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MOTTO 

 

 ِ�ْ�ِ� اِ ا���ْ��ِ� ا���ِ�ْ�ِ�

�ْ�َ�َذاِ�َ� اْ�ِ�َ��ُب َ� َرْ�َ� ِ���ُ�ِ#ْ�ِ" ُهً اى ِ�  

 

“Dengan  nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertakwa”.1 

  

                                                           
1  Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan 

Syariah, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.2.  
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ABSTRAK 

 

 Sulis Munjiyati , “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran al-Qur`an Hadis Dengan Metode Demonstrasi Dalam Memudahkan 
Pemahaman Siswa di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman”. 
Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 
2014. Dalam pembelajaran al-Qur`an Hadis, sesungguhnya siswa memiliki potensi 
yang harus dibantu dalam menggali dan mengembangkan potensinya oleh guru. 
Selama ini siswa cenderung hanya sebagai pendengar, mencatat pelajaran dan 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga pembelajaran selalu bersifat 
monoton, membosankan dan kurang dapat menggali kreativitas siswa. Kenyataannya 
guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. 
Alasannya, metode ini dipandang efektif untuk menyampaikan informasi dan 
pengertian tentang materi pembelajaran. Hal ini menjadikan pembelajaran kurang 
menarik dan membosankan, karena siswa pasif, dan hanya guru yang aktif. Metode 
ceramah juga kurang cocok untuk mengembangkan keterampilan dan sikap, yang 
sebenarnya bisa mematikan potensi anak didik. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: (1) Apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis di kelas V MI Nurul Huda Pokoh 
Banyurejo Tempel Sleman, (2) Apakah dengan metode demonstrasi dapat 
memudahkan pemahaman siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis di kelas V MI 
Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode elaboratif dan partisipatif 
sebagai perlakuan dari penelitian PTK. Dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing 
siklus terdiri atas: tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini meliputi: keaktifan siswa yang diambil dari 
pengamatan, prestasi belajar siswa yang diambil dari soal tes pada akhir tiap siklus, 
aktifitas guru dan siswa selama proses pembelajaran yang diambil dari lembar 
observasi, hasil wawancara dengan siswa dan guru dan dokumentasi. Indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah: (1) adanya peningkatan keaktifan siswa, (2) 
adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis yaitu 
meningkatnya nilai siswa dalam kategori baik yang mencapai 41,18% dan kategori 
amat baik mencapai 35,29 dari jumlah siswa di kelas V MI Nurul Huda Pokoh. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi dapat dipilih 
sebagai pelengkap metode ceramah agar siswa tidak merasa bosan, proses 
pembelajaran tidak monoton, mereka ikut berpartisipasi langsung sehingga mudah 
memahaminya.. Hasil belajar pada siklus I menunjukkan rata-rata kelas sebesar 6,88 
sedangkan hasil belajar pada siklus II menunjukkan rata-rata kelas sebesar 8,09. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa, Metode Demonstrasi, Pelajaran al-Qur`an Hadis.  
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KATA PENGANTAR 

 

 ِ�ْ�ِ� اِ ا���ْ��ِ� ا���ِ�ْ�ِ�

3َ�2َ َا1َْ�ِف اْ�َ�ْ/ِ.َ��ِء َواْ�ُ�ْ�َ,ِ�ْ�َ� َاْ�َ+ْ�ُ ِ��ِ" َرب* اْ�َ(��ِ�ْ�َ� َوا�)�َ%ُة َوا���َ%ُم 

ْ�َ�َو3َ�2َ اِ�ِ" َو5َْ+ِ.ِ" َا4َْ�(  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.1 

 Sebagai Pelaksanaan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Pemerintah 

telah menetapkan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.2 Lingkup SNP meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana 

dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian 

Pendidikan. SNP digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.3  

Salah satu lingkup SNP adalah standar proses. Proses Pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi-
                                                             

1Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 3.  

2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1, poin 1. 

3 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 2, Ayat (1), dan Ayat (1a). 
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kan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik. Selanjutnya,  

setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses Pembelajaran, 

pelaksanaan proses Pembelajaran, penilaian hasil Pembelajaran, dan pengawasan 

proses Pembelajaran untuk terlaksananya proses Pembelajaran yang efektif dan 

efisien.4 Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan 

Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran.5  

 Lingkup SNP yang lain adalah standar kompetensi lulusan (SKL). SKL 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik 

dari satuan pendidikan. SKL meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran 

atau mata kuliah. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.6 SKL 

digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, 

Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.7 

 Standar Isi mencakup kriteria ruang lingkup materi, dan tingkat 

Kompetensi. Ruang lingkup materi berlaku untuk satuan pendidikan. Tingkat 

Kompetensi sebagaimana berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkat kelas.  

Standar Isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.8 

 Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria: (a) muatan wajib 

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) konsep 

keilmuan; dan (c) karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 

                                                             
4 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 19, Ayat (1), dan Ayat (3). 
5 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 20. 
6 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 25, Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4).  
7 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 2a. 
8 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 5, Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).   
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Sedang tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria: (a) tingkat 

perkembangan Peserta Didik; (b) kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan (c) 

penguasaan Kompetensi yang berjenjang.9  

 Pendidikan Agama Islam (PAI) di MI terdiri atas 4 (empat) mata 

pelajaran, yaitu: al-Qur`an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan 

Islam. Al-Qur`an Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, syari’ah/fikih 

(ibadah, muamalah).10 

 Al-Qur`an Hadis merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

MI Nurul Huda, dan termasuk dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia.11 Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.12 

 Metode pembelajaran untuk mata pelajaran al-Qur`an Hadis yang 

dijalankan secara umum di madrasah masih mengacu pada kurikulum lama. 

Metode pembelajaran dimaksud mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL), 

                                                             
9
 PP Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 5a, dan Pasal 5b. 

10 Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 
Madrasah, Bab IV Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah.  

11Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan jurusan keilmuan yang akan 
diajarkan kepada peserta didik sebagai bahan belajar melalui metode dan pendekatan tertentu. 
Kelompok mata pelajaran pada MI Nurul Huda meliputi 5 (lima) kelompok dan 12 (dua belas) 
mata pelajaran, yaitu: (i) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, terdiri dari: Akidah 
Akhlak, al-Qur`an Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab; (ii) kelompok mata 
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, terdiri dari: Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial; (iii) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari: 
Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam; (iv) kelompok mata pelajaran 
estetika, terdiri dari: Seni Budaya dan Keterampilan; (v) kelompok mata pelajaran pendidikan 
jasmani, olahraga dan kesehatan. Di samping itu ada muatan lokal yaitu Ke-NU-an. Tim 
Pengembang Kurikulum MI Nurul Huda, Tim Penyusun Kurikulum MI Nurul Huda, Kurikulum 
MI Nurul Huda Tahun Pelajaran 2012/2013, (Yogyakarta: MI Nurul Huda, 2012), hlm. 13.     

12  Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), tujuan pembelajaran, dan 

materi pembelajaran. 

 Metode pembelajaran yang digunakan dapat bervariasi. Hal ini dimaksud- 

kan agar tujuan dari proses pembelajaran dapat dicapai. Tidak ada satu metode 

pengajaran pun yang dipandang paling baik, karena baik tidaknya metode peng-

ajaran sangat tergantung kepada tujuan pengajaran, kesanggupan individual, dan 

lain-lain. Guru sebagai pengelola kelas berusaha memadukan sumber belajar, 

sarana, media, metode, dan kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga siswa merasa senang dan aktif dalam mengikuti pelajaran.  

 Kenyataannya guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab 

dan pemberian tugas. Alasannya, metode ini dipandang efektif untuk menyampai-

kan informasi dan pengertian tentang materi pembelajaran. Hal ini menjadikan 

pembelajaran kurang menarik dan membosankan karena siswa pasif, dan hanya 

guru yang aktif. Metode ceramah juga kurang cocok untuk mengembangkan 

keterampilan dan sikap, yang sebenarnya bisa mematikan potensi anak didik. 

 Guru masih menganggap bahwa siswa tidak punya potensi. Guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, masih menganggap siswa itu seperti bersifat 

tabularasa.13 Padahal sesungguhnya siswa memiliki potensi yang harus dibantu 

dalam menggali dan mengembangkan potensinya oleh guru. Selama ini siswa 

cenderung hanya sebagai pendengar, mencatat pelajaran dan mengerjakan tugas 

                                                             
13Sebagaimana dikemukakan oleh Bigge yang dikutip oleh Nuryani Rustaman mengatakan 

bahwa sesungguhnya ada dua kutub dalam belajar yaitu tabularasa dan konstruktivisme. 
Tabularasa dimaksudkan siswa diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi apa saja oleh 
gurunya atau ibarat wadah kosong yang dapat diisi apa saja oleh gurunya. Siswa seakan-akan pasif 
dan memiliki keterbatasan dalam belajar. Konstruktivisme dimaksudkan setiap orang yang belajar 
sesungguhnya membangun pengetahuannya sendiri. Siswa aktif dan dapat terus meningkatkan diri 
dalam kondisi tertentu. Lihat Nuryani Rustaman, Materi dan Pembelajaran IPA SD, Cet. ke-3, 
(Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2011), hlm. 2-4.  
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yang diberikan oleh guru. Sehingga pembelajaran selalu bersifat monoton, mem-

bosankan dan kurang dapat menggali kreativitas siswa. 

 Masalah pembelajaran al-Qur’an Hadis yang terjadi di kelas V MI “Nurul 

Huda” adalah siswa kesulitan mengartikan dan memahami isi kandungan ayat-

ayat al-Qur`an. Pada KD 4.1 yaitu menerjemahkan surat al-Qadr, nilai mata 

pelajaran al-Qur`an Hadis UTS masih banyak yang ada di bawah KKM yaitu 7,5. 

