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ABSTRAK 

Winata, Yuwan Andri. 2098. Penerapan metode active learning tipe reading guide dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMP Terpadu 
„Ainul „Ulum Pulung Ponorogo..Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri) Ponorogo. Pembimbing 
Kharisul Wathoni, M. Pd. I 

Kata Kunci: Meningkatkan Prestasi, Penerapan active learning tipe reading guide pada 
pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 
Proses pembelajaran dalam kelas menuntut guru mampu menggunakan berbagai metode 

pembelajaran, salah satunya ialah active learning. Dengan active learning maka proses 
pembelajaran akan lebih interaktif dan menarik sehingga diharapkan pembelajaran tersebut 
benar-benar mampu terserap dan mampu meningkatkan  hasil prestasi siswa. Penggunaan active 
learning dalam penelitian ini sekaligus sebagai perbaikan metode pembelajaran yang masih 
dirasa monoton dan siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Sehingga perlu diadakan 
perubahan metode belajar guna meningkatkan efektifitas belajar siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan metode active learning tipe reading 
guide. (2) Untuk mengetahui penerapan metode Active Learning tipe Reading guide, dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI, siswa kelas VII  di SMPT 
Ainul Ulum.. 

Untuk itu, penulis melakukan penelitian tindakan kelas di SMP Terpadu Ainul Ulum 
Pulung Ponorogo. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu siklus satu dan 
siklus dua.  

Dari penelitian diatas ditemukan bahwa (1) Rendahnya  nilai intake siswa  karena  
mayoritas  siswa kelas  VII  berlatar belakang  pendidikan  SD  dan  hanya  sedikit  sekali lulusan   
Madrasah   Ibtidaiyyah.   Sedangkan   dosis materi   PAI   di   tingkat   SMP Terpadu   cukup   
tinggi   dan   dapat dikonsumsi  bagi  siswa yang  telah  mengetahui  dasar-dasar  PAI. (2) Proses 
pembelajaran yang digunakan di SMPT Ainul Ulum adalah pembelajaran yang berpusat pada 
guru (teacher oriented). Siswa masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran karena selama 
pembelajaran guru banyak memberikan ceramah tentang materi PAI. Sehingga aktivitas yang 
dilakukan siswa biasanya hanya mendengar dan mencatat, siswa jarang bertanya atau 
mengemukakan pendapat. Diskusi antar kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi dan 
komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjalin selama 
proses pembelajaran.(3) Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi PAI 
yang memang bahasanya cukup luas. Ditambah lagi dengan siswa yang memang masih malas 
membaca buku pelajaran PAI. Sementara itu proses belajar mengajar pada pelajaran PAI, guru 
lebih sering menjelaskan materi melalui ceramah, siswa cenderung pasif, dan aktivitas siswa 
yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin. Pembelajaran yang monoton dan 
pemanfaatan media pembelajaran yang minim menciptakan pembelajaran yang membosankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa pendidikan manusia akan sulit 

untuk berkembang dan maju, seiring berjalanya waktu. Pendidikan di Indonesia sangat terlihat, 

hampir seluruh masyarakat merasakan manfaat pendidikan. Tingginya kebutuhan akan pendidikan 

ini bukan saja pada jenis program, tetapi juga dalam kuantitas dan kualitas. Termasuk dalam hal ini 

adalah kebutuhan akan Pendidikan Agama Islam. 

Untuk mampu memahami dan menerapkan pendidikan yang baik dan benar. Tentunya setiap 

manusia harus belajar, sedangkan agar mampu belajar maka hal pertama kali yang harus dikuasai 

adalah membaca. Dalam ayat-ayat Qur‟an sudah disebutkan bahwa wahyu Nabi Muhammad saw 

yang pertama kali adalah perintah membaca. Untuk itu, Koko Sri Mulyo menyebutkan bahwa 

membaca diperintahkan kepada manusia agar manusia dapat berkembang dan mampu mensyukuri 

tanda-tanda kebesaran serta kelimpahan nikmat Allah Swt., selain itu agar manusia mampu berperan 

sebagai kholifah di muka bumi.   

Dapat disimpulkan bahwasanya membaca sangat penting untuk dilakukan setiap manusia, 

terlebih untuk siswa yang dalam proses belajar. Tentu membaca dapat meningkatkan keilmuan para 

siswa dan secara otomatis dapat meningkatkan prestasi siswa. Maka hal pertama yang harus 

dilakukan adalah membuat para siswa menjadi tertarik membaca. Guna meningkatkan keilmuan para 

siswa itui sendiri dan sekaligus meningkatnkan prestasinya. Namun pada kenyataanya, minat baca 

                                                           
Ali Rohmad,  Kapita Selakta Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 284. 



 

 

siswa pada era sekarang sudah menurun. Bahkan rata-rata orang indonesia KPM-nya (tingkat 

membaca) ada pada 150-300, boleh dibilang tingkat membaca belum maksimal.  

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Kelas VII SMP Terpadu Ainul Ulum di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Alasan peneliti memilih pelajaran tersebut yakni Pendidikan Agama Islam merupakan 

mata pelajaran yang dijadikan sumber ajaran Islam di sekolah. Dalam kurikulum yang berlaku saat 

ini, setiap mata pelajaran harus ada model pembelajaran atau metode yang secara langsung harus 

melibatkan peserta didik, artinya bukan hanya guru yang berperan aktif dalam proses pembelajaran 

namun peserta didik juga ikut serta berperan aktif. 

Kualitas kinerja atau mutu guru dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan mutu 

pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara 

perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Banyak cara yang sudah dilakukan, namun dalam 

kenyataannya mutu pembelajarannya masih kurang memuaskan. Untuk itu maka diperlukan adanya 

inovasi berbagai strategi di dalam proses pembelajaran. Tujuannya agar pembelajarannnya lebih 

efektif dan menyenangkan sehingga tujuan utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran tercapai 

secara optimal.  

Di SMP Terpadu Ainul Ulum telah ditemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran 

PAI yaitu masalah  pertama,  rendahnya  nilai intake siswa  karena  mayoritas  siswa kelas  VII  

berlatar belakang  pendidikan  SD  dan  hanya  sedikit  sekali lulusan   Madrasah   Ibtidaiyyah.   

Sedangkan   dosis materi   PAI   di   tingkat SMP Terpadu cukup tinggi dan dapat dikonsumsi bagi 

siswa yang  telah  mengetahui  dasar-dasar  PAI.  

Permasalahan kedua, proses pembelajaran yang digunakan di SMPT Ainul Ulum adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher oriented). Siswa masih belum aktif dalam kegiatan 

                                                           
 R. Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini (Jakarta: PT Indeks, 2008), 4. 

 Lukman Zain, Pembelajaran Al-Qur’an Hadits (Jakarta: Dirjen Pendis, Depag RI, 2009), 4.  



 

 

pembelajaran karena selama pembelajaran guru banyak memberikan ceramah tentang materi PAI. 

Sehingga aktivitas yang dilakukan siswa biasanya hanya mendengar dan mencatat, siswa jarang 

bertanya atau mengemukakan pendapat. Diskusi antar kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi 

dan komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjalin selama 

proses pembelajaran.  

Menurut keterangan guru PAI kelas VII SMPT Ainul Ulum, sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi PAI yang memang pembahasanya cukup luas. 

Ditambah lagi dengan siswa yang memang masih malas membaca buku pelajaran PAI. Sementara itu 

proses belajar mengajar pada pelajaran PAI, guru lebih sering menjelaskan materi melalui ceramah, 

siswa cenderung pasif, dan aktivitas siswa yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin. 

Pembelajaran yang monoton dan pemanfaatan media pembelajaran yang minim menciptakan 

pembelajaran yang membosankan. 

Berdasarkan masalah tersebut peneliti berpendapat perlunya dilakukan perbaikan proses 

pembelajaran pada siswa kelas VII. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat ikut berperan 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa saling bertukar pendapat dalam memahami 

pelajaran PAI. Maka diperlukan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa selama 

kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang lebih mendorong keaktifan, kemandirian dan 

tanggung jawab dalam diri siswa. Pada penelitian ini peneliti memilih salah satu model pembelajaran 

active learning dengan tipe reading guide. Melalui penerapan model pembelajaran ini diharapkan 

mampu meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada materi himpunan di kelas VII SMPT 

Ainul Ulum.  

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul ” Penerapan 

Metode Active Learning Reading Guide Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Pada 

Mata Pelajaran PAI di SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo”. 



 

 

 

B.  Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dismpulkan bahwa identifikasi masalahnya 

ialah sebagai berikut :  

1. Rendahnya  nilai intake siswa  karena  mayoritas  siswa kelas  VII  berlatar belakang  

pendidikan  SD  dan  hanya  sedikit  sekali lulusan   Madrasah   Ibtidaiyyah.   Sedangkan   

dosis materi   PAI   di   tingkat   SMP Terpadu   cukup   tinggi   dan   dapat dikonsumsi  

bagi  siswa yang  telah  mengetahui  dasar-dasar  PAI. 

2.  Berdasarkan hasil pengamatan, proses pembelajaran yang digunakan di SMPT Ainul 

Ulum adalah pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher oriented). Siswa masih 

belum aktif dalam kegiatan pembelajaran karena selama pembelajaran guru banyak 

memberikan ceramah tentang materi PAI. Sehingga aktivitas yang dilakukan siswa 

biasanya hanya mendengar dan mencatat, siswa jarang bertanya atau mengemukakan 

pendapat. Diskusi antar kelompok jarang dilakukan sehingga interaksi dan komunikasi 

antara siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru masih belum terjalin selama 

proses pembelajaran. 

