 

9 Intan  Ayu 83 Tuntas 

10 Latifa Mulia Sari 93 Tuntas 

11 Lufita Shela A. 80 Tuntas 

12 Mahawirya R. 80 Tuntas 

13 Malika Mayasari 87 Tuntas 

14 Melisa Eka W. 73 Tuntas 

15 Nanda Nur A. 73 Tuntas 

16 Noval Dwi F. 87 Tuntas 

17 Nurrizma Dini 73 Tuntas 

18 Oktavio R. 87 Tuntas 

19 Olivia Eka S. 93 Tuntas 

20 Rahma Khoirunnisa 80 Tuntas 

21 RimbaWijaya K. 83 Tuntas 

22 Rivanda P.R. 73 Tuntas 

23 Rizani Habli 71 Tuntas 

24 Satna Ayakhunas 83 Tuntas 

25 Silvia Rachmasari 80 Tuntas 

26 Syavirca Putri 71 Tuntas 

27 Wily Tri M. 87 Tuntas 

28 Kevin A. 87 Tuntas 

29 Andika Catur 83 Tuntas 
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D

a

dapat diketahui dari table 4.8 nilai individu  

Rata-rata kelas :  = 82,34 % 

Sedangkan persentase ketuntasan belajar  

Ketuntasan :  X 100% = 100% 

 

d. Refleksi 

       Dalam kegiatan pembelajaran PAI pada siklus II ini, peneliti 

memberi motivasi agar siswa membiasakan untuk gemar membaca 

karena itu akan melancarkan bacaan. Kemudian juga memberi 

himbauan agar berani berpendapat dan menghargai orang lain 

dengan cara mendengarkan guru atau teman yang sedang 

mengungkapkan pendapatnya. Ternyata, pada pembelajaran kali ini 

menunjukkan perubahan yang signifikan dilihat dari minat membaca 

siswa yang tinggi, siswa sangat antusias memperhatikan penjelasan 

guru sebagai peneliti dan ketika teman mereka presentasi, juga 

ketika diskusi semua siswa tidak malu lagi untuk mengeluarkan 

pendapat, hanya ada satu siswa yang belum berani berpendapat 

karena memang anaknya sangat pendiam. Hasil tes individu pada 

siklus II ini keseluruhan siswa sudah mencapai KKM, sehingga 

30 Rezal Efendi T. 83 Tuntas 

31 Azizatus Salsabila 87 Tuntas 

32 Putri Oktavia 87 Tuntas 
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sudah dikatakan tuntas. Maka dari itu kegiatan PTK tidak perlu 

dilanjutkan ke siklus III.  

C. Proses Analisis Data Per-Siklus  

1. Siklus I 

       Dalam kegiatan pembelajaran siklus 1, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observasi), dan refleksi (reflecting). Berdasarkan kegiatan 

pembeljaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran dan data nilai tes akhir 

Pendidikan  Agama Islam (PAI) pokok bahasan Q.S.Al Fiil. Strategi 

yang diterapkan adalah reading aloud dan demonstration,. Hasil 

penelitian siklus 1 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.9 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Penelitian Siklus I 

Aspek yang 

Diamati 

Jumlah 

Pencapaian 

Prosentase 

Membaca  20 62,5% 

Menulis 18 56,25% 

Menghafal 16 50% 

Hasil Belajar  19 59,37% 
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       Dalam proses pembelajaran pada siklus I ini, siswa sudah 

mempunyai minat baca, memerhatikan ketika guru menerangkan dan 

ketika teman mereka presentasi, mampu bekerja sama dan 

mengeluarkan pendapat, akan tetapi belum semuanya mencapai hasil 

yang maksimal Begitu juga hasil belajar belum sepenuhnya mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 70, maka proses 

pembelajaran perlu dilanjutkan pada siklus II. 

2. Siklus II 

       Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observasi), dan refleksi (reflecting). Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran dan data nilai tes akhir 

pendidikan  agama islam (PAI) pokok bahasan Q.S.Al Fiil. Strategi 

yang diterapkan adalah reading aloud dan demonstration,. Hasil 

penelitian siklus II dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.10 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Penelitian Siklus II 

Aspek yang Diamati Jumlah Pencapaian Prosentase 

Membaca  25 75,12% 

Menulis  28 87,5% 

Menghafal 30 93,75% 



83 

 

 

 

Hasil Belajar  32 100% 

 

       Dalam proses pembelajaran pada siklus II ini, siswa sudah mampu 

membaca dan mempunyai minat baca, perhatian ketika guru 

menerangkan dan ketika teman mereka presentasi, mampu bekerja 

sama dan mengeluarkan pendapat, Pada pembelajaran ini siswa sudah 

mencapai hasil yang maksimal begitu juga hasil belajar seluruhnya 

sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 70, hanya 

ada dua anak yang masih kurang perhatian dan satu anak yang belum 

berani mengeluarkan pendapat, untuk itu proses pembelajaran tidak 

perlu dilanjutkan  pada siklus III. 

D. Pembahasan  

       Penelitian tindakan kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I dengan strategi Reading Aload guru kurang tegas 

dalam mengatur suasana kelas yang berakibat minat membaca siswa 

rendah dan dalam mengikuti diskusi siswa kurang aktif, siswa cenderung 

banyak diam dan malu untuk mengeluarkan pendapat, bahkan ada siswa 

yang tidak memerhatikan guru ketika menjelaskan dan ketika teman 

mereka presentasi, sehingga nilai tes akhir individu masih banyak yang 

memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. 

Maka kegiatan PTK atau pembelajaran harus dilanjutkan ke II. 