 Hal ini menarik perhatian penulis untuk memilih penelitian tindakan kelas 

dengan judul: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

al-Qur`an Hadis Dengan Metode Demonstrasi Dalam Memudahkan Pemahaman 

Siswa di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman”. Alasan 

pemilihan judul ini adalah laporan penelitian sesuai judul tersebut belum pernah 

diangkat oleh penulis lain. Pemilihan materi surat al-Qadr karena pertimbangan 

efektifitas penelitan, dimana penelitian dilakukan bertepatan dengan pembelajaran 

KD 4.1 (menerjemahkan surat al-Qadr). Pemilihan kelas V karena kondisi siswa 

di kelas ini memiliki semangat belajar yang rendah, dan pencapaian nilai siswa 

belum maksimal. Pemilihan MI Nurul Huda karena pertimbangan kemudahan dan 

efisiensi pelaksaan penelitian (waktu, tenaga, dan biaya), dimana Penulis 

termasuk guru di MI tersebut. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang, Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo 

Tempel Sleman? 
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2. Apakah dengan metode demonstrasi dapat memudahkan pemahaman siswa 

pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh 

Banyurejo Tempel Sleman? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda 

Pokoh Banyurejo Tempel Sleman.  

b. Mengetahui penggunaan metode demonstrasi dapat memudahkan pemaham-

an siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda 

Pokoh Banyurejo Tempel Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis: 

1) Dapat memberikan sumbangan wacana pembelajaran al-Qur`an Hadis; 

2) Menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran al-Qur`an Hadis; 

3) Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam upaya meningkatkan 

prestasi pembelajaran al-Qur`an Hadis. 

b. Secara Praktis: 

1) Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas dan 

pengalaman berharga bagi Peneliti dalam dunia pendidikan terutama pada 

keberhasilan pembelajaran al-Qur`an Hadis; 

2) Bagi Siswa. Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar 

Siswa sehingga menjadi lebih kreatif dan pembelajaran menjadi lebih 
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menyenangkan terutama dalam menerjemahkan dan memahami 

kandungan ayat; 

3) Bagi Guru. Penelitian ini dapat meningkatkan kreatifitas dan semangat 

Guru dalam proses pembelajaran al-Qur`an Hadis, proses pembelajaran 

menjadi lebih berhasil, efektif, dan efisien. 

D. Kajian Pustaka 

 Sebagai kajian pustaka dan bahan perbandingan, Penulis kemukakan 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan skripsi ini, antara lain: 

1. Skripsi saudara Supartinah, UIN Sunan Kalijaga 2010, Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah yang berjudul: “Upaya Meningkatkan Motivasi dan 

Kemampuan Siswa Membaca al-Qur`an Dengan Metode Menghafal di Kelas II 

MI Al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman”. Dalam penelitian tersebut, Peneliti 

menggunakan cara penghafalan surat tertentu (surat at-Takasur), dan dilakukan 

dengan menggunakan metode menghafal gabungan, yaitu siswa satu persatu 

menghafal surat secara bergantian kemudian menulisnya. Penekanannya pada 

pembacaan dengan menggunakan metode menghafal yang keempat yaitu 

metode (tariqah), yang merupakan gabungan antara metode menghafal pertama 

dengan metode menghafal kedua. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

angket dan dokumentasi. Penilaian dilakukan pada pembacaan iqra’ , pre-test 

dan post-test. Hasil analisis soal dari 10 butir soal pada angket ada 9 butir 

terbukti valid. Peningkatan motivasi siswa pada siklus I dengan nilai 79,99, 

siklus II dengan nilai 83,56 atau meningkat 3,67%. Hasil penelitian membaca 

iqra’ , Siklus I dengan nilai 77,50, dan siklus II dengan nilai menjadi 81,00, 
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atau meningkat 4,50%. Pre-test, Siklus I dengan nilai 6,69, dan siklus II 

dengan nilai menjadi 7,14, atau meningkat 0,45%. Post-test, Siklus I dengan 

nilai 6,61, dan siklus II dengan nilai menjadi 7,00, atau meningkat 0,30%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: a) motivasi dan perhatian siswa perlu 

ditingkatkan oleh masing-masing guru. Motivasi dan perhatian siswa berada 

pada kategori cukup; b) kemampuan membaca al-Qur`an siswa berada pada 

kategori cukup, terbukti lebih lancar membaca huruf-huruf Arab; c) ada 

kemampuan positif antara kemampuan membaca al-Qur`an dengan prestasi 

siswa yang diraih melalui hasil penelitian pre-test dan post-test, terbukti 

peningkatkan kemampuan membaca al-Qur`an dapat meningkatkan nilai pre-

test dan post-test.14 

2. Skripsi saudara Nur Afifah, Universitas Terbuka 2012, Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar yang berjudul: “Upaya Meningkatkan Aktivitas dan 

Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Tentang Rangka Manusia 

Dengan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas IV Semester I Tahun Ajaran 

2012/2013 di MI Nurul Huda Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi ini masalah 

yang diambil adalah apakah metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas IV MI Nurul Huda. 

Berdasarkan evaluasi maka pembelajaran diperbaiki dengan rencana perbaikan 

pembelajaran siklus II. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II ini 

guru memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menunjukkan nama-nama rangka manusia 

                                                             
14

 Supartinah, Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Siswa Membaca al-Qur`an 
dengan Metode Menghafal di Kelas II MI al-Iman Tambakrejo Tempel Sleman, Skripsi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2010, hlm. xii.  
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dengan menggunakan torso manusia secara bergantian. Pada kegiatan penutup 

siswa mengerjakan soal evaluasi. Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus 

II, keaktifan dan prestasi siswa semakin meningkat. Dari 17 siswa terdapat 2 

siswa yang tidak aktif, 4 siswa yang kurang aktif, 11 siswa yang aktif. Dari 17 

siswa, banyak yang meningkat motivasi belajarnya. Hasil evaluasi belajar 

siswa juga meningkat dengan nilai tertinggi 9,50, nilai terendah 6,00, dan nilai 

rata-rata 7,72 dengan KKM 6,50.15 

3. Skripsi saudara Rr. Ulinawati, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 2010, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang berjudul: “Peranan Guru Agama Islam 

dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Membaca al-Qur`an di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman”. Peneliti meng-

analisis data secara kuantitatif dengan rumus statistic prosentase. Hasil angket 

diketahui bahwa motivasi meningkatkan kemampuan membaca al-Qur`an 

yaitu: dari 57 siswa yang menjadi responden, 20 siswa atau 35% mengatakan 

bahwa guru sangat sering memotivasi siswa dalam pengajaran membaca al-

Qur`an; 36 siswa atau 63% mengatakan bahwa guru sering memotivasi siswa 

dalam meningkatkan siswa membaca al-Qur`an; dan 1 siswa atau 2% 

mengatakan guru mereka jarang memotivasi membimbing siswa membaca al-

Qur`an. Dari hasil penelitian, Guru berperan dalam meningkatkan kemampuan 

siswa membaca al-Qur`an dengan menjadi motivator.16  

                                                             
15

 Nur Afifah, Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran IPA Tentang Rangka Manusia dengan Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas IV 
Semester I Tahun Ajaran 2012/2013 di MI Nurul Huda Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan  UPBJJ Universitas Terbuka Yogyakarta: 2012,  hlm. 28. 

16 Rr. Ulinawati, Peranan Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa  
Membaca al-Qur`an di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman, 
Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta: 2010, hlm.  54.  
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4. Skripsi saudara Gunawan, dengan judul: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Fikih dengan Menggunakan Pendekatan Contextual Teching and Learning 

(CTL) siswa kelas V MIN Semanu Gunungkidul Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

Hasil penelitian menunjukkan: strategi CTL efektif digunakan pada 

pembelajaran fikih siswa Kelas V MIN Semanu Gunungkidul. Terbukti dari 

adanya peningkatan motivasi, keaktifan siswa, terlihat rasa senang, perhatian, 

ketertarikan, antusiasme, rasa ingin tahu, bekerja sama dalam kelompok, 

mendengarkan pendapat orang lain, antusias dalam mengerjakan tugas, 

kemauan bertanya, dan mengemukakan pendapat. Hal ini juga ditunjukkkan 

dengan adanya peningkatan rata-rata persentase kemandirian belajar fikih siswa 

berdasarkan hasil observasi dari siklus I ke siklus II yaitu dari 57,64% menjadi 

72,92%. Selain itu ditunjukkan bahwa rata-rata persentase aspek kemandirian 

belajar fikih siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, yaitu: (a) 

kemampuan mengatur belajarnya sendiri, dari 31,01% menjadi 71,21%;  (b) 

inisiatif, dari 55,02% menjadi 62,33%; (c) motivasi, dari 60,66 % menjadi 

75,00%; (d) percaya diri, dari 69,99% menjadi 75,00%; dan (e) tanggung 

jawab, dari 71,56% menjadi 80,30%. Hasil belajar siswa pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 67,58 dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 76,25. 

Dengan demikian ada peningkatan sebesar 8,67%.17    

Dari penelitian yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Skripsi saudara Supartinah 

menggunakan metode menghafal, skripsi saudara Nur Afifah diterapkan untuk  

                                                             

 
17Gunawan, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fikih dengan Menggunakan Pendekatan 

Contextual Teching and Learning (CTL) Siswa Kelas V MIN Semanu Gunungkidul, Skripsi, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Yogyakarta: 2011,  hlm. x. 
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pembelajaran IPA, skripsi saudara Rr. Ulinawati menekankan pada dalam 

meningkatkan kemampuan siswa membaca Al-Qur`an, dan skripsi saudara 

Gunawan digunakan pada pembelajaran fiqih. Sedangkan skripsi ini menekankan 

pada hasil belajar siswa pada pembelajaran al-Qur`an Hadis. 

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi pembanding dan penyempurna bagi 

skripsi-skripsi yang serupa yang sudah diteliti sebelumnya, sehingga dapat 

memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan bagi para pembacanya. 

E.  Landasan Teori 

1.  Hasil Belajar Siswa 

 a. Pengertian Belajar 

Para ahli mengemukakan definisi belajar berbeda-beda. Menurut 

Witherington yang dikutip Noehi Nasution menyatakan bahwa belajar 

sebagai perubahan dalam kepribadian, dimanifestasikan dalam perubahan 

penggunaan pola-pola respon atau tingkah laku yang baru, yang nyata dalam 

perubahan ketrampilan, kebiasaan, kesanggupan atau pemahaman.18 

Nana Sudjana menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti per-

ubahan pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

ketrampilan, kecakapan dan kemampuannya, daya kreasinya, daya 

penerimaan dan aspek-aspek lain yang ada pada individu.19 

                                                             

  
18

 Noehi Nasution, Materi Pokok Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Dirjen Pembinaan 
Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995), hlm. 3. 

19  Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Buana 
Algesindo, 2002), hlm. 8. 



12 

 

Gagne dalam buku The Conditions of Learning yang dikutip oleh 

Ngalim Purwanto menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi 

stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga perbuatannya (performance) berubah dari waktu sebelum ia 

mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.20 

Setiap orang memiliki modalitas belajar berbeda, ada yang menonjol: 

visualnya (belajar dengan melihat), auditorinya (mendengar), kinestetiknya 

(bergerak). Karena materi pembelajaran diterima dengan cara yang berbeda, 

maka menggunakan metode pembelajaran yang variatif diyakini oleh para 

ahli melahirkan hasil belajar yang lebih baik.21  

Bertitiktolak pada pendapat di atas, dapat dipahami bahwa belajar 

merupakan proses yang lebih banyak terjadi (dialami) siswa. Belajar 

membawa perubahan baik potensial maupun aktual. Namun tidak semua 

perubahan yang terjadi pada individu yang melakukan proses belajar itu 

sebagai hasil dari perbuatan belajar.  

 b. Pengertian Hasil Belajar 

1) Gagne yang dikutip Dahas dalam Ngalim Purwanto22 mengatakan hasil 

belajar adalah terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada 

stimulus yang ada di lingkungan, menyediakan skema yang terorganisasi 

untuk mengasimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan hubungan 

di dalam dan di antara kategori-kategori. Gagne yang dikutip oleh Agus 

                                                             
20

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 
hlm. 5. 