3.  Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi PAI yang memang 

bahasanya cukup luas. Ditambah lagi dengan siswa yang memang masih malas membaca 

buku pelajaran PAI. Sementara itu proses belajar mengajar pada pelajaran PAI, guru 

lebih sering menjelaskan materi melalui ceramah, siswa cenderung pasif, dan aktivitas 

siswa yang sering dilakukan hanya mencatat dan menyalin. Pembelajaran yang monoton 

dan pemanfaatan media pembelajaran yang minim menciptakan pembelajaran yang 

membosankan.  



 

 

Jumlah murid SMPT Ainul Ulum sebanyak 64 siswa. Yang terdiri dari kelas VII 

sebanyak 28 siswa, kelas VIII sebanyak 19 siswa dan kelas IX sebanyak 31 siswa. Dari ke-3 

kelas tersebut, peneliti berkeinginan melakukan Penelitian tindakan Kelas pada kelas VII, sebab 

pada kelas VII ialah masa-masa dimana peralihan dari anak-anak menuju remaja. Selain itu 

keseluruhan siswa kelas VII berasal dari SD bukan dari MI, sehingga penguasaan materi PAI 

sedikit berbeda. Pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan mengenai meningkat 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Metode yang akan dilakukan peneliti ialah 

dengan metode Active Learning tipe Reading Guide.    

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian tindakan kelas ialah sebagai berikut:  

1. Apakah penerapan metode “Reading Guide” dapat meningkatkan prestasi belajar PAI 

siswa Kelas Kelas VII di SMPT Ainul Ulum  ? 

2. Bagaimanakah prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan penerapan metode Active 

Learning tipe Reading guide, dalam proses pembelajaran PAI siswa kelas VII  di 

SMPT Ainul Ulum  ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMPT Ainul 

Ulum Pulung Ponorogo, menggunakan metode Active Learning tipe Reading Guide. 



 

 

2. Mengetahui penerapan metode Active Learning tipe Reading guide, dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI, siswa kelas VII  di SMPT Ainul 

Ulum. 

 

E.  Manfaat Hasil Penelitian 

Dari penelitian tindakan kelas tersebut maka diharapkan dapat memberikan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti: 

a. Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penggunaan 

metode reading guide. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 

c. Menambah wawasan bagi peneliti tentang beberapa metode pembelajaran yang 

berkembang di dunia pendidikan sekarang ini. 

3. Bagi guru dan sekolah : 

a. Sebagai salah satu strategi atau upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran PAI di SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran yang dapat 

memberikan manfaat bagi siswa.  

c. Sumbangan pemikiran mengembangkan sistem kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. 

d. Sebagai wawasan bagi pendidikan tentang pentingnya arti model pembelajaran di 

dunia pendidikan khususnya dunia anak didik. Untuk memotivasi para pakar 

pendidikan khususnya pelaku pendidikan untuk lebih kreatif dan bervariasi dalam 



 

 

memilih suatu metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Guna tercapainya keefektifan penelitian ilmiah yang sistematis maka perlu dirancang 

sistematika pembahasan. Adapun sistematika nya sebagai berikut:  

Bab satu berisi tentang Pendahuluan, Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan skripsi 

ini. Yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab dua berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis.  Yang meliputi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab tiga berisi metode penelitian. Yang meliputi objek penelitian variabel yang diamati, 

prosedur penelitian yang memuat (perencanan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi), dan jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

Bab empat berupa hasil penelitian yang berisi gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-siklus dan pembahasan. 

Bab lima berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab 

I Sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian yang berisi Kesimpulan dan Saran.  

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh: 

Pertama, oleh Nayiroh Mahfudhoh, skripsi tahun 2010 dari  STAIN Salatiga dengan judul,  

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al Qur‟an Hadits Melalui 

Penerapan Metode Reading Guide Di Kelas IV Mi Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang Tahun 

Pelajaran 2009/2010”.  Dengan hasil penelitian bahwa kemampuan penguasaan materi Al Qur‟ah 

Hadits sebelum menggunakan strategi reading guide pada siswa kelas IV MI Sraten Kec. Tuntang 

Kab. Semarang tahun 2010 masih rendah bahkan belum mencapai Kreteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan yaitu nilai 70, setelah dilakukan metode Reading Guide Di Kelas IV MI 

Sraten diketahui tingkat ketuntasan kelas mencapai 75%. Penerapan strategi reading guide untuk 

materi Al Qur‟an Hadits pada siswa kelas IV MI Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang tahun 2010 

terbukti berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pamahaman, kemampuan dan hasil belajar 

siswa.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nayiroh Mahfudhoh dengan peneliti adalah, 

menggunakan reading guide dan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran bagi 

siswa. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Nayiroh Mahfudhoh 

menggunakan materi Al Qur‟an Hadits pada siswa kelas IV MI , sedangkan dari peneliti 

menggunakan materi PAI pada kelas VII.   



 

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fredina Fransiska dari  Universitas Negeri Semarang  

tahun 2015 dengan judul,  “Efektivitas Metode Reading Guide Terhadap Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Siswa Kelas XI IPS Man Demak”. Dengan hasil penelitian, Penerapan metode reading 

guide dapat meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab siswa dibandingkan dengan metode 

yang biasanya digunakan oleh guru di sekolah, yakni metode ceramah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata yang diperoleh dari kedua kelas. Rata-rata nilai post-test yang diperoleh pada kelas kontrol 

adalah 73,00 dari nilai pre-testnya 60,74, sedangkan rata-rata nilai post-test kelas eksperimen adalah 

81,50 dari nilai pre-testnya 65,06. Terjadi peningkatan rata-rata nilai sebesar 12,26 pada kelas 

kontrol dan 16,44 pada kelas eksperimen. Maka dapat disimpulkan hasil rata-rata nilai siswa untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab dengan menggunakan metode reading guide lebih baik dari 

pada dengan menggunakan metode ceramah. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fredina Fransiska dan peneliti adalah 

sama-sama menggunakan metode reading guide guna meningkatkan kemampuan siswa. Sedangkan 

perbedaanya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Fredina Fransiska bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan dalam bahasa Arab dengan perbandingan metode ceramah pada kelas XI. Sedangkan 

peneliti bertujuan untuki meningkatkan prestasi pada kelas VII. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puput Dwi Maret Tanti yang bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas belajar biologi siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali 

melalui penerapan pembelajaran aktif (active learning) dengan metode Mind Map. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan kelas melalui penerapan pembelajaran aktif (active 

learning) dengan metode Mind Map dapat meningkatkan kreativitas belajar biologi siswa kelas XI 

A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Hal ini didasarkan pada hasil observasi, angket, dan 

wawancara. Rata-rata nilai persentase setiap indikator yang didapatkan dari hasil observasi 

kreativitas belajar siswa untuk siklus I sebesar 76% dan siklus II sebesar 84,67% (meningkat 



 

 

8,67%). Rata-rata nilai persentase setiap indikator dari angket kreativitas belajar siswa untuk siklus I 

77,43% dan siklus II 78,87% (meningkat 1,44%). 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Puput Dwi Maret Tanti dengan peneliti 

adalah, sama-sama menggunakan active laearning. Dan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

pembelajaran bagi siswa. Sedangkan perbedaannya ialah, pada penelitian milik Puput menggunakan 

Active Laearning model Mind Map, dan sasarannya adalah pelajaran Biologi pada kelas XI. 

Sedangkan peneliti menggunakan Active Learning model Reading Guide.   

B. Landasan Teori 

3. Active Learning 

a. Konsep Active Learning 

Konsep dasar Active Learning bermuatan karakter mencakup dua hal. Pertama, 

active learning dikaji atau digali nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya untuk 

diaktualisasikan dalam pembelajaran, sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat 

ditanamkan atau diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Dalam hal ini, active 

learning dianggap seolah-oleh telah ada muatan nilai karakter di dalam di dalamnya. 

Kedua, active learning dapat dimodifikasi dan dikembangkan secara kreatif agar memuat 

nilai-nilai karakter lebih variatif. Artinya, pada active learning dapat ditambah muatan nilai 

karakter “dari luar” sesuai kepentingan guru dalam pembelajaran. dalam hal  ini active 

learning diperlakukan sebagai strategi pembelajaran yang “netral” dan dapat diisi dengan 

muatan nilai-nilai karakter sesuai kepentingan guru dan peserta didik.  

Pembelajaran aktif (active learning) adalah suatu proses pembelajaran dengan 

maksud untuk memberdayakan pesreta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai 

cara/strategi secara aktif. Dalam hal ini proses aktivitas pembelajaran didominasi oleh 
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peserta didik dengan menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, di samping itu juga untuk menyiapkan mental dan melatih 

keterampilan fisiknya.  

Selain itu pembelajaran aktif juga disrtian sebagai segala bentuk pembelajaran 

yang memunginan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik 

dalam bentuk interaktif antar siswa maupun siswa dengan guru  dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran aktif aktif 

adalah segala bentuk pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam 

bentuk interaksi antara peserta didik maupun peserta didik dengan guru dalam preses 

pembelajaran. 

b. Karakteristik Active Learning 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik berperan secara aktif dalam pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar 

peserta didik ataupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini 

yang perlu dilakukan adalah menghidupkan suasana kelas. Ruang kelas yang menarik 

sangat disarankan dalam pembelajaran aktif. Misalnya, hasil pekerjaan siswa dipajang di 

ruangan kelas untuk memotivasi siswa lain. Pajangan tersebut bisa berupa gambar, peta, 

puisi, karangan, benda hasta karya, dari kerja perseorangan maupun kelompok. Selain itu 

pajangan di ruangan kelas dapat dijadikan sebagai rujukan guru dalam membahas suatu 

masalah.  
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Menurut Bonwell sebagaimana dikutip Suyudi menjelaskan bahwa pembelajaran 

aktif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:   

1) Menekankan pada proses pembelajaran, buka pada penyampaian materi oleh 

guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada 

peserta didik. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knowledge 

atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada transfer of values atau 

transfer nilai. Yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai karakter secara luas, 

salah satunya adalah rasa ingin tahu. 