       Dalam kegiatan pembelajaran PAI pada siklus II ini, guru memberi 

motivasi agar siswa membiasakan diri untuk gemar membaca karena, akan 
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melancarkan bacaan. kemudian juga memberi himbauan agar berani 

berpendapat dan menghargai orang lain dengan cara mendengarkan guru 

atau teman kita yang sedang mengungkapkan pendapatnya. Ternyata, 

pembelajaran kali ini menunjukkan perubahan yang signifikan dilihat dari 

minat baca siswa yang tinggi, siswa sangat antusias memerhatikan 

penjelasan guru dan ketika teman mereka presentasi, juga ketika diskusi 

semua siswa tidak malu lagi untuk mengeluarkan pendapat, hanya ada satu 

siswa yang belum berani berpendapat karena memang anaknya sangat 

pendiam. Hasil tes individu pada siklus II ini keseluruhan siswa sudah 

mencapai KKM, sehingga sudah dikatakan tuntas. Maka dari itu, kegiatan 

PTK tidak perlu dilanjutkan ke siklus III.  

       Hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam 

memahami materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dengan menerapkan strategi reading aload dan demonstration, 

membuktikan bahwa kedua strategi tersebut, yakni Reading aload dan 

demonstration terbukti efektif. Penggunaan kedua strategi tersebut 

memperlihatkan hasil yang memuaskan, baik perubahan kemampuan 

membaca, menulis, menghafal dan hasil belajar siswa. Data perbandingan 

kedua siklus dapat dicermati pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Profil Hasil Penelitian 

Kemampuan 

membaca  

Siklus I 20 62,5% 
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 Siklus II 25 75,12% 

Menulis Siklus I 18 56,25% 

 Siklus II 28 87,5% 

Menghafal Siklus I 16 50% 

 Siklus II 30 93,75% 

Hasil belajar  Siklus I 19 59,37% 

 Siklus II 32 100% 

 

Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil hasil penelitian pada 

tabel 4.11 diatas dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Diagram Profil Hasil Penelitian 

0

20

40

60

80

100

membaca

menulis

menghafal

hasil belajar

 

      Diagram di atas menunjukan bahwa semua aspek meningkat dan terus 

membaik, siswa mempunyai minat baca, memerhatikan penjelasan guru 

dan ketika teman mereka persentasi aktif berpendapat. Hal ini dapat dilihat 

dari pengamatan membaca, menulis, menghafal siswa. Sedangkan 

pencapaian indikator materi dan perolehan hasil belajar siswa, dapat dilihat 
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dari hasil pengamatan ketuntasan hasil beljar sesuai dengan pencapaian 

KKM yang telah ditentukan guru. 

       Berdasarkan landasan teori dan proses pembelajaran di lapangan 

menunjukkan bahwa pembelajaran melalui strategi reading aloud dan 

demonstration efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang 

meliputi kemampuan membaca, menulis, menghafal, dan memeroleh nilai 

hasil belajar pada mata pelajaran PAI pokok bahasan Q.S.Al Fiil di SDN 1 

Tonatan semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dengan melihat berbagai jenis data dan pencapaian indikator yang 

diperoleh selama kegiatan pembelajaran dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran melalui strategi reading aloud dan demonstration,  dapat 

meningkatkan kemampuan membaca siswa pada mata pelajaran PAI 

pokok bahasan Q.S. Al Fiil di SDN 1 Tonatan kelas IV semester genap 

tahun ajaran 2014/2015 hal ini ditunjukan dengan hasil siklus I hanya 

20 dari 32 siswa dengan persentase 62,5%, dan siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan, yakni 25 dari 32 siswa dengan prosentase 

75,12%. 

2. Pembelajaran melalui reading aloud dan demonstration, dapat 

meningkaktan kemampuan menulis siswa pada mata pelajaran PAI 

pokok bahasan Q.S. Al Fiil di SDN 1 Tonatan kelas IV semester genap 

tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hasil siklus I hanya 18 

dari 32 siswa dengan persentase 56,25%. Pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari 28 dari 32 siswa 

dengan prosentase 87,5%. 

3. Pembelajaran melalui strategi, reading aloud dan demonstration, dapat 

meningkaktan kemampuan menghafal siswa pada mata pelajaran PAI 

pokok bahasan Q.S. Al Fiil di SDN 1 Tonatan kelas IV semester genap 
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tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hasil siklus I hanya 16 

dari 32 siswa dengan persentase 50%. Pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari 30 dari 32 siswa 

dengan prosentase 93,75%. 

4. Pembelajaran melalui strategi reading aloud dan demonstration, dapat 

meningkaktan Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran PAI pokok 

bahasan Q.S. Al Fiil di SDN 1 Tonatan kelas IV semester genap tahun 

ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa hasil siklus I hanya 19 dari 32 

siswa dengan persentase 59,37%. Pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari 32 dari 32 siswa 

dengan prosentase 100%. 

B. Saran  

       Dari kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini, peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat ditindak lanjuti oleh para 

guru dengan mempertahankan penerapan model pembelajaran berbasis 

aktif learning yang diantaranya adalah strategi reading aload dan 

demonstration,  

2. Model pembelajaran Active Learning ini sebagai suatu alternatif 

metode pembelajaran PAI yang dapat meningkatkan kemampuan 

membaca, perhatian, diskusi, dan hasil belajar peserta didik dan bisa 

dikembangkan dengan pendekatan model pembelajaran lainnya. 
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3. Kepada peneliti yang akan datang untuk mengkaji strategi ini dalam 

bidang lain.  
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