21 H.D. Irianto, Learning Metamorphosis Hebat Gurunya Dasyat Muridnya, (Jakarta: 
Erlangga, 2012), hlm. 38. 

22 Ngalim Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 
42.  
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Suprijono mengatakan hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap.23  

2) Winkel seperti yang dikutip Ngalim Purwanto mengatakan hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya.24 

3) Bloom seperti yang dikutip Agus Suprijono mengatakan hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.25 Bloom yang 

dikutip Slameto menyebutkan bahwa hasil belajar dalam kecakapan 

kognitif mempunyai hierarki (tingkat-tingkat), yaitu informasi nonverbal, 

informasi fakta dan pengetahuan verbal, konsep dan prinsip, pemecahan 

masalah dan kreatifitas.26  

4) Lindgren seperti yang dikutip Agus Suprijono mengatakan hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap.27 

5) Agus Suprijono mengatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, ketrampilan.28 

                                                             

 23 Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa 
lisan maupun tertulis. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 
lambang. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 
sendiri. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 
urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Sikap adalah kemampuan 
menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Lihat Agus 
Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2012), hlm. 5. 

24 Ngalim Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar..., hlm. 45. 
25 Agus Suprijono, Cooperative Learning…, hlm. 6.  

 26 Informasi non verbal dipelajari dengan cara penginderaan terhadap objek-objek dan 
peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal dan dipelajari 
dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan membaca. Konsep dan prinsip dikenal pada 
waktu orang belajar nama-nama atau perkataan-perkataan, ia mengasosiasikan perkataan-
perkataan itu dengan objek-objek atau peristiwa-peristiwa, sehingga menunjukkan konsep yang 
dimilikinya. Pemecahan masalah dan kreatifitas berpikir, dikenal ketika memecahkan masalah dan 
menghasilkan sesuatu yang baru. Semuanya adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat 
satu dengan yang lainnya. Lihat Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 138. 

27 Agus Suprijono, Cooperative Learning…, hlm. 6.  
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6) Ngalim Purwanto mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku siswa akibat belajar.29  

7) Sri Anitah dkk. mengatakan hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu 

proses yang telah dilakukan dalam belajar.30 

8) Dimyati dan Mudjiono mengatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Guru mengajar, 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.31 

9) Oemar Hamalik mengatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan 

ketrampilan. 32 

 Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku yang disebabkan siswa dapat mencapai 

penguasaan atas sejumlah materi yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar yang didasarkan atas tujuan berupa perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terpadu secara utuh. Belajar 

mengandung perubahan dalam diri siswa yang umumnya termanifestasi 

dalam hal kebiasaan, keterampilan, cara berfikir, dan tingkah laku.   

 Hasil belajar dicirikan dengan diperolehnya kecakapan baru yang 

bersifat positif fungsional. Perubahan hasil belajar terjadi karena usaha, 

artinya dilakukan dengan sengaja. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

                                                                                                                                                                       

 28 Ibid., hlm. 5. 
 29 Ibid., hlm. 46. 
 30 Sri Anitah, dkk., Strategi Pembelajaran di SD, (Jakarta: Universitas Terbuka dan 
Depdiknas, 2009), hlm. 2.19. 
 31 Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3. 
 32 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 3. 
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menggambarkan hasil usaha yang dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi 

dan menciptakan kondisi kegiatan belajar mereka. Dengan kata lain tujuan 

usaha guru itu diukur dengan hasil belajar siswa.  

 Hasil belajar juga dicirikan adanya perbuahan perilaku. Perubahan 

perilaku khususnya yang terjadi pada diri manusia bisa dipilah menjadi dua 

kategori yaitu perubahan yang bersifat sementara dan perubahan yang 

bersifat permanen. Perubahan yang bersifat sementara biasanya berhubung-

an dengan perasaan (emotion). Sedangkan perubahan yang permanen 

umumnya berhubungan dengan perubahan pikiran (mindset) sehingga jika 

yang diubah adalah pikiran maka dampaknya akan berjangka panjang.33 

 c.  Macam-macam Hasil Belajar 

   Ngalim Purwanto34 mengatakan hasil belajar terdiri dari hasil belajar 

kognitif, hasil belajar efektif, dan hasil belajar psikomotor. Penjelasannya: 

1) Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi, karena belajar melibatkan otak maka perubahan 

perilaku akibatnya juga terjadi dalam otak berupa kemampuan tertentu 

oleh otak untuk menyelesaikan masalah; 

2) Hasil belajar afektif (Krathwohl) dibagi menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu: 

penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi; 

3) Hasil belajar psikomotorik adalah hasil belajar disusun dalam urutan 

mulai dari yang paling rendah dan sederhana sampai yang paling tinggi 

dan kompleks. 

                                                             

 
33

 HD Irianto, Learning Metamorphosis…, hlm. 107. 
 34 Ngalim Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar…, hlm. 50. 
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 Martinis Yamin35 mengatakan kawasan kognisi (pemahaman) terdiri 

dari 6 (enam) tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam 

tingkatan tersebut adalah: 

1) Tingkat pengetahuan (Knowledge). Pada level ini menuntut siswa untuk 

mampu mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya; 

2) Tingkat pemahaman (Comprehension). Siswa mampu menerjemahkan 

atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri; 

3) Tingkat penerapan (Aplication). Merupakan kemampuan untuk menerap-

kan informasi yang telah dipelajari ke dalam kehidupan, serta memecah-

kan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari; 

4) Tingkat analisis (Analysis). Merupakan kemampuan untuk mengidentifi-

kasi, memisahkan, membedakan komponen-komponen atau elemen suatu 

fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, kesimpulan, dan memeriksa 

setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi; 

5) Tingkat Sintesis (Synthesis). Kemampuan seseorang dalam mengaitkan 

dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada 

sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

6) Tingkat Evaluasi (Evaluation). Merupakan level tertinggi, diharapkan 

siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu 

gagasan, metode, produk atau benda, dengan kriteria tertentu. 

 d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Sri Anitah dkk.36 mengatakan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dalam diri 
                                                             

 35 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung Persada, 
2005), hlm. 30. 
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siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor intern 

berpengaruh terhadap hasil belajar di antaranya adalah kecakapan, minat, 

bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan. Sedang faktor 

ekstern berpengaruh terhadap hasil belajar di antaranya adalah lingkungan 

fisik, lingkungan sosial, budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, 

strategi mengajar, metode, kemampuan guru, pelaksanaan pembelajaran, dan 

teman-teman sekolah. 

1) Pengertian keaktifan 

Sriyono37 mengatakan keaktifan yaitu ketika guru mengajar harus 

mengusahakan agar murid-murid aktif jasmani maupun rohani, antara 

lain: (a) keaktifan indera: pendengar, penglihatan, peraba, dan lain-lain; 

(b) keaktifan akal: anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk mencegah 

masalah; (c) keaktifan ingatan: pada waktu mengajar anak harus aktif 

menerima bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru dan menyimpan-

nya dalam otak. Seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar harus 

dapat mengusahakan agar murid-muridnya aktif di kelas, mau berfikir apa 

yang telah disampaikan oleh guru. Pandai-pandainya guru dalam 

mengajar agar anak aktif yaitu memperhatikan apa yang disampaikan 

oleh guru agar menangkap pelajaran dengan baik. Siswa berani bertanya 

kepada guru apa yang tidak dimengerti, karena anak tidak takut untuk 

menanyakan sesuatu yang dianggap mereka belum jelas. Sesudahnya 

siswa bisa menjelaskan apa yang telah didemonstrasikan oleh guru, 

                                                                                                                                                                       

 36 Sri Anitah, dkk., Strategi Pembelajaran..., hlm. 2.7. 
 37 Sriyono, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 
75. 
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mereka berkeliling untuk melakukan apa yang sudah didemonstrasikan 

kemudian menanggapi teman yang mempresentasikan dari materi 

tersebut. Adapun indikator dari keaktifan siswa yaitu: (a) siswa mampu 

menunjukkan hasrat ingin tahunya besar; (b) siswa mampu membangun 

konsep bertanya; (c) siswa aktif bertanya; (d) siswa aktif mengemukan 

gagasan; (e) siswa aktif mempertanyakan gagasan kelompok lain ataupun 

gagasannya; (f) siswa aktif mampu bekerja, terlibat, dan berpartisipasi; 

(g) siswa mampu menyampaikan pendapat secara spontan, tidak malu. 

2) Motivasi belajar 

S. Nasution38 mengatakan bahwa motif adalah segala daya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah usaha-

usaha yang menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu mau ingin 

melakukannya. 

Guru dapat menggunakan bermacam-macam motivasi untuk me-

rangsang agar anak didik lebih giat belajar, yaitu memberi angka, hadiah, 

saingan, hasrat untuk belajar, ego-involvement, sering memberi ulangan, 

mengetahui hasil, kerjasama, tugas yang Challenging, pujian, teguran dan 

kecaman, sarkasme dan celaan, hukuman, standar atau taraf aspirasi, 

minat, suasana yang menyenangkan, tujuan yang diakui dan diterima baik 

oleh siswa.39 Motivasi siswa dapat terlihat ketika diamati dengan tingkah 

laku, apabila siswa memiliki motivasi maka: (a) bersungguh-sungguh, 

menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat 

untuk ikut serta alam belajar; (b) berusaha keras dan memberikan waktu 
                                                             

 
38

 S. Nasution, Dikdatik Asas-asas Mengajar, (Jakarta:  Rineka cipta, 1991), hlm. 73. 

 
39

 Ibid., hlm. 82. 
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yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar; (c) terus bekerja sampai 

tugas-tugas tersebut selesai. 