2) Peserta didik tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. aktif dalam konteks ini merupakan 

upaya penanaman nilai tanggung jawab, dimana peserta didik harus 

mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekadar 

diketahui. 

3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik berhak menerima materi pelajaran 

yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya. Pola pembelajaran ini 

merupakan proses pembentukan sikap secara matang. 

4) Peserta didik lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis dan melakukan 

evaluasi daripada sekadar menerima teori dan menghafalnya. Tuntutan ini 

merupakan aktualisasi lebih lanjut mengenai nilai karakter “rasa ingin tahu”, 

sehingga peserta didik tidak anti realitas karena berpandangan bahwa realitas 

yang terjadi tidak sesuai dengan teori dapat dipertanggung jawabkan 
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kebenarannya. Terpenuhinya tuntutan dalam pembelajaran ini (krisis-analisis) 

akan menghindarkan peserta didik dari tindakan brutal dan membabi buta atau 

ikut-ikutan tawuran misalnya seperti yang terjadi akhir-akhir ini. 

5) Umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang dialogis, secara tidak langsung membentuk 

karakter peserta didik yang demokratis, pluralis, menghargai perbedaan 

pendapat, inklusif, terbuka dan humanitas tinggi.  

Dalam hal ini proses aktivitas pembelajaran didominasi oleh peserta didik dengan 

menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang sedang 

dipelajari, di samping itu juga untuk menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisiknya. 

Cara memberdayakan peserta didik tidak hanya dengan metode ceramah saja, sebagaimana 

yang selama ini dilakukan oleh pendidik.   

Mendidik dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui 

pendengaran, yang hanya bisa dicerna oleh otak 20%. Padahal informasi yang didapat 

siswa dari membaca sekitar 10%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan 

70%, mengatakan dan melakukan 90%. Dari informasi tersebut maka sesuai dengan 

pendapat seorang filosof China Konfusius bahwa, “Apa yang saya dengar saya lupa, apa 

yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham.  

Ketika ada informasi yang baru, otak manusia tidak hanya sekadar menerima dan 

menyimpan. Akan tetapi otak manusia akan memproses informasi tersebut sampai dapat 

dicerna dan kemudian disimpan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran aktif ialah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta 
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didik dan pendidik berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk 

interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pendidik.  

c. Strategi 

Strategi dalam pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru-siswa dalam 

mewujudkan kegiatan belajar-mengajar. Pengertian strategi dalam hal ini menunjukkan 

pada karakteristik abstrak perbuatan guru-siswa dalam peristiwa belajar actual tertentu.  

Menurut Kozma dan Sanjaya, strategi pembelajaran ialah sebagai kegiatan yang 

dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien,. Sedangkan menurut Gerlach dan Ely, strategi dalam pembelajaran ialah cara-cara 

yang dipilih guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu.   

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran 

adalah langkah-langkah yang ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada, 

guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.     

4. Metode Reading Guide 

a) Pengertian Reading Guide 

Tugas utama metode pendidikan adalah mengadakan aplikasi prinsip prinsip 

psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terealisasi 

melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar peserta didik mengetahui, 

memahami, menghayati dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan 

keterampilan olah pikir. Selain itu tugas utama metode tersebut adalah membuat perubahan 
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dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma yang berhubungan dengan 

pelajaran dan perubahan dalam pribadi dan bagaimana faktor-faktor tersebut diharapkan 

menjadi pendorong ke perbuatan nyata.  

Gambaran kelas pada umumnya sering kita lihat bahwa ada peserta didik yang 

senang belajar guru menjelaskan sampai sejelas-jelasnya, ada juga peserta didik yang 

senang belajar jika guru menjelaskan dengan gambar, ada juga yang senang belajar jika 

diberi kesempatan untuk bertanya-jawab, tetapi ada juga yang suka belajar jika diberikan 

kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan seterusnya. Tugas kita sebagai pendidik adalah 

bagaimana menciptakan suasana belajar yang dapat mengembangkan semua kecerdasan 

yang ada pada setiap individu anak didik.  

Metode Reading Guide merupakan suatu strategi panduan membaca untuk 

memahami materi pelajaran. Strategi ini memandu peserta didik untuk membaca panduan 

materi yang telah disiapkan dengan waktu yang dibatasi. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan tentang materi yang sudah dibaca.  

Tujuan dari strategi Reading Guide antara lain: melatih peserta didik untuk 

membaca yang baik dan benar, peserta didik dapat memahami isi bacaan dengan mandiri, 

selain itu peserta didik siap untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Reading Guide merupakan metode pembelajaran yang menggunakan suatu 

panduan baku. Metode Reading Guide dilaksanakan dengan cara guru memilih materi yang 

yang akan dipelajari pada hari itu. Lalu guru membuat daftar pertanyaan sebanyak mungkin 

berdasarkan materi yang akan dipelajari. Jadi daftar pertanyaan tersebut telah mencakup 

semua inti materi dalam buku ajar. Selanjutnya materi dan daftar pertanyaan tersebut 
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dibagikan kepada semua peserta didik untuk dipelajari dengan seksama dan berusaha 

menemukan jawaban berdasarkan panduan dari daftar pertanyaan yang tersedia. 

Setelah waktu belajar yang dialokasikan selesai, guru kemudian memimpin para 

peserta didik dengan menyampaikan semua pertanyaan tersebut satu persatu untuk dijawab 

oleh para peserta didik dengan sistem berebut setelah sebelumnya para peserta didik 

menutup buku ajar dan daftar pertanyaan berikut jawaban mereka. Hal ini dimaksudkan 

agar peserta didik dalam menjawab setiap pertanyaan itu murni berdasarkan daya ingat 

mereka. Siapa yang lebih dahulu mengangkat tangan maka guru akan menunjuknya sebagai 

peserta didik yang berhak menjawab pentanyaan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

lebih aktif dan mandiri. Dan untuk pemerataan, setiap peserta didikhanya berhak menjawab 

satu pertanyaan saja, kecuali kalau ternyata jawabannya salah maka ia masih berhak untuk 

ikut berebut menjawab pertanyaan berikutnya.  

b) Langkah-Langkah Penerapan Metode Reading Guide 

Pada penelitian ini penulis menggunakan strategi pembelajaran Reading Guide 

yang mana metode ini tidak terlalu membebani seorang peserta didik, peserta didik 

diharapkan mencari point-point bacaan yang telah ditentukan oleh pengajar. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode Reading Guide ini adalah: 

1) Menentukan bacaan yang akan dipelajari. 

2) Membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik atau 

kisi-kisi dan boleh juga bagan atau skema yang dapat diisi oleh mereka dari 

bahan bacaan yang telah dipilih tadi. 

                                                           
 Ismail, Strategi Pembelajaran PAI Berbasis PAIKEM (Semarang: Rasail Media Grup, Cet.I, 2008), 81. 



 

 

3) Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta 

didik. 

4) Tugaskan peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan 

menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktifitas ini sehingga 

tidak memakan waktu yang berlebihan.  

5) Bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menanyakan jawaban kepada 

peserta didik. 

6) Guru memberi ulasan dan penjelasan secukupnya.  

c) Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Metode Reading Guide 

Dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa kelebihan diantarannya adalah: 

1) Peserta didik lebih berperan aktif 

2) Materi dapat lebih cepat diselesaikan dalam kelas 

3) Membangkitkan minat baca peserta didik 

4) Mengerti peserta didik yang serius dan tidak serius dalam 

5) belajar 

6) Peserta didik dituntut untuk teliti dalam menjawab soal (tidak asal-asalan) 

7) Guru mudah mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam membaca 

8) Adanya keseimbangan dalam mengembangkan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor 

9) Guru mudah mengetahui pesrta didik yang malas dan tidak malas 

Adapun kelemahan-kelemahan strategi Reading Guide diantarannya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Kurang efektif dalam membaca karena singkatnya waktu 

2) Kadang membuat jenuh pesrta didik.  

Beberapa alasan digunakannya strategi Reading Guide pada pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah: 

1) Efektivitas, karena peserta didik tidak harus membaca dan mempelajari materi 

pada buku ajar secara keseluruhan. Mereka cukup mempelajari materi yang 

sudah disusun dalam daftar pertanyaan yang akan mereka isi. 

2) Komprehensif, karena apa yang ada dalam daftar pertanyaan itu telah 

mencakup seluruh inti materi dalam buku ajar. 

3) Melekat, karena di samping mereka telah mengerjakan tugasnya sendiri, 

mereka sekaligus harus mengingat-ingatnya karena sesi berikutnya adalah 

tanya jawab dimana mereka akan berebut untuk menjawabnya. 

4) Menyenangkan, karena proses pembelajaran tidak harus di kelas, tetapi bisa 

dilakukan dimanapun saja. peserta didik juga boleh mengambil posisi belajar 

sesukanya, misalkan dengan duduk bersila, jongkok, berdiri dan lain-lain. 

Prinsipnya, mereka harus menyelesaikan tugasnya mengisi jawaban dari 

daftar pertanyaan yang mereka bawa dan tidak boleh mengganggu 

temannya.  

Dengan penggunaan strategi Reading Guide diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam belajar PAI. Untuk lebih jelasnya, meningkatkan hasil belajar 

PAI yang diarahkan untuk membentuk kepribadian yang Qur‟ani dan mu‟min haqq. 