2. Mata Pelajaran al-Qur`an Hadis 

Pelajaran al-Qur`an Hadis merupakan program pengajaran baca tulis 

tulisan Arab, mengartikan, dan memahami isi kandungan ayat al-Qur`an dan 

Hadis secara sederhana, sehingga siswa mampu mempelajari, menghayati, dan 

memahaminya. Seperti disebutkan dalam buku Kurikulum MI Nurul Huda 

Tahun Pelajaran 2012/1013, antara lain sebagai berikut: 

Mata pelajaran al-Qur`an Hadis di MI adalah salah satu mata pelajaran 
PAI yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis al-
Qur`an dan Hadis dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat 
pendek dalam al-Qur`an, pengenalan arti atau makna secara sederhana 
dari surat-surat pendek tersebut dan Hadis-hadis tentang akhlak terpuji 
untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan 
pembiasaan. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan dasar adalah untuk: 
(1) pengembangan potensi dan kapasitas peserta didik, yang 
menyangkut rasa ingin tahu, percaya diri, ketrampilan berkomunikasi 
dan kesadaran diri; (2) pengembangan kemampuan baca-tulis-hitung 
dan bernalar, keterampilan hidup, dasar-dasar keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa; serta (3) fondasi bagi pendidikan 
berikutnya. Di samping itu juga mempertimbangkan usia psikologis 
anak, bahwa tahap perkembangan intelektual anak usia 6-11 tahun 
adalah operasional konkret (piaget). Peserta didik pada jenjang 
pendidikan dasar juga merupakan masa social imitation (usia 6-9 tahun) 
atau masa mencontoh, sehingga diperlukan figur yang dapat memberi 
contoh dan teladan yang baik dari orang-orang di sekitarnya (keluarga, 
guru, teman-teman sepermainan), usia 9-12 tahun sebagai masa second 
star of individualization atau masa individualisasi, dan usia 12-15 tahun 
merupakan masa social adjustment atau penyesuaian diri secara sosial. 
Secara substansial mata pelajaran al-Qur`an Hadis memiliki kontribusi 
dalam motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, 
mempelajari dan mempraktekan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung 
dalam al-Qur`an Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan 
sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan 
sehari-hari.40 

 

                                                             
40Tim Penyusun Kurikulum MI Nurul Huda, Kurikulum Madrasah ..., hlm. 29.  
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Mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk:41  

1. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, 

menulis, membiasakan, dan menggemari membaca al-Qur`an dan Hadis; 

2. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat 

al-Qur`an dan Hadis melalui keteladanan dan pembiasaan; 

3. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada 

isi kandungan ayat al-Qur`an dan Hadis. 

Pembelajaran al-Qur`an Hadis banyak berisi pengajaran keterampilan 

khusus yang memerlukan banyak latihan dan pembiasaan. Melalui pembiasaan 

yang ditanamkan sejak dini, diharapkan siswa dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagaiman dijelaskan oleh Muhammad Quthb bahwa 

Islam mempergunakan kebiasan itu sebagai salah satu teknik pendidikan, lalu 

ia mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat 

menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, 

dan tanpa menemukan banyak kesulitan.42 

Materi Pembelajaran al-Qur`an Hadis antara lain berisi ilmu tajwid, 

yang merupakan dasar bagi siswa untuk dapat membaca al-Qur`an secara benar 

dan fasih. Jika proses ini tertanam dalam diri siswa sejak usia dini, maka 

diharapkan mereka akan menjadi generasi yang cinta pada al-Qur`an yang 

diwujudkan dengan dapat membacanya secara benar dan fasih. Penghargaan 

terhadap al-Qur`an bukan menuliskannya dengan tinta emas, tetapi 

membacanya secara rutin dan menjadikan sebagai kebiasaan dalam alam 

                                                             
41Ibid., hlm. 30.  
42 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, Cet. ke-3, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), 

hlm. 368. 
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kehidupan sehari-hari. Materi al-Qur`an Hadis juga berisi tentang Hadis yang 

membahas arti kata, terjemah dan kandungan Hadis. Materi Hadis yang 

dipelajari di kelas 5 adalah Hadis tentang takwa dan Hadis tentang ciri-ciri 

orang munafik. Kompetensi yang harus dicapai adalah siswa dapat menghafal 

Hadis dengan benar, fasih sampai pada memahami isi dari Hadis tersebut.    

3. Metode Demonstrasi 

 a.  Pengertian metode demonstrasi 

Metode adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum. 

Sedangkan metode mengajar adalah alat yang dapat merupakan bagian dari 

perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar.43 

Demontrasi adalah cara mengajar dimana guru menunjukkan dan 

memperlihatkan suatu proses kepada siswa, sehingga siswa bisa melihat, 

mengamati, mendengar, meraba-raba, dan merasakannya. Metode 

demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan 

(menunjukkan) kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari, yang sering disertai dengan penjelasan lisan.44 

Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode yang sangat 

efektif menolong siswa dalam mencari jawaban atas pertanyaan. Metode 

demonstrasi dimaksudkan pada cara seorang guru memperlihatkan sesuatu 

proses kepada seluruh anak didiknya.45 

                                                             

 
43 Moedjiono dan Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1998), hlm. 3. 
 44 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 102. 
 45 Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 
hlm. 162. 
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Penggunaan metode demonstrasi dapat diterapkan dengan syarat 

memiliki keahlian untuk mendemonstraikan penggunaan alat atau me-

laksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya.46 

Keahlian mendemonstrasikan harus dimiliki oleh guru, setelah di-

demonstrasikan siswa diberi kesempatan melakukan latihan ketrampilan 

seperti yang telah diperagakan oleh guru. Strategi demonstrasi digunakan 

manakala guru mengajarkan prosedur setahap demi setahap, memperagakan 

sebuah prosedur, dan guru mendorong siswa cermat secara mental.47 

Metode demonstrasi merupakan metode yang memperlihatkan 

bagaimana proses terjadinya sesuatu di mana keaktifan biasanya lebih 

banyak pada pihak guru.48 

Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah suatu cara menyampaikan materi kepada siswa dengan 

cara mengajarkan langkah-langkah secara runtut tentang suatu proses atau 

keterampilan yang menuntut kerja psikomotorik sehingga siswa paham akan 

materi yang dipelajari. 

Opini bahwa guru hanya pasif mengajar di depan kelas, hanya 

mendikte dan memberi tugas saja, perlu diubah. Sudah saatnya guru aktif 

menggunakan strategi pembelajaran yang handal agar peserta didik 

mempunyai gambaran yang konkret tentang apa yang dipelajarinya dan 

tidak cepat merasakan kebosanan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan 

kurikulum pembelajaran pada proses belajar mengajar perlu didukung 

                                                             

 46 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran…,hlm. 65. 
 47  Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 
Nuansa, 2012), hlm. 236. 
 48 R. Ibrahim, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 107. 
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strategi belajar mengajar dan bahan ajar yang baik, yaitu bahan ajar yang 

mampu menarik minat siswa, membangkitkan gairah dan keaktifan siswa 

untuk mempelajari kembali materi-materi yang disajikan guru. 

Materi pembelajaran agar mudah diajarkan oleh guru kepada peserta 

didik, maka guru harus mempunyai strategi yang bagus sesuai tingkat 

pemahaman peserta didik. Menurut Piaget yang dikutip Desmita bahwa anak 

usia 7-11 tahun berada dalam tahap konkret-operasional, di mana mereka 

akan berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan 

mengklasifikasikan benda kedalam bentuk-bentuk yang berbeda.49 

Dalam mengajar seorang guru memerlukan strategi yang memanfaat-

kan media sebagai sarana belajar. Menurut Oemar Hamalik,50 media pendi-

dikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

  Metode demonstrasi memiliki makna bagi anak, antara lain:51  

1) Dapat memperlihatkan secara konkret apa yang dilakukan, dilaksanakan 

atau diperagakan; 

2) Dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, prinsip dengan peragaan; 

3) Membantu mengembangkan kemampuan mengamati, teliti dan cermat; 

4) Membantu mengembangkan untuk melakukan segala pekerjaan secara 

teliti dan cermat; 

5) Membantu kemampuan menirukan dan pengenalan secara tepat.  

                                                             
49 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosda, 2011), 

hlm. 101. 
50 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar…, hlm. 12. 
51 Moeslihatun R, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadani, 2000), hlm. 27. 
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 Metode demonstrasi bila disajikan secara benar, menyenangkan, dan 

melibatkan kemampuan siswa dalam segala aspek baik afektif, kognitif, dan 

psikomotorik, maka akan menarik perhatian dan keaktifan siswa. Materi 

mudah dipahami, dikuasai, dan mudah diingat. Siswa mengalami sendiri 

dengan mempraktekkan materi ajar. Siswa termotivasi, berpengalaman, 

bangkit rasa ingin tahunya, mudah memahami, dan mengingat suatu konsep 

materi. Strategi ini dapat digunakan untuk mengajar langkah-langkah suatu 

prosedur yang mendorong siswa untuk tetap menjaga perhatian. Metode ini 

dapat digunakan dengan baik untuk mengajarkan keterampilan atau materi-

materi yang menuntut kerja psikomotorik.52 

 Dengan demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran 

akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian 

dengan baik dan sempurna. Siswa dapat mengamati dan memperhatikan 

pada apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung.53  

 b. Kelebihan metode demonstrasi 

 Zakiah Darajat menyatakan kelebihan metode demonstrasi, antara 

lain adalah: 54 

1) Perhatian anak didik dapat dipusatkan, dan titik berat yang dianggap 

penting oleh guru dapat diamati secara tajam; 

2) Perhatian anak didik lebih terpusat terhadap apa yang didemonstrasikan, 

jadi proses belajar anak akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian 

anak didik terhadap masalah lain; 

                                                             
52 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm.79. 
53 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:  Rineka cipta 1991), hlm. 83. 
54 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), hlm. 296. 
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3) Apabila anak didik ikut aktif dalam suatu percobaan demonstratif, maka 

mereka akan memperoleh pengalaman yang melekat pada jiwanya dan 

berguna dalam pengembangan kecakapan; 

4) Pertanyaan anak didik terjawab waktu mengamati dan melakukan proses 

demonstrasi; 

5) Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengar keterangan guru. Anak didik memperoleh 

persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya. 

   Soetomo55 mengatakan kelebihan metode demonstrasi, adalah: 

1) Siswa akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses 

sesuatu yang telah didemonstrasi; 

2) Perhatian siswa akan lebih mudah dipusatkan pada hal-hal yang penting 

yang sedang dibahas, sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar 

anak yang optimal; 

3) Dapat mengurangi kesalahperhatian antara siswa dan guru bila dibanding-

kan dengan ceramah atau tanya jawab, karena dengan demonstrasi siswa 

dapat mengamati sendiri dan melakukan sendiri proses sesuatu; 

4) Dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan apa yang 

telah di demonstrasikan atau juga dapat melatih penguasaan ketrampilan 

tertentu sebagai tindak lanjut dari demonstrasi. 

  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain56 mengatakan keuntungan 

(kelebihan) metode demonstrasi, yaitu: 

                                                             

 55 Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 
hlm. 163. 
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1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, 

sehingga menghindari verbalisme; 

2) Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari; 

3) Proses pengajaran lebih menarik; 

4) Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori 

dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. 

 c.  Kelemahan metode demonstrasi 

   Soetomo57  mengatakan beberapa kelemahan metode demonstrasi, 

antara lain adalah: 

1) Apabila demonstrasi tidak dilaksanakan secara matang maka banyak 

kesulitan; 

2) Kadang-kadang sesuatu yang dibawa ke kelas untuk di demonstrasikan 

terjadi proses yang berlainan dengan proses yang terjadi dalam situasi 

yang sebenarnya; 

3) Demonstrasi menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti secara aktif oleh 

para siswa untuk mengamati; 

4) Demonstrasi akan merupakan metode yang kurang efektif bila alat yang 

di demonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama oleh siswa. 

  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain58 mengatakan kelemahan 

metode demonstrasi, yaitu: 

1) Metode ini memerlukan ketrampilan guru secara khusus. 

                                                                                                                                                                       

 56 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), hlm. 102. 
 57 Soetomo, Dasar-dasar Interaksi…, hlm. 163. 
 58 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar…, hlm. 103. 
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2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai, tidak selalu 

tersedia dengan baik. 

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang 

disamping memerlukan waktu yang cukup panjang. 

 d. Hal-hal yang perlu dalam pelaksanaan metode demonstrasi 

  Usman Basyiruddin59 mengatakan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan metode demonstrasi, yaitu: 

1) Mengetahui latar belakang dan keperluan yang akan dihadapi; 

2) Menuliskan persoalan yang diperbincangkan di papan tulis atau kertas 

untuk dibagikan; 

3) Mengatur waktu sedemikian rupa sehingga demonstrasi dapat dijelaskan 

dan didiskusikan; 

4) Sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan 

demonstrasi yang dilakukan; 

5) Mengambil kesimpulan dan melakukan ulangan. 

  Oemar Hamalik60 mengatakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan metode demonstrasi, yaitu: 

1) Setiap langkah dari demonstrasi dapat dilihat dengan jelas oleh siswa; 

2) Setiap penjelasan secara lisan dapat didengar dengan jelas; 

3) Semua siswa harus mengikuti dan mengetahui apa yang sedang diamati; 

4) Demonstrasi hendaknya dilakukan pada saat yang tepat; 

5) Beri siswa untuk berlatih apa yang sedang diamati; 

                                                             

 59 Usman Basyiruddin, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 106. 
 60 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Citra Aditya, 1989), hlm. 148. 
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6) Guru mengulangi kembali selangkah demi selangkah dan menjelaskan 

alasan setiap langkah; 

7) Guru menugaskan siswa untuk melakukan demonstrasi sendiri disertai 

penjelasan. 

 e. Langkah-langkah metode demonstrasi  

Hisyam Zaini61 mengatakan langkah-langkah metode demonstrasi, yaitu: 

1) Menentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada 

peserta didik; 

2) Meminta peserta didik untuk memperhatikan anda dalam mengajarkan 

prosedur; 

3) Membentuk peserta didik menjadi pasangan-pasangan; 

4) Meminta beberapa orang untuk menjelaskan apa yang anda lakukan; 

5) Memberi kesempatan masing-masing pasangan untuk mempraktekkan 

prosedur; 

6) Mengakhiri dengan memberi tantangan kepada peserta didik untuk 

melakukan prosedur dari awal sampai akhir. 

F.  Kerangka Berfikir 

 Strategi dalam pembelajaran al-Qur`an Hadis harus sesuai dengan 

perkembangan tingkat berfikir anak, sehingga diharapkan pembelajaran al-Qur`an 

Hadis dapat lebih efektif dan mudah dipahami siswa. Hal tersebut tidak terlepas 

dari kreativitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

                                                             

 61 Hisyam Zaini, dkk., Pesan Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Center for 
Teaching Staff Development, 2002), hlm. 59. 
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 Banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa. Salah satunya menggunakan metode demonstrasi. Metode ini 

digunakan dalam pembelajaran al-Qur`an Hadis pokok bahasan mengartikan surat 

al-Qadr. Dengan demonstrasi guru mempraktekkan di depan kelas, baik secara 

klasikal, kelompok, maupun individu. Dengan menggunakan metode demonstrasi 

ini diharapkan penerimaan siswa lebih berkesan secara mendalam, sehingga 

membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Siswa dapat mengamati dan 

memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung.  

G.  Indikator Keberhasilan 

 Komponen-komponen yang menjadi indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adanya peningkatan keaktifan belajar siswa yang dapat dilihat melalui 

peningkatan hasrat ingin tahu, kemampuan membangun konsep bertanya, 

keaktifan bertanya, keaktifan mengemukakan gagasan, keaktifan menanyakan 

gagasan kelompok lain, keaktifan bekerja, keterlibatan, partisipasi, dan 

kemampuan menyampaikan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. 

2. Adanya peningkatan hasil belajar siswa, yaitu apabila persentase dari data     

hasil tes siswa menunjukkan hasil belajar yang meningkat. 

H.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom Action 

Research) atau PTK, merupakan sebuah kegiatan penelitian yang bertujuan 
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untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran di kelas, 

yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.62 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

secara kolaboratif dan partisipatif. Artinya Peneliti tidak melakukan penelitian 

sendiri namun berkolaborasi dengan Guru al-Qur`an Hadis di MI Nurul Huda 

Pokoh Banyurejo Tempel Sleman. Peneliti secara partisipatif bersama 

Observer (Guru) dan Siswa melaksanakan penelitian ini langkah demi 

langkah. 

 Penelitian bersifat kualitatif, yakni pengumpulan data dengan meng-

gunakan tekhnik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dinyatakan 

dalam bentuk data. Sedangkan data yang digunakan merupakan hasil 

wawancara dengan responden, berupa informasi yang berbentuk kalimat yang 

memberikan pemahaman tentang: pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

strategi pembelajaran yang baru, aktifitas siswa, perhatian, motivasi, dan 

antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

 Dalam melakukan tindakan kepada subyek penelitian, prioritas 

tindakan lebih diutamakan pada pengungkapan makna dan proses 

pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi 

dan keaktifan siswa melalui tindakan yang dilakukan. Sedangkan pengambian 

data dilakukan secara apa adanya baik pada nilai siswa maupun informasi 

(keterangan) yang ada.  
                                                             

62 Rochiati Wiriatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Untuk Meningkatkan Kerja 
Guru dan Dosen, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),  hlm. 12.  
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2. Uji Keabsahan data 

 Untuk menetapkan keabsahan data memerlukan beberapa teknik yang 

harus digunakan pada pemeriksaan data sebagai keabsahannya. Dalam hal ini 

Peneliti menggunakan tekhnik triangulasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengecek data dari suatu sumber dengan sumber lain. Sumber 

tersebut mendukung atau paling tidak sedikit penyangkalanya. Secara esensial 

penelitian kualitatif menggali data dari segala sumber, artinya data dari 

sumber yang satu dibandingkan atau didukung (dicocokkan) dengan data dari 

sumber berikutnya, dan seterusnya. Data yang sahih dengan demikian 

dianalisis secara induktif untuk mendapat derajat kepercayaan.63   

3. Setting Penelitian 

 Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kelas V MI Nurul 

Huda Tahun Pelajaran 2013/2014. Pemilihan tempat dalam penelitian ini 

dilakukan karena relatif mudah dilaksanakan dan efisien dalam penggunaan 

waktu, tenaga, dan biaya karena Peneliti termasuk guru di MI tersebut. Selama 

Peneliti mengajar di lokasi penelitian ini, kondisi Siswa di kelas tersebut 

memiliki semangat belajar yang rendah, malas dalam belajar, dan beberapa 

siswa memberikan komentar yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan 

pada waktu itu. Sedangkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an 

Hadis masih rendah dan masih di bawah standar KKM. 

 Melihat kenyataan yang demikian, maka Peneliti akan berupaya untuk 

meneliti cara mengatasi permasalahan tersebut. Upaya pengatasan masalah ini 

                                                             
63 Ibid., hlm. 253.  
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merupakan salah satu bentuk tanggung jawab guru terhadap siswa dalam 

rangka meningkatkan hasil belajarnya. 

4. Subyek Penelitian 

 Subyek yang akan dikenai tindakan adalah siswa-siswi Kelas V MI 

Nurul Huda Pokoh tahun pelajaran 2013/2014, berjumlah 17 siswa, terdiri atas 

8 siswi perempuan dan 9 siswa laki-laki. Dasar pertimbangan pilihan subyek 

yakni perlunya penerapan tindakan dalam pembelajaran al-Qur`an Hadis di 

Kelas V MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Slenan. 

5. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Kegiatan pembelajaran siswa yang dilakukan dengan menggunakan metode 

demonstrasi; 

b. RPP yang dibuat oleh Peneliti untuk proses pembelajaran; 

c. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Peneliti setelah melakukan penelitian.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Teknik Observasi 

 Teknik observasi atau pengamatan dilakukan oleh Peneliti dengan 

cara melakukan pengamatan dan pencatatan tentang pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, serta peran yang ditunjukkan siswa pada saat proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan. Lembar observasi ini berisi catatan-catatan dan 

informasi tentang suasana pembelajaran di kelas.  
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b. Teknik Wawancara 

 Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung 

kepada siswa bagaimana pendapat mereka tentang penerapan pembelajaran 

melalui penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran al-Qur`an 

Hadis. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara 

yang telah disusun.  

c.  Teknik Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data 

dokumen di MI Nurul Huda terkait proses belajar mengajar dan hal penting 

lainnya. 

d. Tes 

  Soal tes diberikan kepada siswa, kemudian soal tes dikerjakan atau 

diselesaikan secara individu. 

7. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu penelitian dalam teknik 

pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dan tes. Adapun isinya 

telah dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan responden 

sehingga memiliki validitas isi.64  

8. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa: lembar observasi 

dalam proses pembelajaran, hasil wawancara yang dilaksanakan dengan siwa 

                                                             
64

 Ibid., hlm. 96-97. 
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pada akhir siklus, dan tes hasil belajar. Sedang analisis data dilakukan secara 

kualitatif, kemudian didiskripsikan dalam laporan penelitian. Oleh karenanya, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

a. Analisis data observasi 

 Data observasi yang diperoleh dihitung kemudian diprosentase. 

Dengan  demikian dapat diketahui sejauh mana peningkatan yang dicapai 

dalam pembelajaran. Hasil analisis data observasi kemudian disajikan 

secara deskriptif. Seperti dijelaskan oleh Redja Mudyahardjo bahwa riset 

kualitatif adalah deskriptif, dalam arti yang dikumpulkan lebih pada kata-

kata atau gambar-gambar daripada angka-angka.65  

 Hasil-hasil tertulis dari riset kualitatif berisi kutipan-kutipan yang 

sejauh mungkin melukiskan dan menunjukkan keaslian penggambaran. 

Data tersebut mencakup catatan wawancara, catatan studi lapangan, hasil 

pemotretan, rekaman video, dokumen pribadi, catatan yang bersifat 

kenangan atau memori dan laporan-laporan resmi.66 

b. Analisis hasil wawancara 

 Hasil wawancara dengan siswa dianalisis secara kuantitatif diskriptif 

untuk melengkapi dari hasil angket sehingga diperoleh data mengenai 

respon siswa terhadap pembelajaran secara lebih akurat.  

c. Analisis hasil tes belajar 

 Hasil tes siswa dihitung nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rata-

ratanya. Hasil tes pada akhir siklus I dibandingkan dengan siklus II. Jika 

                                                             
65

 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2001), hlm.147.  