5. Prestasi Belajar  

                                                           
 Ibid, 9. 
 Saiful Bahri Jamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 44. 



 

 

Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

pendidikan merupakan penentu kemajuan suatu bangsa, maju mundurnya suatu bangsa 

tergantung pada pengetahuan dan keterampilan warga negaranya, oleh karena itu mutu 

pendidikan perlu ditingkatkan terus menerus. Peningkatan mutu pendidikan diupayakan oleh 

berbagai pihak dan dengan berbagai cara, Salah satu indikator mutu pendidikan yang memadai 

adalah meningkatnya prestasi belajar siswa, yang dapat dilihat dari nilai penguasaan materi 

pelajaran dan kemampuan memecahkan masalah.   

Prestasi yang dicapai oleh siswa berbeda-beda. Ada siswa yang berprestasi tinggi, 

sedang, dan ada juga yang berprestasi rendah. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal) dan 

ada juga yang berasal dari luar diri siwa (faktor eksternal). Faktor yang berasal dari luar diri 

siswa (faktor eksternal) yang mempengaruhi prestasi belajar siswa salah satunya adalah 

pemanfaatan sarana belajar disekolah, dengan pemanfaatan sarana belajar yang tepat dapat 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa dalam menyerap materi yang disampaikan dan akan 

mampengaruhi prestasi belajar siswa. Sarana belajar disekolah sebagai penunjang proses 

pembelajaran terdiri dari ruang belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran.  Prestasi 

belajar sangat penting di sekolah ini didukung dengan peran seorang guru, peningkatan seorang 

guru akan mengarah kepada peningkatan prestasi siswa, prestasi siswa diukur dari hasil yang 

didapatkan berupa skor dan sesuai dengan standar tes, bertujuan untuk pencapaian hasil yang 

didapatkan sesuai dengan target.  

Prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukkan oleh siswa setelah melakukan proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar biasanya ditunjukan dengan angka dan nilai sebagai laporan 
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hasil belajar peserta didik kepada orang tuanya. Jika prestasi belajar rendah maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa siswa tersebut bodoh. Namun pada 

dasarnya itu adalah kesimpulan sementara yang sangat salah.   

Prestasi belajar merefleksikan penguasaan terhadap mata pelajaran yang ditentukan 

lewat nilai atau angka yang diberikan guru. Prestasi belajar penting untuk diteliti mengingat 

prestasi belajar dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

siswa terhadap program pembelajaran, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil 

belajar atau prestasi belajar siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan, mendiagnosis keung-gulan dan kelemahan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, seleksi yaitu memilih dan menentukan siswa yang sesuai dengan jenis pendidikan 

tertentu, menentukan kenaikan kelas, serta menempatkan siswa sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.  

Prestasi belajar siswa yang rendah tidak bisa menentukan bahwa siswa tersebut bodoh, 

sebab banyak faktor yang mempengaruhinya. Baik faktor internal maupun faktor eksternal, 

maka dari itu seorang pendidik yang berada di rumah dan sekolah jangan selalu menyalahkan 

siswa. Seorang pendidik yang baik mencari tahu apa yang menjadi penyebab siswa tersebut 

prestasinya jelek, bukan malah menyalahkan siswanya dan merasa dirinya sudah benar. 

Prestasi belajar adalah gabungan dari dua kata yakni prestasi dan belajar. Menurut 

Djamarah, prestasi hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan secara individu ataupun 

secara kelompok. Sedangkan belajar, ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalamanya sendiri. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar ialah hasil yang telah dicapai dari suatu 

kegiatan berupa perubahan tingkah laku. Menurut Tohrin prestasi belajar adalah apa yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.   

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara sebagai berikut:  

a. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses. Sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses 

belajar. 

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua 

macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal terdiri dari: 

a) Faktor Jasmaniah 

b) Faktor Psikologis 

2) Faktor Eksternal terdiri dari: 

a) Faktor keluarga 

b) Faktor masyarakat  

c) Faktor masyarakat 

Sementara menurut M. Dalyono mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu:  

a) Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar (Intern) yang meliputi: 

1) Kesehatan 

2) Intelegensi dan bakat 
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3) Minat dan motivasi 

4) Cara belajar 

b) Faktor yang datang dari luar diri pelajar (Ekstern) yang meliputi:  

1) Keluarga 

2) Sekolah 

3) Masyarakat 

4) Lingkungan sekitar 

Menurut Syah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ialah: 

a) Faktor internal yang meliputi : 

1) Aspek fisiologi 

2) Aspek psikologi 

b) Faktor eksternal yang meliputi: 

1)  Faktor lingkungan sosial 

2)  Faktor lingkungan non sosial   

 

C. Kerangka Berfikir 

SMPT Ainul Ulum adalah salah satu sekolah menengah yang berada di Desa Pulung, 

kecamatan Pulung, kabupaten Ponorogo. Berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren 

Ainul Ulum.  Ada beberapa sekolah menengah di kecamatan Pulung, yakni, SMP 1, SMP 2, SMP 3, 

MTs Munggung dan SMPT Ainul Ulum. Peneliti lebih memilih melakukan penelitian di SMPT 

Ainul Ulum, dikarenakan sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Dengan 

demikian pendidikan agama pastinya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sehingga menurut 

peneliti dirasa cocok untuk melakukan penelitian mengenai prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. 

                                                           
 Muhammad Faturohman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Sesuai Standart Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 121. 



 

 

Pada kesempatan ini peneliti melakukan penelitian tersebut di kelas VII. Alasan peneliti memilih 

subjek tersebut ialah, anak kelas VII adalah masa-masa peralihan dari sekolah dasar menuju jenjang 

selanjutnya.   

Peneliti berekinginan menerapan metode Active Learning tipe Reading Guide, dengan tujuan 

mampu memberikan peningkatan pretasi pada siswa kelas VII di SMPT Ainul Ulum Pulung. Peneliti 

berharap dengan menggunakan metode ini, mampu memberikan efek positif terhadap siswa, guru, 

dan pembelajaran PAI. Mengapa memlih Active Learning tipe Reading Guide, karena dengan 

menggunakan metode Ative Learning suasana pembelajaran menjadi tidak membosanan. Sehingga 

dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Dari kerangka berfikir di atas maka peneliti menyimpulkan hipotesis tindakan pada 

penelitian tindakan kelas di SMPT Ainul Ulum pada kelas VII ialah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode active learning tipe reading guide dapat di terapkan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII.  

2. Bagaimana penerapan metode active learning tipe reading guide yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMP kelas VII pada mata pelajaran PAI.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian Tindakan Kelas  

Pengamatan atau objek adalah proses pengambilan data dalam penelitian di mana 

peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati 

dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan 

mendalam terhadap subjek dan objek yang diteliti.  Objek tindakan kelas merupakan hal 

yang penting dalam mempersiapkan penelitian. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Researh) yakni kegiatan penelitian untuk 

mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis dengan cara melakukan tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif.  Objek penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

ini adalah peningkatan hasil belajar yang mengambil bentuk   penelitian   partisifatif,   

dimana   peneliti   (Mahasiswa)   mengadakan  penelitian tindakan  untuk meningkatkan 

hasil belajar PAI  peserta didik kelas VII SMP Terpadu Ainul Ulum di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Metode active learning tipe Reading Guide 

 

 

 

B. Setting Subjek Penelitian. 

                                                           
 Ermalinda dan Paizaluddin, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Teoritis dan Praktis (Bandung : CV 

Alfabeta, 2014), 113 .  
  Mohammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Wacana Prima, 2007), 6. 



 

 

Subjek penelitian sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penerapan metode active learning 

tipe reading guide untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran PAI, subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo, dengan jumlah 28 

siswa. Dengan siswa laki-laki 8 anak, dan perempuan sebanyak 20 anak. Sebagian besar siswa-siswi 

tersebut berasal dari keluarga petani. Sebagian kecilnya berasal dari PNS dan wiraswasta.  

Berikut daftar latar belakang pekerjaan orang tua siswa kelas VII: 

PEKERJAAN  JUMLAH PROSENTASE 

Petani 13 53, 6 % 

PNS 5 17,9 % 

Wiraswasta 8 28,6 % 

 

Tabel 4.1 

 

Alasan diambilnya penelitian tindakan kelas di kelas VII SMPT Ainul Ulum ialah, peneliti 

ingin meningkatkan prestasi belajar siswa pada kelas tersebut dengan metode active learning tipe 

reading guide, melihat anak-anak usia 12-15 masih merupakam masa-masa peralihan dari anak-anak 

menuju remaja, selain itu untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pembelajaran 

PAI di kelas VII, yang mana masih dominan menggunakan metode ceramah sehingga lebih 

membosankan dan monoton. Selain itu pemanfaatan media pembelajara masih minim digunakan. 

Sehingga prestasi siswa kelas VII SMP Terpadu Ainul Ulum dikhawartirkan akan mengalami 

penurunan untuk kedepannya. 

C. Variabel Yang Diamati 

Variabel penelitian ialah pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti 

ialah, metode active learning tipe reading guide, dan meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas VII di SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo.  



 

 

1. Variable Proses 

Variable proses dalam proses penelitian tindakan kelas berikut ini adalah variabel 

yang berkaitan dengan kegiatan berlajar mengajar seperti, cara belajar siswa, RPP.  Dan 

pada penelitian ini variable proses yang terikat ialah, kinerja guru dalam mengelola 

pembelajran di kelas. PTK ini dilakukan dalam beberapa siklus dan setiap prosedur 

mengikuti perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Melalui siklus teresebut dapat diamati pertumbuhan rasa ingin tahu, 

kreatif, dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI melalui metode 

Active Learning model reading guide. 