66
 Ibid., hlm.147.  
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mengalami kenaikan maka diasumsikan bahwa pembelajaran melalui 

metode demonstrasi dapat dikatakan meningkatkan hasil belajar siswa.  

 9. Indikator Kinerja 

 Indikator kerja dalam penelitian ini adalah: 

a. Meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa dalam pembelajaran al-Qur`an 

Hadis yang dilihat dari hasil tes atau evaluasi siswa. 

b. Meningkatnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran al-Qur`an 

Hadis yang dilihat selama proses pembelajaran berlangsung. 

Peningkatan aspek partisipasi siswa diamati dari: 

1) Mengajukan pertanyaan; 

2) Menjawab pertanyaan; 

3) Mengerjakan soal tes secara individu; 

4) Menyimpulkan materi pelajaran diakhir pertemuan. 

10. Prosedur Penelitian  

  Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model yang dikembangkan 

oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart yang dikutip Ronsma Hartini 

Sam’s yang terdiri dari beberapa siklus dimana setiap siklusnya terdiri dari 2 

sampai 3 kali pertemuan. Penelitian ini berhenti apabila indikator keberhasilan 

telah tercapai. Tahapan penting dalam PTK adalah Perencanaan (planning), 

Pelaksanaan (acting), Pengamatan (observation), dan Refleksi (reflecting). 

Menurut Kemmis dan Mc. Taggart. Dapat dilihat pada skema berikut ini:67  

 
                                                             

67 Rosma Hartini Sam’s, Model Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Teras, 2010), 
hlm. 73.  
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Skema Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Siklus I, meliputi Perencanaan. Pada kegiatan ini Peneliti mengadakan 

persiapan-persiapan sebagai berikut: 

1) Peneliti melakukan observasi awal (observasi pembelajaran), melakukan 

wawancara, dan diskusi dengan Guru sebagai teman sejawat. Hal ini  

untuk mengetahui permasalahan yang ada, dan memilih pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan; 

2) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang 

akan disampaikan kepada Siswa; 

3) Membuat RPP; 

4) Membuat lembar soal siswa; 

5) Membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK, terdiri dari: 

Permasalahan 

Perencanaan 
Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

SIKLUS I 

Pengamatan / 
Pengumpulan 

Data I 
 

SIKLUS II Refleksi I 

Permasalahan 
baru hasil 
Refleksi I 

Perencanaan 
Tindakan II 

 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

 

Pengamatan / 
Pengumpulan 

Data II 
 

Refleksi II 

Apabila 
Permasalahan 

belum terselesaikan 

Dilanjutkan ke 
siklus berikutnya 
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a) Pelaksanaan Tindakan. Peneliti bertindak sebagai Pengajar. Adapun 

pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran yang telah 

disiapkan, yaitu meliputi: 

(1) Kegiatan awal: 

(a) berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran; 

(b) persepsi yaitu membaca surat al-Qadr secara benar dan fasih; 

(c) menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

(2) Kegiatan Inti: 

(a) siswa mendengarkan penjelasan terjemah surat al-Qadr; 

(b) siswa menyebutkan terjemah kosa kata dalam surat al-Qadr; 

(c) siswa menerjemahkan surat al-Qadr.  

(3) Kegiatan Akhir: 

(a) melakukan tanya jawab materi sebagai bahan refleksi materi 

ataupun kegiatan pembelajaran; 

(b) memberi pekerjaan rumah (PR); 

(c) melakukan evaluasi (LKS); 

(d) menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya; 

(e) menutup dengan do’a.  

b) Observasi. Dalam observasi yang menjadi pengamat adalah peneliti, 

fokus pengamatannya adalah: 

(1) Proses pembelajaran dalam penggunaan media oleh guru; 

(2) Temuan masalah yang muncul ketika aktifitas guru dan siswa 

berlangsung. 
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c) Refleksi. Dalam merefleksi terhadap siklus I, peneliti melakukan 

diskusi bersama teman sejawat atau guru yang mengampu mata 

pelajaran tersebut, guna mengkaji semua temuan yang terjadi. Hasil 

refleksi siklus I ini akan peneliti jadikan bahan tindakan perbaikan 

pembelajaran siklus selanjutnya. 

  b. Siklus II,  meliputi: 

 1) Persiapan tindakan. Persiapan yang dilakukan pada siklus II ini 

memperhatikan refleksi dari siklus I. Persiapan pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

(a) membuat RPP; 

(b) mempersiapkan lembar observasi; 

(c) membuat lembar soal siswa; 

(d) mempersiapkan pedoman wawancara; 

(e) mempersiapkan sarana atau media pembelajaran. 

 2) Pelaksanaan tindakan, pada siklus II pada intinya sama seperti siklus I, 

yaitu guru mengajar siswa dengan menggunakan RPP yang telah dibuat 

pada siklus II, dengan kelas yang sama pada siklus I; 

 3) Observasi, dilakukan oleh peneliti dibantu pengamat lain dengan 

pedoman observasi, lalu dilakukan wawancara dengan beberapa siswa;  

 4) Refleksi, pada siklus II digunakan untuk membedakan hasil antara 

siklus I dengan siklus II. Apakah ada hasil yang meningkat atau tidak. 

Jika belum terdapat peningkatan, maka siklus dapat diulang kembali.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Laporan penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 BAB I. Pendahuluan, memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Landasan teori, indikator 

keberhasilan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui tentang apa, mengapa, dan bagaimana 

penelitian dilakukan. 

BAB II. Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, memuat: 

letak geografis, sejarah singkat MI Nurul Huda, dasar dan tujuan pendidikan, 

struktur organisasi, keadaan guru siswa dan karyawan, keadaan sarana dan 

prasarana, kegiatan ekstrakurikuler, keunikan dan prestasi sekolah.  

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat: keadaan pra 

tindakan, penerapan model demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

di kelas V MI Nurul Huda, dan pembahasan. 

 BAB IV. Penutup, memuat: kesimpulan, saran, dan kata penutup. Di akhir 

pembahasan terdapat lampiran-lampiran, terdiri dari: RPP, soal siklus I dan siklus 

II, panduan wawancara, dan lembar observasi.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

MADRASAH IBTIDAYAH NURUL HUDA POKOH  

 

A. Letak Geografis Madrasah  

Secara georafis MI Nurul Huda terletak di Dusun Pokoh  RT 02 RW 01, 

Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. MI Nurul Huda terletak di tengah-tengah perkampungan atau di 

tengah-tengah Dusun Pokoh dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:1 

1. Sebelah utara dibatasi PP Nurul Huda dan rumah penduduk; 

2. Sebelah timur dibatasi jalan kampung dan rumah penduduk; 

3. Sebelah selatan dibatasi jalan kampung dan rumah penduduk; 

4. Sebelah barat dibatasi Masjid Nurul Huda dan pekarangan kosong. 

Jadi posisi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda berada dalam satu komplek 

dengan Lembaga Sosial Nurul Huda. 

B. Sejarah Singkat Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda  

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda didirikan dengan latar belakang adanya 

gagasan yang muncul dari beberapa tokoh masyarakat Desa Banyurejo, khususnya 

dari warga masyarakat Nahdiyin. Mereka khawatir dengan lembaga pendidikan 

yang telah ada, dapat mengurangi keterikatan generasi mudanya pada organisasi 

Nahdatul Ulama (NU), suatu organisasi sosial keagamaan yang banyak diikuti 

                                                             
1 Dokumentasi, Profil MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel, dikutip tanggal 5 Mei  

2014.   
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warga Desa Banyurejo. Lembaga pendidikan yang telah ada itu antara lain: 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banyurejo I, SDN Banyurejo II, SD 

Muhammadiyah Ngabean I, dan SD Muhammadiyah Ngabean II. 

Tokoh masyarakat dan warga yang termasuk dalam Jam’iyyah Nahdatul 

Ulama' Desa Banyurejo tergugah untuk mendirikan sebuah madrasah. Madrasah 

itu bernama "Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda”. Lokasi Madrasah di Dusun 

Pokoh, Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Pendirian 

Madrasah ini pada tanggal tanggal 5 Oktober 1973. Madrasah tersebut hingga kini 

sudah berusia 41 tahun, suatu usia atau waktu yang sudah cukup lama.  

Nama-nama tokoh pendiri Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, antara lain:2 

1. KH. Djumali, jabatan Kepala Urusan Agama Tingkat Kelurahan; 

2. Habib Ahmad, dengan jabatan Mubaligh;  

3. R. Mukhayat, dengan jabatan Ketua Jam’iyah NU Ranting Banyurejo;  

4. Muh. Ridwan, tokoh masyarakat, kemudian ditunjuk sebagai Kepala MI;  

5. Sutaryono, dengan jabatan Mubaligh. 

C. Dasar dan Tujuan Pendidikan 

1.  Identitas Madrasah  

Identitas merupakan cirri-ciri atau keadaan khusus seseorang.3 

Identitas MI Nurul Huda diperlukan untuk mengenal madrasah tersebut 

dengan benar. Adapun identitas MI Nurul Huda Pokoh adalah:  

Nama lembaga :  Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda.  
                                                             

2
 Dokumentasi,  Profil MI Nurul Huda Pokoh Benyurejo Tempel, dikutip tanggal 5 Mei 

2014. 
3
 Hasan Alwi dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2000), hlm. 417.  
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Alamat  : Dusun Pokoh RT 02 RW 01, Desa Banyurejo, 

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Nomor Induk Madrasah : 15.2.04.02.08.01  

Lembaga penyelenggara : Lembaga Sosial Nurul Huda. Dalam birokrasi 

kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda di 

bawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif 

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.  

  2. Visi Madrasah  

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan 

karakteristik yang ingin dicapai oleh lembaga jauh di masa yang akan datang. 

Visi juga merupakan imajinasi moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam 

menentukan tujuan atau keadaan masa depan yang secara khusus diharapkan 

oleh madrasah.4 Visi juga merupakan semboyan yang dijadikan acuan dalam 

mencapai cita-cita oleh madrasah. Adapun visi Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Pokoh adalah ”Disiplin dalam Beribadah, Unggul dalam Prestasi.”5 

3.  Misi Madrasah  

Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, 

dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi juga 

merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam 

usahanya mewujudkan visi. Visi juga merupakan sesuatu yang nyata untuk 

                                                             
4Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan, Konsep Prinsip dan Aplikasi 

Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), hlm. 157.  
5 Dokumentasi, Data Dinding MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 5 Mei 2014.  
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dituju serta dapat memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.6 

Adapun Misi MI Nurul Huda adalah:7 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif dan 

inovatif, sehingga setiap potensi siswa tumbuh dan berkembang secara 

optimal;  

b. Mendorong dan menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dan 

terprogram kepada seluruh warga madrasah;  

c. Menumbuhkan penghayatan dan membiasakan pengalaman ajaran Islam;  

d. Menumbuhkembangkan daya pikir dan zikir Islami;  

e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan semua pihak yang terkait dengan madrasah.  