2. Variable Hasil  

Variabel hasil dalam penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan hasil 

belajar siswa dapat dipresentasikan kedalam hasil belajar yang berupa perubahan pada 

aspek afektif, kognitif, dan psikomotor.  Pada aspek afektif, perubahan dan peningkatan 

yang diharapkan terjadi setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran menggunakan 

model Active Learning tipe reading guide  perubahan yang harapkan adalah 

meningkatnya sikap rasa ingin tahu, kreatif dan tanggung jawab. Pada aspek kognitif, 

perubahan yang diharapkan terjadi adalah meningkatkannya kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan dengan benar yang ditandai dengan meningkatnya nilai hasil 

belajar harian. Pada  aspek psikomotor adalah meningkatnya kemampuan siswa dalam 

mencari informasi, dan menyajikan hasil informasi. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas per-Siklus 

                                                           
  Rochiati Wiratmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Rosdakarya, 2005), 13. 
 Ibid, 14. 



 

 

1. Perencanaan  

PTK tidak ubahnya seperti penelitian ilmiah lainya, yang mana harus 

dipersiapkan secara matang.  Pada tahap ini peneliti mempersiapkan, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar angket respon siswa, lembar 

observasi pelaksanaan pembelajaran Reading Guide.  

2. Tindakan  

Tahap tindakan merupakan pelaksanan dari tahap sebelumnya yakni tahap 

perencanaan. Sehingga tahap ini harus sesuai dengan perencanaan.  Tahap tindakan 

dilakukan oleh guru dengan menerapkan model pembelajaran Active Learning tipe 

reading guide. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal pelajaran PAI kelas 

VII di SMPT Ainul  Ulum. Adapun tindakan yang dilakukan pada tiap siklus yaitu:  

a. Pendahuluan  

Guru menyampaikan pokok materi yang akan dipresentasikan di kelas dengan 

memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran PAI di kelas VII. 

1) Kegiatan Inti : 

a) Tentukan bacaan yang akan dipelajari. 

b) Membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik 

atau kisi-kisi dan boleh juga bagan atau skema yang dapat diisi oleh 

mereka dari bahan bacaan yang telah dipilih tadi. 

c) Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta 

didik. 

                                                           
 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas Buku Panduan Wajib bagi Para Pandidik (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), 50.  
 Ibid, 62.  



 

 

d) Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan 

menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktivitas ini 

sehingga tidak akan memakan waktu yang berlebihan. 

e) Bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan menanyakan jawaban 

kepada peserta didik. 

f) Diakhiri pelajaran beri ulasan secukupnya. 

3. Observasi 

Pengamamatan (Observasi) adalah “metode pengumpulan data, dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Sebagaimana 

yang dikutip oleh Suyadi dari Prof. Supardi. Beliau menyatakan bahwa observasi yang 

dimaksud ialah alat untuk memotert seberapa jauh efek tindakan yang telah dilakukan.  

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan terhadap obyek penelitian. Metode ini penulis (peneliti) gunakan untuk 

mendapatkan data secara langsung mengenai lokasi penelitian dan mengenai metode 

Active Learning tipe reaiding guide (bimbingan membaca) yang akan di diterapkan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yanhg telah 

dilakukan. Refleksi juga sering disebut dengan istilah “memantul”.  Pada tahap ini 

peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada siklus 1 yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Jika 

                                                           
  Suyadi, Panduan penelitian Tindakan Kelas Buku Panduan Wajib bagi Para Pandidik (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), 63. 
 Ibid, 64.  



 

 

hasil yang diharapkan belum tercapai maka dilakukan perbaikan yang dilaksanakan pada 

siklus kedua dan seterusnya. 

 

E. Tahapan -Tahapan  Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti (Mahasiswa) sebagai pengamat sekaligus menjadi guru 

terhadap berlangsungnya  proses penelitian dan proses belajar mengajar  di  kelas  VII  

SMP Terpadu Ainul Ulum Kecamatan Pulung  Kabupaten Ponorogo. 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Yayasan PP. Ainul Ulum, Yang berlokasi di desa Pulung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dusun  Pulung kidul.  SMP Terpadu  ini  terletak  pada  

wilayah  pelosok  pedesaan  dengan mayoritas  penduduknya  berprofesi  sebagai  buruh tani  

dan  petani.  Sebagai populasi sekaligus sampel penelitain adalah peserta didik kelas VII dengan 

jumlah 28 peserta didik yang terdiri atas 8 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik 

perempuan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan  pada  22  Januari  sampai  22  Februari 2019 dengan jadwal 

pelaksanaan sebagai berikut : 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 

NO 

 

Kegiatan 

Bulan 

Januari-Febtruari 

fhghghghghghghghghgh

ghghgAgustus 

 

Minggu Ke 

03 04 05 

        

1 Perencanaan √        

2 Pra Siklus  √       



 

 

3 Pelaksanaan Siklus I   √      

4 Pelaksanaan Siklus II    √     

5 Pengolahan Data     √ √   

7 Penyusunan Laporan       √ √ 

     Tabel 4.2 

3. Pra Siklus 

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, 

yaitu melakukan  pengamatan  awal  berupa kegiatan pra tindakan tanpa mengganggu 

pembelajaran untuk mengetahui keadaan awal perkembangan pembelajaran peserta didik 

terutama kegiatan pembelajaran PAI  dengan  menggunakan  lembar observasi. Selain 

melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan penilaian terhadap aktifitas yang dilakukan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  dua  siklus/putaran.  Observasi dibagi menjadi tiga 

putaran, yaitu putaran 1 dan 2 dimana dimasing-masing putaran  dikenai  perlakuan  yang  

sama  (alur  kegiatan  yang  sama)  dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri 

dengan tes formatif diakhir masing-masing  putaran.  Dibuat  dalam  tiga  putaran  

dimaksudkan  untuk memperbaiki sistim pengajaran yang telah dilaksanakan. 

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Kemmis & Mc Taggart yang  dikutip  oleh  

Hufad  Achmad  menjelaskan  tentang  tahapan-tahapan penelitian  tindakan  kelas.  Adapun  

model  dan  penjelasan  keempat  tahap adalah sebagai berikut:  

 

 

                                                           
  Rochiati Wiraatmadja,  Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung:  Rosdakarya, 2005), 13.   



 

 

 

 

 

 

Berikut Alur PTK Pendapat Kemmis & Taggart : 

                 

    gambar 4.3 

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti pahami bahwa dalam penelitian tindakan 

kelas dilakukan dengan tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

tahap refleksi yang dilaksanakan secara sistematis agar materi pembelajaran yang disampikan 

dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Berikut lembar hasil belajar    pra-sikklus peserta 



 

 

didik pada mata pelajaran PAI di kelas VII SMP Terpadu Ainul Ulum di desa Pulung Kecamatan 

Pulung, Kabupaten Ponorogo. 

 

 

NO NAMA KKM NILAI KET 

1 Agung Susilo W. S 75 65  Belum Tuntas 

2 Ahmad Wahyu Ardifa 75 77 Tuntas 

3 Ali Hasan 75 62 Belum Tuntas 

4 Anggita Ayu Permata  75 80 Tuntas 

5 Antin Novita 75 80 Tuntas 

6 Apriliana Selviansa 75 80 Tuntas 

7 Ayu Yusnita Ningrum 75 75 Tuntas 

8 Davit Setiawan 75 60 Belum Tuntas 

9 Dian Revi Eka Puspita 75 80 Tuntas 

10 Elfi Muawwanah 75 60 Belum Tuntas 

11 Ella Wulandari 75 81 Tuntas 

12 Fahrizal Wahyu . T 75 63 Belum Tuntas 

13 Febrian Fatulis Sinatrya 75 60 Belum Tuntas 

14 Ferdian Ramadhan .S 75 64 Belum Tuntas 

15 Hardianto Sinngih .  S 75 71 Belum Tuntas 

16 Hellen Belliana .N  75 85 Tuntas 

17 Natasya Aprilia N 75 81 Tuntas 

18 Nazla Husnatus Tsania 75 80 Tuntas 

19 Niken Ningrum L.P.P 75 70 Belum Tuntas 

20 Nila Nur Kumalasari 75 80 Tuntas 

21 Nurul Istiqomah 75 60 Belum Tuntas 

22 Lorita Dwi Okta F 75 75 Tuntas 

23 Ribbina Agviani P.P 75 60 Belum Tuntas 

24 Rilsiana Savika Anjani 75 80 Tuntas 

25 Riska Amelia 75 80 Tuntas 

26 Salsabila Sinta Dewi 75 70 Belum Tuntas 

27 Umi Nurrohmatin 75 78 Tuntas 

28 Wanda Khuswatun 75 60  Belum Tuntas 



 

 

NO NAMA KKM NILAI KET 

Komariah 

 Jumlah   2017 
 13 anak  

(belum tuntas) 
 

    Tabel 4.4 

 

 

Keterangan : 

1. Kriteria Hasil belajar 

< 75 = Belum tuntas 

≤ 75 = Tuntas 

2. Analisis Data Hasil Belajar 

Jumlah nilai semua peserta didik ( ∑X) = 2017 

Jumlah peserta didik ( ∑N ) = 28 

Jumlah peserta didik yang tuntas belajar = 15 

Sehingga nilai rata-ratanya (X) =   ∑ X 

     ∑ N 

    X      = 2017  

     28  

    X       = 72  

 Ketuntasan belajar siswa (P) =     Siswa yang tuntas    X    100  % 

             Jumlah Siswa  



 

 

      (P)= 15        x 100%  

    28  
 

     (P) = 53 ,6 % 

Dalam  tabel  perolehan  nilai  evaluasi  peserta  didik  dengan  nilai tuntas terdapat 15 

peserta didik dan 13 peserta didik mendapatkan nilai rendah di bawah standar KKM yakni 75, 

diharapkan pada penelitian nanti hasil belajar peserta didik dapat lebih baik / meningkat. 