4. Tujuan Madrasah 

Tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk 

mewujudkan visi madrasah yang telah dicanangkan. Jika visi dan misi terkait 

waktu yang sangat panjang, maka tujuan terkait dengan jangka waktu 

menengah.8 Adapun tujuan MI Nurul Huda adalah: 9 

a. Tujuan Umum, yaitu: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Tujuan Khusus, yaitu: (1) meningkatkan nilai rata-rata ujian akhir 

madrasah; (2) mengenal huruf-huruf hijaiyah; (3) mampu membaca al-

                                                             
6 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan,... hlm. 161. 
7 Dokumentasi,  Data Dinding MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 5 Mei 2014. 
8 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan,... hlm. 162. 
9
 Dokumentasi data dinding MI Nurul Huda, dikutip tanggal 7 Mei 2014. 
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Qur’an dengan baik dan benar; (4) mampu menghafal asma`ul husna; (5) 

mampu menghafal surat-surat pendek; (6) khatam al-Qur’an bi an-nadhor; 

(7) terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler; dan (8) khatam Juz ‘amma bi 

al-ghaib. 

D. Struktur Organisasi  

Organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan 

kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan 

pendidikan, maka organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas 

pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.10  

Struktur organisasi merupakan ciri dari organisasi formal. Keadaan 

struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. 

Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi 

berupa kedudukan, hirarki kekuasaan dan kedudukan garis dan staff.11 Struktur 

organisasi MI Nurul Huda selengkapnya disajikan dalam Gambar I. 

 

 

 

 

  

                                                             
10 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan,... hlm. 60. 
11 Lebih lanjut dikatakan bahwa struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-

unsur administrasi sebagai berikut: a) Kedudukan. Struktur menggambarkan letak/posisi setiap 
orang dalam organisasi; b) Hirarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian 
hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu organisasi; c) Kedudukan garis dan 
staff. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan 
saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan 
petunjuk pelaksanaan. Lihat Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan,... hlm. 60-
61.   
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Gambar I. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 
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 Adapun tugas yang diemban oleh masing-masing orang yang menjabat 

dalam struktur organisasi tersebut adalah:12  

1. Kepala Madrasah, bertugas sebagai:  

 a. Edukator;  

 b. Administrator; 

 c. Supervisor; dan  

 d. Manajer seluruh kegiatan di madrasah. 

2. Urusan Kurikulum/Pengajaran, bertugas sebagai:   

 a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan; 

 b. Menyusun program pengajaran, pembagian tugas guru, jadwal pelajaran 

dan evaluasi belajar; 

 c. Mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler; 

 d. Mengkoordinasi dan mengarahkan penyusunan program pelajaran; 

 e. Mengatur program perbaikan dalam pengajaran;  

 f. Mengatur mutasi siswa;  

 g. Mengatur supervisi administrasi;  

 h. Mengatur pelaksanaan UTS, UAS dan UKK;  

 i. Menyusun kriteria kenaikan kelas dan kelulusan;  

 j. Menyusun jadwal pembagian buku raport dan penerimaan siswa baru; dan  

 k. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala.  

3. Urusan Kesiswaan, tugasnya adalah:  

 a. Menyusun program pembinaan kesiswaan/OSIS;  

                                                             
12 Dokumentasi, Uraian Tugas Pimpinan dan Guru MI Nurul Huda Pokoh, dikutip 

tanggal 5 Mei 2013. 
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 b. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan dalam 

rangka menegakkan kedisiplinan dan tata tertib madrasah; 

 c. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala; 

 d. Melaksanakan pemilihan calon penerima beasiswa;  

 e. Melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili madrasah dalam kegiatan di 

luar madrasah; dan  

 f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.  

4. Urusan Hubungan Masyarakat, tugasnya adalah:  

 a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan madrasah dengan orang tua/wali 

siswa; 

 b. Membawa hubungan antar madrasah dengan komite madrasah; 

 c. Membawa pengembangan hubungan antar madrasah dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga sosial lainnya; 

 d. Memberikan konsultasi dengan dunia usaha; 

 e. Menyelenggarakan bakti sosial; dan  

 f. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat.  

5. Wali Kelas/ Guru Kelas, tugasnya adalah:  

 a. Pengelolaan kelas; 

 b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi denah tempat, papan 

absensi, daftar pelajaran dan piket kelas, buku absensi siswa, dan tata tertib 

siswa; 

 c. Penyusunan pembuatan laporan siswa; 

 d. Pengisian daftar nilai siswa; 

 e. Pembuatan catatan siswa dan mutasi siswa; dan 

 f. Pengisian buku raport. 



48 

 

6. Tata Usaha, tugasnya adalah:  

 a. Penyusunan program tata usaha madrasah; 

 b. Pengelolaan uang madrasah; 

 c. Pengurusan administrasi siswa; 

 d. Penyusunan administrasi perlengkapan madrasah;  

 e. Penyusunan dan pengajuan data statistik; dan  

 f. Mengkoordinasi dan melaksanakan. 

 E. Keadaan Guru, Siswa, dan Karyawan MI Nurul Huda  

1. Keadaan Guru  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MI Nurul Huda bahwa 

pada awal berdirinya MI Nurul Huda diasuh oleh guru-guru wiyata bakti dan 

kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada masa Orde Baru. 

Perkembangan selanjutnya Departemen Agama menugaskan beberapa guru 

sebagai penggganti guru yang sudah pensiun. Sedangkan perekrutan Kepala 

Madrasah di MI Nurul Huda berdasarkan kepada hasil rapat antara Lembaga 

Sosial Nurul Huda, komite madrasah, guru dan tokoh masyarakat, kemudian 

diusulkan kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif dan kementrian Agama 

Kabupaten Sleman.  

Daftar nama Kepala Madrasah yang pernah bertugas di MI Nurul Huda 

antara lain adalah: 

a. Muhammad Ridwan (1973 - 1983) 

b. Sujud Sumardjo (1983 - 1989 ) 

c. H. Kadarisman, A Ma (1989 – 2012) 
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d. Undariyah, S Pd. I (2012 - 2013) 

e. H. Muhammad Ridwan, S Pd. (2013 - sekarang) 

MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman, mempunyai guru 

yang relatif banyak yakni 13 orang. Hampir semua guru sudah sarjana strata 

satu (S1) seperti yang menjadi persyaratan minimal menurut Undang-undang 

Guru Nomor 14 Tahun 2005.  

Kependidikan Guru di MI Nurul Huda Pokoh belum linier dengan 

kualifikasi pendidikan yang diharapkan, yaitu Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI). Hal ini dikarenakan kualifikasi kependidikan mereka 

adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Kimia, dan Pendidikan 

Umum. Oleh karena itu, pimpinan MI Nurul Huda menganjurkan kepada guru 

yang masih S1 non PGMI agar dapat menyesuaikan pendidikan mereka. 

Kebijakan ini diperlukan supaya tidak terjadi mis-match, sebab dari guru-guru 

tersebut dibebani tugas pengembangan MI Nurul Huda agar menjadi lebih 

maju. Adapun keadaan guru MI Nurul Huda Pokoh, disajikan pada Tabel I. 

Dari Tabel I dapat diketahui bahwa dari 13 orang guru yang mengajar 

di MI Nurul Huda Pokoh, 3 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

yang lainnya masih berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY). Beberapa 

guru yang sudah mencapai S1 PAI sedang melanjutkan pendidikan mereka ke 

S1 PGMI dan PGSD.13 

Guru yang sudah sertifikasi berjumlah 6 orang, yang semuanya melalui 

jalur PLPG di UIN Sunan Kalijaga. Perinciannya 2 orang lulus PLPG tahun 

                                                             
13 Hasil wawancara dengan HM. Ridwan S Pd, kepala MI Nurul Huda Pokoh. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 6 Mei 2014. 
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2011, 3 orang lulus PLPG tahun 2012, dan 1 orang lulus tahun 2013. 

Sedangkan seorang guru sedang menempuh S.2. 

Tabel I. Jumlah Guru MI Nurul Huda Pokoh14 

No Nama Golongan Pangkat Status 

1. 
HM. Ridwan, S Pd. 
NIP. - 

- - GTY 

2. 
Sunarti, S Pd.I 
NIP. 195904211984032002 

IV a Pembina PNS 

3. 
Rr. Ulinawati, S Pd.I 
NIP. 196402181987032002 

III d Penata Tk I PNS 

4. 
Sri Winarti, S Pd.I 
NIP. 197102222200032002 

III c Penata PNS 

5. 
Anisah, S Pd.I 
NIP. - 

- - GTY 

6. 
Kadariyah, S Pd.I. 
NIP. - 

- - GTY 

7. 
Sulis Munjiyati, S Ag. 
NIP. - 

III b Penata Muda GTY 

8. 
Esti Faizah, S Pd.I 
NIP. - 

- - GTY 

9. 
Nur Afifah, S Pd. SD 
NIP. - 

- - GTY 

10. 
Muhammad Taufiq, S Pd. 
NIP. - 

- - GTY 

11. 
Samidi Purnama 
NIP. - 

- - GTY 

12. 
Dra. Hj. Romlah Djumali 
NIP. - 

- - GTY 

13. 
H. Abu Hasan, S Sy 
NIP. - 

- - GTY 

 

2.  Keadaan Siswa  

Siswa merupakan subyek sekaligus obyek dalam pelaksanaan 

pendidikan di madrasah. Oleh karena itu, dalam pendidikan guru harus 

menaruh perhatian secara teliti dan cermat kepada siswa. Mulyasa mengatakan 

                                                             
14 Dokumentasi, Data MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 6 Mei 2014. 
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bahwa manajemen kesiswaan meliputi kegiatan yang bukan hanya berupa 

pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang secara 

operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik melalui proses pendidikan.15 Jumlah siswa MI Nurul Huda Pokoh,  

disajikan pada Tabel II. 

Tabel II. Jumlah Siswa MI Nurul Huda16 

Kelas 
Jumlah siswa 

Jumlah 
Laki-laki perempuan 

I 11 9 20 
II 11 10 21 
III 9 8 17 
IV 7 11 18 
V 9 8 17 
VI 6 13 10 

Jumlah keseluruhan 112 
 

Siswa MI Nurul Huda Pokoh berasal dari beberapa dusun yang berada 

di wilayah Desa Banyurejo, Desa Sumberrejo, dan Desa Tambakrejo, 

Kecamatan Tempel. Jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda 

Pokoh secara keseluruhan pada tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 112 

orang.  