Kenyataan yang terdapat di lapangan berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan sebelum diadakan tindakan di Kelas VII SMP Terpadu Ainul Ulum   Desa  Pulung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  Pada  Tanggal  2 Januari 2019,  terdapat  

permasalahan  di dalamnya, yakni kegiatan pembelajarannya cenderung monoton atau satu 

arah  yaitu  ceramah  sehingga  masih  berpusat  pada  guru,  peserta  didik bersikap pasif 

ketika berlangsung pembelajaran di kelas.  Dan masih ada peserta didik yang belum 

mencapai nilai di atas KKM yaitu 13 anak. Hasil belajar bidang studi PAI peserta didik 

kelas VII diperoleh 15 peserta didik yang tuntas, dan 13 peserta didik belum tuntas. 

Dari hasil belajar peserta didik yang masih rendah ini, maka kegiatan pembelajaran harus 

diinovasi dalam proses pembelajaran di kelas VIII SMP Terpadu Ainul Ulum Desa  Pulung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2019. Bertitik tolak dari latar belakang 

permasalahan tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Penerapan 

Metode Active Learning Tipe Reading Guide dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas 

VII pada Mata Pelajaran PAI di SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo 

1. Populasi Penelitian 

Populasi  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian.
 
Adapun  yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP terpadu Ainul Ulum  

Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 



 

 

 

 

Jumlah Populasi Penelitian 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

8 20 28 

Tabel 4.5 

2. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian  itu  

sendiri.  Dalam  penelitian  tindakan  kelas,  ciri  utama  dari pengumpulan data adalah orang 

sebagai alat yang mengumpulkan data yang diinginkan.  Adapun alat pengumpulan data 

yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Tes 

Tes  merupakan  salah  satu  alat  untuk  melakukan  pengukuran, yaitu  alat  

untuk  mengumpulkan  informasi  karakteristik  suatu  objek. Dalam  pembelajaran  objek  

ini  bisa  berupa  kecakapan  peserta  didik, minat, motivasi dan sebagainya. Tes dapat 

juga dapat diartikan sebagai sejumlah  pertanyaan  yang  harus  diberikan  tanggapan  

dengan  tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek 

tertentu dari orang yang dikenai tes.  

b. Metode Observasi 

Metode  observasi  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  yang dilakukan 

dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa  

peristiwa dari  obyek yang diselidiki.  Menurut Sutrisno  Hadi,  "observasi  bisa  diartikan  

                                                           
 Hufad Achmad, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Depag RI, 2009), 126.   
  Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45. 



 

 

pengamatan  dan  pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki." 

Adapun  observasi  yang  peneliti  lakukan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi  

partisipan  (secara  langsung),  artinya  penulis  ikut langsung terjun ke lapangan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini peneliti gunakan 

untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, dengan adanya metode ini diharapkan 

mendapatkan informasi yang valid berdasarkan data dan fakta-fakta di lapangan. 

berdasarkan jenisnya observasi dibagi menjadi 2 yakni :  

1) Observasi non partisipan, artinya : peneliti tidak ambil bagian/tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi.  

2) Observasi yang berstruktur, artinya : dalam melaksanakan  observasi peneliti  

mengacu  kepada  pedoman  yang  telah  disiapkan   terlebih dahulu oleh 

peneliti. 

Metode ini merupakan salah satu metode pokok yang digunakan peneliti untuk 

mengetahui keadaan SMP Terpadu Ainul Ulum yang sebenarnya di lapangan. 

Adapun   data   observasi   yang   dibutuhkan   peneliti   dengan menggunakan 

metode observasi yaitu : 

a) Melihat  keadaan  langsung  proses  belajar-mengajar  dan   aktifitas peserta 

didik yang dilakukan di selolah. 

b) Melihat  aktifitas  guru  dalam  menerapkan  metode  terhadap  proses belajar 

mengajar. 

c. Metode Wawancara 

                                                           
 Sutrisno Hadi, Metodologi Reaserch (Yogyakarta: Yayasan UGM 1985 ),186 .  



 

 

Metode wawancara atau Intervew adalah suatu pengumpulan  data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.  Percakapan itu 

dilakuakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (InterVewer) yang menunjukkan 

pertanyaan itu dan yang diwawancarai (interVewee) yang  memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  

Metode ini digunakan untuk mewawancarai peserta didik guna memperoleh data-

data yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik belajar PAI dan mewawancarai 

guru guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan 

guru dalam menanggulangi problem peserta didik. Sebelum melakukan wawancara 

peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan 

disodorkan kepada subyek penelitian. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode   dokumentasi   adalah   alat   pengumpulan   data   yang digunakan 

untukmencari, mengenal hal- hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, 

majalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

Metode  ini  penulis  gunakan  untuk  memperoleh  data  tentang gambaran 

umum sekolah, seperti letak geografis, struktur organisasi dan hal-hal yang berkaitan 

dengan sekolah dan proses belajar mengajar sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas  

tentang  sekolah  yang  akan penulis teliti. Metode dokumentasi juga digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh gambaran ketika proses belajar mengajar dilaksanakan.  
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3. Analisa Data 

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengolah data yang sudah didapat, memilah-milih menjadi 

satuan dan disesuaikan dengan bahasan, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data 

yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui 

instrument penelitian.  

a. Data Hasil Belajar Peserta Didik  

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik, peneliti menggunakan 

statistik deskriptif dengan mencari nilai rata-rata dan prosentase dari hasil belajar peserta 

didik, sebagaimana rumus :  

 Jumlah rata-rata = jumlah seluruh nilai siswa  

    Jumlah seluruh siswa 

 Prosentase =  jumlah siswa yang tuntas belajar x 100% 

   Jumlah siswa 

4. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari lapangan yang dilakukan melalui observasi, data yang 

dapat berupa dokumen, catatan lapangan melalui perilaku subyek penelitian dan sebagainya. 

Dalam proses pengumpulan data dilaksanakan kegiatan triangulasi, yakni pengecekan 

terhadap kebenaran data dan penafsiran dengan cara membandingkan data yang diperoleh 
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dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu berlainan dan 

menggunakan metode yang berlainan.  

5. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penelitian yang sederhana, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

hasil di lapangan, Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisa data di lapangan.  

6. Penyajian Data 

Penyajian data disini dibatasi sebagai penyajian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data 

diuraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. Oleh karena 

itu semua data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara, hasil observasi dan 

lain-lain akan dianalisa sehingga memunculkan deskripsi dan pada akhirnya dapat 

menjelaskan adanya permasalahan.  

7. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang 

diteliti atau konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian. Prosedur penarikan kesimpulan 

didasarkan pada gambaran informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada 

penyajian data melalui transformasi tersebut, penulis dapat melihat apa yang ditelitinya dan 

menentukan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian. Kesimpulan yang diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran yang melintas 

pikiran peneliti selama menulis dan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 
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lapangan. Pada tahap sebelumnya verifikasi juga dilakukan untuk memeriksa keabsahan 

data   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian tindakan 

kelas, yaitu melakukan pengamatan awal berupa kegiatan pra tindakan tanpa 

mengganggu pembelajaran  untuk mengetahui keadaan awal perkembangan pembelajaran 

peserta didik terutama kegiatan pembelajaran PAI dengan menggunakan lembar 

observasi dan lembar kerja peserta didik. Selain melakukan pengamatan  peneliti juga 

melakukan penilaian terhadap aktifitas yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Deskripsi Setting Penelitian 

Pembelajaran dilaksanakan pada setiap siklusnya meliputi, pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran PAI. Guru mata pelajaran  membuka pelajaran dengan mengucap basmalah, 

mengabsen dan kemudian memberikan tujuan pembelajaran hari ini dan kemudian 

mempersilahkan peneliti untuk menjelaskan maksud dan tujuan peneliti berada dikelas 

itu, peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan metode Active Learning tipe Reading 

Guide dengan materi Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya peneliti mempersilahkan guru 

mata pelajaran masuk ke kegiatan inti dan mengulas materi yang diajarkan, sebelum 

pembelajaran selesai guru menjelaskan ulang materi yang sudah dibahas dan diakhiri 

dengan penutup dengan mengucapkan hamdalah. 



 

 

3. Pelaksanaan Siklus Pertama ( Siklus I ) 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan berlangsung sebanyak dua siklus, di 

mana setiap siklus dilaksanakan selama dua jam pelajaran (2x45 menit). Pada setiap 

siklusnya ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama guru mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung, di antaranya adalah:  

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Menentukan bacaan yang terkait dengan materi pelajaran 

3) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi pelajaran 

4) Membuat daftar nama peserta didik untuk absensi dan penilaian 

5) Membuat lembar observasi proses pembelajaran untuk peserta didik 

6) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus I. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan siklus I pada pertemuan pertama ini dipusatkan untuk 

menyampaikan materi pokok Khulafaur Rasyidin , kompetensi dasar: memahami 

khulafaur rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad  Saw. Guru 

mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam kepada peserta didik, kemudian 

mengadakan absensi kehadiran peserta didik. Sebelum masuk pada materi pelajaran, 

guru melakukan apersepsi, guru membagi bacaan beserta pertanyaan yang akan 

dijawab oleh peserta didik, kemudian guru membahas pertanyaan dengan 

menanyakan jawaban kepada peserta didik. Kegiatan selanjutnya digunakan untuk 

mengadakan evaluasi siklus I. Guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan oleh 



 

 

peserta didik tanpa ada yang membuka buku maupun catatan ringkasan pelajaran 

yang telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

peserta didik dalam memahami materi pokok Khulafaur Rasyidin, kompetensi dasar: 

memahami khulafaur rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad Saw. 

c. Pengamatan 

Siklus I dilaksanakan selama dua jam pelajaran (2x45 menit) pada tanggal 06 

Februari 2019  dan diikuti oleh 28 peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan di 

siklus I ini, guru menyampaikan materi tentang khulafaur rasyidin, kompetensi dasar: 

memahami khulafaur rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad Saw. 

Selama proses pembelajaran siklus I ini berlangsung, kegaduhan peserta didik masih 

terlihat saat materi pelajaran diberikan. Masih terdapat peserta didik yang tidak 

berkonsentrasi penuh mendengarkan dan memperhatikan pelajaran. Disamping itu 

peserta didik juga masih merasa malu untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. 

Namun, situasi menjadi mulai berbeda saat peserta didik diberi bacaan, karena peserta 

didik lebih focus membaca bahan bacaan yang telah diberikan. Dalam pembelajaran 

siklus I ini, aktivitas peserta didik belum optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan aktivitas peserta didik. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I, kemudian dilakukan refleksi guna 

memperbaiki pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Hasil refleksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru memberikan gambaran umum materi pelajaran 



 

 

3) Guru dapat menekankan bagian-bagian terpenting dalam pembelajaran. 

4) Guru harus lebih aktif memotivasi peserta didik untuk belajar dan berani 

menyampaikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan. 

5) Guru diharapkan dapat menggunakan metode yang berbeda sehingga 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan bervariatif. 

6) Aktivitas dan hasil belajar peserta didik belum mencapai indikator yang 

ditentukan sehingga perlu meningkatan pembelajaran di siklus II. 

 

 

 

4. Pelaksanaan Siklus Kedua ( Siklus II ) 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama guru mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung, diantaranya adalah : 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Menentukan bacaan yang akan dipelajari oleh peserta didik 

3) Membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang akan dijawab oleh peserta didik. 

4) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus II. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan siklus II ini dipusatkan untuk penyampaian materi: menjelaskan 

perjuangan dan kepribadian khulafaur rasyidin. Guru mengawali pertemuan dengan 

mengucapkan salam kepada peserta didik, kemudian mengadakan absensi terhadap 

kehadiran peserta didik. Sebelum masuk pada materi, guru memberi motivasi sesuai 



 

 

dengan tema pelajaran yang akan diberikan, agar lebih semangat dan aktif dalam 

proses pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

sedikit penjelasan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Guru memberikan 

gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Guru dibantu 

peserta didik membagikan bacaan dan pertanyaan yang akan di pelajari oleh peserta 

didik. Guru memerintahkan peserta didik untuk membaca kisi-kisi terlebih dahulu 

sebelum membaca dan menjawab pertanyaan. Guru membahas pertanyaan-

pertanyaan dengan menanyakan jawaban kepada peserta didik dan memberikan 

sedikit penekanan materi pada bagian-bagian penting. 

Selanjutnya guru membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Kemudian guru membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan 

oleh peserta didik. 

c. Pengamatan 

Siklus II dilaksanakan selama dua jam pelajaran (2x45 menit) pada tanggal 13 

Februari 2019 . Hasil pengamatan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung dapat diketahui bahwa, jumlah peserta didik yang melakukan aktivitas-

aktivitas di luar pembelajaran sudah berkurang. Dari hasil tesebut dapat diketahui 

bahwa perhatian peserta didik telah terpusat pada materi pelajaran. Dalam siklus II ini 

peserta didik menjadi semangat membaca dan menjawab pertanyaan, karena mereka 

lebih paham dan mengerti perintah dari guru selain akan masuk penilaian. Guru juga 

memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik. Berdasarkan data hasil 

pengamatan tersebut aktivitas peserta didik mengalami peningkatan yakni dari 

persentase 53,6% menjadi 71,55%  pada siklus II ini. 



 

 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II kemudian dilakukan refleksi terhadap 

langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil nilai peserta didik pada siklus ini 

sudah mencapai indikator keberhasilan, dapat dilihat pada nilai rata-rata kelas yang 

sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

  

B. Pembahasan Penelitian 

1. Analisis Hasil Penelitian 

Setelah terlaksanaya pembelajaran, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi siklus 

satu (siklus I) dan refleksi siklus dua (siklus II) menggunakan strategi belajar Metode 

Active Learning tipe Reading Guide dapatlah disimpulkan sebagai analisis hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. Analisis Hasil Penelitian Refleksi Siklus Pertama (Siklus I) 

DAFTAR HASIL BELAJAR SIKLUS PERTAMA  

(SIKLUS I) 

Satuan pendidikan `: SMP Terpadu Ainul Ulum Pulung Ponorogo. 

Kelas   : VII (Tujuh). 

Mata pelajaran   : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Standar kompetensi   :  Khulafaur Rasyidin. 

Kompetensi dasar      :Memahami pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad. 

  Memahami Perbedaan pola kepemimpinan masa Nabi 

Muhammad dengan masa Khulafaur Rasyidin.  



 

 

Jumlah peserta didik :  28 Peserta Didik. 

Tahun pelajaran  :  2018-2019 . 

 

No Nama Nilai Ket 

1 Agung Susilo W. S 75 Tuntas 

2 Ahmad Wahyu Ardifa 80 Tuntas 

3 Ali Hasan 70 Belum Tuntas 

4 Anggita Ayu Permata  85 Tuntas 

5 Antin Novita 83 Tuntas 

6 Apriliana Selviansa 85 Tuntas 

7 Ayu Yusnita Ningrum 78 Tuntas 

8 Davit Setiawan 65 Belum Tuntas 

9 Dian Revi Eka Puspita 80 Tuntas 

10 Elfi Muawwanah 62 Belum Tuntas 

11 Ella Wulandari 80 Tuntas 

12 Fahrizal Wahyu . T 66 Belum Tuntas 

13 Febrian Fatulis Sinatrya 60 Belum Tuntas 

14 Ferdian Ramadhan .S 64 Belum Tuntas 

15 Hardianto Sinngih .  S 75 Tuntas 

16 Hellen Belliana .N  85 Tuntas 

17 Natasya Aprilia N 85 Tuntas 

18 Nazla Husnatus Tsania 80 Tuntas 

19 Niken Ningrum L.P.P 73 Belum Tuntas 

20 Nila Nur Kumalasari 86 Tuntas 

21 Nurul Istiqomah 60 Belum Tuntas 

22 Lorita Dwi Okta F 78 Tuntas 

23 Ribbina Agviani P.P 60 Belum Tuntas 

24 Rilsiana Savika Anjani 83 Tuntas 

25 Riska Amelia 85 Tuntas 

26 Salsabila Sinta Dewi 75 Tuntas 

27 Umi Nurrohmatin  60 Belum Tuntas 

28 Wanda Khuswatun Komariah  81 Tuntas 

   Tabel 4.6 

Keterangan : 

1. Kriteria Hasil belajar 

< 75 = Belum tuntas 



 

 

≤ 75 = Tuntas 

2. Analisis Data Hasil Belajar 

Jumlah nilai semua peserta didik ( ΣX) = 2094  

Jumlah peserta didik ( ΣN ) = 28 

Jumlah rata-rata semua peserta didik yang tuntas belajar = 15 

Sehingga nilai rata-ratanya  =  ∑ x 

     ∑ n 

   = 2094  

    28 

   = 74,7  

Ketuntasan belajar (%) P =  peserta didik yang tuntas belajar      x 100  

     Jumlah peserta didik 

   P = 15   x 100  

        28 

  P = 64,3 % 

 

 

 

 

 

b. Analisis hasil Penelitian pelaksanaan  pengamatan refleksi siklus kedua (siklus II) 

DAFTAR HASIL BELAJAR SIKLUS PERTAMA (SIKLUS II) 

Satuan pendidikan : SMP Terpadu Ainul Ulum Pulung Ponorogo 

Kelas  : VII (Tujuh) 



 

 

Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Standar kompetensi    :  Khulafaur Rasyidin 

Kompetensi dasar      : Memahami pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad.. 

Memahami Perbedaan pola kepemimpinan masa Nabi 

Muhammad dengan masa Khulafaur Rasyidin.  

Jumlah peserta didik   :  28 Peserta Didik 

Tahun pelajaran  :  2018-2019  

No Nama  Nilai Ket 

1 Agung Susilo W. S 77 Tuntas  

2 Ahmad Wahyu Ardifa 84 Tuntas  

3 Ali Hasan 75 Tuntas  

4 Anggita Ayu Permata  85 Tuntas  

5 Antin Novita 85 Tuntas  

6 Apriliana Selviansa 87 Tuntas  

7 Ayu Yusnita Ningrum 80 Tuntas  

8 Davit Setiawan 75 Tuntas  

9 Dian Revi Eka Puspita 86 Tuntas  

10 Elfi Muawwanah 75 Tuntas  

11 Ella Wulandari 85 Tuntas  

12 Fahrizal Wahyu . T 70 Belum Tuntas  

13 Febrian Fatulis Sinatrya 70 Belum Tuntas  

14 Ferdian Ramadhan .S 70 Tidak Tuntas  

15 Hardianto Sinngih .  S 75 Tuntas  

16 Hellen Belliana .N  87 Tuntas  

17 Natasya Aprilia N 87 Tuntas  

18 Nazla Husnatus Tsania 85 Tuntas  

19 Niken Ningrum L.P.P 78 Tuntas  

20 Nila Nur Kumalasari 86 Tuntas  

21 Nurul Istiqomah 70 Tidak Tuntas  

22 Lorita Dwi Okta F 82 Tuntas  

23 Ribbina Agviani P.P 70 Tidak Tuntas  

24 Rilsiana Savika Anjani 85 Tuntas  

25 Riska Amelia 85 Tuntas  

26 Salsabila Sinta Dewi 75 Tuntas  



 

 

No Nama  Nilai Ket 

27 Umi Nurrohmatin  70 Tidak Tuntas  

28 Wanda Khuswatun Komariah  81  Tuntas  

 

   Tabel 4.7 

 

 

Keterangan : 

1. Kriteria Hasil belajar 

< 75 = Tidak tuntas 

≤ 75 = Tuntas 

2. Analisis Data Hasil Belajar 

Jumlah nilai semua peserta didik ( ΣX) = 2218  

Jumlah peserta didik ( ΣN ) = 28 

Jumlah peserta didik yang tuntas belajar = 22 

 

 

 

Sehingga nilai rata-ratanya  =  ∑ x 

     ∑ n 

        =  2218  

             28 

       = 79 

Ketuntasan belajar (%) P =  peserta didik yang tuntas belajar     x 100  

     Jumlah peserta didik 

         P = 22 x100 

               28 



 

 

       P= 78,6% 

2. Pembahasan 

Pembahasan yang diuraikan di sini lebih banyak didasarkan atas hasil pengamatan 

yang dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Pada pra siklus peneliti mengumpulkan data 

awal berupa daftar nama peserta didik dan nilai awal peserta didik. Nilai awal peserta 

didik diambil berdasarkan nilai pra siklus, data yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar peserta didik sebesar 72 dan persentase ketuntasan belajar pada pra 

siklus sebesar 53,6%.  

 

 

 

 

 

 

Hasil Evaluasi Pra Siklus 

Indikator Pra-siklus 

Banyak peserta didik memperoleh nilai  > 75 15 siswa 

Banyak peserta didik yang memperoleh nilai < 75  13 siswa 

Nilai rata –rata siswa 72 

Persentase ketuntasan  53,6  % 

   Tabel 4.8 

 

Dari pengamatan siklus I diperoleh data hasil pengamatan antara lain penerapan 

metode pembelajaran Reading Guide di kelas cukup baik, tetapi pengelolaan kelas belum 

optimal. Hal ini disebabkan karena peserta didik masih merasa canggung dengan metode 



 

 

baru yang digunakan, serta minat peserta didik yang masih kurang. Selain itu, terdapat 

beberapa peserta didik yang membuat gaduh proses pembelajaran. Namun, pada saat 

diberi bacaan peserta didik berantusias dalam membaca bahkan perhatian peserta didik 

pun terpusat pada bacaan. Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar jika 

dibandingkan dengan pra siklus, tetapi peningkatan hasil belajar ini belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada pra siklus diperoleh nilai rata-rata sebesar 

72 dengan ketuntasan belajar 53,6% sedangkan pada siklus I nilai rata-rata evaluasi 

adalah 74,7 dengan ketuntasan belajar 64,3% dengan demikian, perlu dilanjutkan siklus 

II agar hasil belajar peserta didik dapat diharapkan meningkat. 

Pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I, pelaksanaan pembelajaran lebih aktif 

daripada proses pembelajara siklus I, hal ini karena guru mampu membangkitkan 

semangat peserta didik dalam membaca, bertanya serta berpendapat. Di samping itu, 

peserta didik yang melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran sudah berkurang, 

karena pembelajaran di siklus ini peserta didik dituntut untuk menjawab pertanyaan 

setelah membaca, dan ketika peserta didik menjawab pertanyaan, peserta didik yang lain 

dituntut untuk mengulang jawaban dari temannya sekaligus memberikan keterangan 

salah atau benar, sehingga mereka bersemangat untuk membaca dan menjawab 

pertanyaan. Hal ini menyebabkan konsentrasi peserta didik terpusat pada bacaan 

sehingga mereka dapat memahami bacaan dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. 

Pada siklus II ini hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus I nilai rata-rata evaluasi peserta didik adalah 

74,7  bdengan ketuntasan belajar 64,3%, setelah diberikan tindakan pada siklus II nilai 

rata-rata evaluasi peserta didik adalah 79 dengan ketuntasan nilai 78,6%. Sehingga 



 

 

terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II, 

hasil belajar peserta didik sudah  mengalami peningkatan prestasi\, yakni denga rata- rata 

nilai satu kelas sudah di atas KKM. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar peserta didik telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan, sehingga siklus II dirasa cukup, tanpa harus 

dilanjutkan siklus III. Ini berarti dengan penggunaan metode pembelajaran Reading 

Guide dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas VII materi pokok Khulafaur rasyidin di SMP Terpadu Ainul Ulum, 

Pulung Ponorogo. Peningkatan hasil belajar peserta didik dari pra siklus, siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Hasil penelitian Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

Hasil belajar 72 74,7  79 

Ketuntasan belajar 53,6  % 64,3  % 78,6  % 

    Tabel 4.9 

Pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami 

peningkatan dengan ketuntasan belajar 78,6  %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 

beberapa peserta didik yang belum tuntas dalam belajar, dikarenakan masih ada beberapa 

peserta didik yang belum berkonsentrasi penuh dalam  membaca teks bacaan sehingga 

pemahaman peserta didik pada materi pelajaran masih kurang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari deskripsi data dan analisis penelitian tentang penerapan  metode Active Learning 

tipe Reading Guide dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII pada mata 

pelajaran PAI di SMPT Ainul Ulum Pulung Ponorogo, dari bab I sampai IV pada akhir 

skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan metode “Reading Guide” dapat 

meningkatkan prestasi belajar PAI siswa Kelas Kelas VII di SMPT Ainul Ulum  dibuktikan 

dengan hasil sebagai berikut:  

1. Hasil Belajar Peserta Didik 

a. Pada saat pra-siklus perolehan  nilai  evaluasi  peserta  didik  dengan  nilai tuntas 

terdapat 15 peserta didik dan 13 peserta didik mendapatkan nilai rendah di 

bawah standar KKM yakni 75, dengan rata-rata nilai 72. Dengan persentase 53,6  %.  

b. Pada siklus I  jumlah peserta didik yang tuntas belajar mencapai KKM sebanyak 15 

orang, diperoleh nilai rata-rata 74,7 dengan ketuntasan belajar 64,3% . Sedangkan 

jumlah peserta didik di bawah KKM sebanyak 13 orang. Dari data ini sudah ada 

sedikit peningkatan, namun masih harus dilakukan siklus II guna mendapat hasil 

yang benar –benar terlihat peningkatan prestasi belajarnya.  

c. Pada siklus II ini, jumlah peserta didik yang tuntas belajar di atas KKM sebanyak 22 

orang, diperoleh nilai rata-rata 79 dengan ketuntasan belajar 78,6  % Sedangkan 

jumlah peserta didik di bawah KKM sebanyak 6 orang. Dari data ini sudah terlihat 



 

 

adanya peningkatan prestasi belajar siswa. Siswa yang belum tuntas KKM hanya 

tersisa 6 siswa saja, yang awalnya ada 13 siswa.  

 

2. Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di SMP Terpadu AInul Ulum 

terbukti bahwa, penerapan metode Active Learning tipe Reading guide dapat 

meningkatkan prestasi belajar dalam proses pembelajaran PAI. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan minimal PAI. Yang awalnya 

hanya 15 siswa, kemudian setelah diterapkan metode Active Learning tipe Reading guide 

meningkat menjadi 22 siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa pembelajaran 

aktif (active learning) adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk 

memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau 

strategi secara aktif. Sehingga tercipta suasana kelas yang membangkitkan gairah belajar 

siswa, dan mampu meningkatkan prestasi siswanya. 

Mendidik dengan  metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui 

pendengaran, yang hanya bisa dicerna oleh otak 20%. Padahal informasi yang didapat 

siswa dari membaca sekitar 10%, melihat 30%, melihat dan  mendengar 50%, 

mengatakan 70%, mengatakan dan melakukan 90%. Dengan demikian penggunaan 

Active Learning dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan prestasi siswa.  

Dikarenakan informasi itu  dikatakan dan dilakukan, sehingga informasi itu akan lebih 

mudah dicerna dan lebih lama disimpan dalam otak siswa, sehingga lebih mudah 

memahamkan dan lebih mudah dimengerti.  

 

B. Saran-Saran 



 

 

Mengingat pentingnya metode pembelajaran secara kreatif untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, maka peneliti memberikan saran kepada : 

1. Guru 

a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus benar-benar paham dalam 

menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar materi tersampaikan secara 

maksimal. 

b. Hendaknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa dan memperkaya variasi 

mengajar. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang dialami peserta didik. Dan 

selalu memantau perkembangannya terutama dari perilaku, pemikiran dan 

pemahaman terhadap materi yang diajarkan. 

c. Hendaknya guru selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, 

agar mereka tidak malu untuk bertanya dan mengugkanpkan pendapat. 

 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Rajinlah belajar, karena orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Patuhi orang tuamu, hormati gurumu semoga menjadi manusia yang beruntung dalam 

segala hal. 

3. Bagi Pihak Sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung.  



 

 

b. Kepada semua pihak sekolah terutama guru atau pendidik hendaknya dapat 

menggunakan metode, pendekatan dan strategi yang bervariasi dalam pembelajaran 

sehingga peserta didik lebih tertarik, termotivasi dalam pembelajaran serta dapat 

mengoptimalkan seluruh aspek kecerdasan peserta didik.  

c. Selalu introspeksi dan berinovasi, agar semua elemen sekolah semakin maju dan 

bermutu.  
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