3.  Keadaan Karyawan  

MI Nurul Huda Pokoh hanya memiliki satu karyawan yang bertugas 

menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan MI Nurul Huda. Untuk 

karyawan yang bertugas di bagian kesekretariatan, perpustakaan, dan lain-lain 

dirangkap oleh guru. Untuk kegiatan administrasi, dilakukan oleh masing-

                                                             
15  E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, ddan Implementasi, 

(Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2012), Cet. Ke-14, hlm. 46.  
16 Dokumentasi Data MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 6 Mei 2014. 
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masing guru. Jadi, guru berperan dalam proses belajar mengajar, dan berperan 

sebagai tenaga administratif.  

F.  Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah  

 Sarana dan prasarana akan berpengaruh pada proses belajar mengajar, 

termasuk pada prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana yang lengkap dapat 

membantu proses belajar mengajar menjadi lebih sempurna dan dapat menjadikan 

para siswa lebih berprestasi. 

 Sarana gedung Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Pokoh dapat dilihat 

dalam Tabel III. 

Tabel III. Keadaan Sarana Gedung MI Nurul Huda Pokoh17 

No Nama Gedung Jumlah Penggunaan 

1. Ruang kelas 6 Pembelajaran 
2. Ruang Kepala Madrasah 1 Kepala Madrasah 
3. Ruang Tata Usaha 1 Administrasi sekolah 
4. Ruang guru 1 Menyiapkan pembelajaran 
5. Ruang tamu 1 Menerima tamu 
6. Ruang perustakaan 1 Membaca 
7. Ruang UKS 1 Pengobatan/istirahat 
8. Ruang mandi/toilet 5 Buang air 
9. Masjid 1 Beribadah 

 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MI Nurul Huda Pokoh meliputi 

gedung dan ruang. Gedung yang ada, cukup memadai untuk 6 kelas. Sedang 

ruang terdiri dari ruang Kantor Kepala Madrasah, Kantor Guru dan Perpustakaan. 

Sarana dan prasarana diupayakan untuk menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik. MI Nurul Huda Pokoh memiliki sarana 

                                                             
17 Dokumentasi, Data MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 6 Mei 2014. 
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yang cukup baik, meskipun belum dapat memenuhi kriteria kelengkapan sarana 

dan prasarana seperti yang diharapkan. Kelengkapan sarana dan prasarana itu 

seperti adanya laboratorium, dan media pembelajaran yang dapat menunjang 

proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang lengkap akan memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 Prasarana pembelajaran lain yang dimiliki oleh MI Nurul Huda Pokoh 

adalah prasarana penunjang proses belajar mengajar, baik terkait langsung dengan 

proses belajar mengajar maupun tidak seperti, media pembelajaran, prasarana 

ibadah dan buku koleksi perpustakaan madrasah yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa, baik melalui peminjaman maupun dibagikan kepada mereka untuk 

digunakan selama semester berlangsung. 

G.  Kegiatan Ekstrakurikuler  

 MI Nurul Huda Pokoh memiliki kegiatan intra dan ekstra kurikuler. 

Kegiatan intra kurikulernya adalah proses belajar mengajar yang diadakan secara 

rutin dan terjadwal, sedangkan kegiantan ekstra kurikuler meliputi kegiatan 

kesenian Islam seperti kaligrafi, seni lukis, qiro’ah, rebana, hadrah, kegiatan 

Pramuka dan kegiatan komputer. Kegiatan ekstra kurikuler dilakukan pada sore 

hari yaitu dari pukul 14.00 sampai 15.40 pada hari Rabu, Kamis, dan Jum’at.  

H.  Keunikan dan Prestasi Madrasah  

1. Keunikan Madrasah 

MI Nurul Huda Pokoh memiliki keunikan yang berbeda dari 

madrasah-madrasah lainnya. Keunikan itu terdapat pada diadakannya 
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pelaksanakan syukuran Khatmil Qur’an yang dilakukan secara rutin setiap 

tanggal 10 Sya’ban setiap tahunnya.  

Pelaksanaan tasyakuran khatmil Qur’an pada tahun 2014 dilaksanakan 

2 hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Juni sampai hari Minggu tanggal 8 Juni. 

Pada hari Sabtu diadakan simakan al-Qur’an oleh seluruh guru, siswa, dan 

masyarakat sekitar, menyimak beberapa hafiz dan hafizah di bawah pimpinan 

KH. Muchsin Krakitan, dan Ibu Ny.Hj. Munawaroh Abdul Qodir 

Glagahomobo. Sore harinya diadakan ziarah kubur. Sedang malam harinya 

diadakan prosesi khatmil Qur’an dan pengajian umum. Siswa yang melakukan 

tasyakur adalah siswa yang telah khatam membaca al-Qur’an bi an-nadhar. 

Kegiatan membaca al-Qur’an bi an-nadhar dilakukan setiap pagi pada jam ke 

0, yaitu pukul 06.20 sampai 07.00. 

2.  Prestasi Madrasah       

Prestasi yang pernah dicapai oleh MI Nurul Huda Pokoh antara lain 

seperti tampak pada Tabel IV. MI Nurul Huda Pokoh termasuk lembaga 

pendidikan swasta. Pada umumnya, lembaga pendidikan swasta dari sisi 

pembiayaan termasuk kurang memadai.  

MI Nurul Huda pokoh memiliki prestasi yang termasuk baik, 

meskipun dari segi pembiayaan kurang memadai. Hal ini dikarenakan MI ini 

dikelola dengan baik oleh Lembaga Sosial Nurul Huda, dan didukung kinerja 

para guru yang cukup baik dan ikhlas dalam melakukan proses belajar 

mengajar.   
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Tabel IV. Prestasi yang Pernah Dicapai MI Nurul Huda Pokoh18 

No Prestasi Tingkat keterangan 

1. Musabaqah Hifdzil Qur’an Kabupaten  Juara II 
2. Musabaqah Tilawatil Qur’an Kabupaten  Juara III 
3. MHQ Kabupaten  Juara II 
4. MTTQ Kabupaten  Juara II 
5. Wudlu dan Sholat Kabupaten  Juara II 
6. MTQ Kabupaten  Juara II 
7. Musabaqoh tartil Qur’an Kabupaten  Juara III 
8. CCA Kabupaten  Juara III 
9. MTTQ Kabupaten  Juara III 
10. Tenis Meja Kabupaten  Juara II 
11. MTTQ Kabupaten Juara II 
12. CCA Kabupaten Juara III 
13. Mapel IPA Kabupaten Juara III 
14. MTQ Kabupaten Juara II 
15. MTTQ Kabupaten Juara II 
16. Kaligrafi Kabupaten Juara III 
17. Paduaan Suara Kabupaten Juara III 
18. Pidato Bahasa Arab  Kabupaten Juara III 
19. Mapel matematika Kabupaten Juara III 
20. Mapel IPA Propinsi Juara III 
21 Footsall Kecamatan Juara III 

  

 

 

 

                                                             
18 Dokumentasi, Data MI Nurul Huda Pokoh, dikutip tanggal 6 Mei 2014. 
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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Kegiatan Pra Tindakan 

Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis sebelum menggunakan 

metode demonstrasi: 

1. Deskripsi metode pembelajaran awal (observasi pra tindakan)  

  Sebelum peneliti menguraikan penggunaan metode demonstrasi dalam 

kegiatan pembelajaran siswa Kelas V di MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo 

Tempel Sleman, maka Peneliti terlebih dahulu memaparkan pembelajaran awal 

yakni sebelum diterapkannya metode demonstrasi. Hal ini untuk mengetahui 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, serta mengetahui keadaan kelas dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran al-Qur`an Hadis. Observasi pra tindakan tersebut dilaksanakan 

pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014. Berikut hasil observasi pembelajaran 

pra tindakan.  

  Pembelajaran dimulai pada jam ketiga yaitu pukul 08.10. Peneliti 

masuk  kelas 5 yang pada saat itu suasana masih ramai karena pergantian jam 

pelajaran sehingga kondisi belum tertib. Guru mengkondisikan kelas terlebih 

dahulu. Setelah suasana tenang, kondusif, semua memperhatikan guru, maka 

guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan 

berdo’a untuk memulai pembelajaran al-Qur`an Hadis. Guru mempresensi 

siswa dan menanyakan kesehatan mereka supaya siswa siap mengikuti 
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pelajaran al-Qur`an Hadis dengan gembira. Guru mengadakan presensi, dan 

menanyakan kembali materi pembelajaran tentang lafal, mufradat (arti kata), 

serta terjemah surat al-Qadr. Beberapa siswa masih ada yang mengingatnya 

namun masih banyak siswa yang lupa pada materi pelajaran yang diajarkan 

seminggu sebelumnya. Kemudian guru mengulas kembali materi sebelumnya 

secara garis besar atau inti pelajarannya. Guru melanjutkan materi berikutnya 

yaitu tentang kandungan surat al-Qadr. Siswa mendengarkan dengan serius 

penjelasan dari guru, namun sesekali ada yang berbincang-bincang, meng-

gambar orang, atau bermain dengan mainan yang baru dibelinya. Guru 

berusaha mengkondisikan kembali dengan cara menegur siswa yang ber-

bincang-bincang dan mengambil mainan siswa yang membuat siswa jadi tidak 

memperhatikan materi. Ketika suasana kelas sudah tenang, guru melanjutkan 

kembali tentang kandungan surat al-Qadr. Guru menanyakan kepada siswa 

siapa yang sudah paham tentang arti malam kemuliaan (lailatul qadr)? Siswa 

pertama dan kedua belum bisa menjawab dengan baik tetapi ada beberapa 

siswa yang dapat menjawab dengan baik.  Guru kembali melanjutkan materi 

surat al-Qadr, namun sesekali masih ada siswa yang kurang memperhatikan. 

Tiap kali diingatkan oleh guru untuk konsentrasi, siswa akan tenang sebentar 

namun mereka akan kembali ramai dan tidak konsentrasi. Siswa cenderung 

bosan dengan cara guru menyampaikan materi yang hanya ceramah saja tanpa 

menggunakan peraga apapun, pembelajaran menjadi kurang menarik bagi 

siswa. 

  Setelah semua kegiatan pembelajaran selesai, guru mengulas kembali 

materi yang disampaikan hari ini dan menasehati siswa agar selalu siap 
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memperhatikan penjelasan guru. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran 

dengan  bersama-sama siswa mengucapkan hamdalah, guru menutup dengan 

mengucapkan salam. 

  Berdasarkan hasil observasi dan deskripsi tentang pembelajaran awal, 

dapat diketahui bahwa guru belum menggunakan metode yang tepat dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa belum dapat menerima dan memahami 

dengan baik penjelasan guru, dan belum tercapainya kompetensi yang 

diharapkan. Proses pembelajaran berlangsung cenderung monoton, kurang 

variasi, sehingga anak merasa bosan dan malas mendengarkan penjelasan dari 

guru. Selain itu masih banyak siswa yang  kurang konsentasi, bermain sendiri, 

dan bercakap-cakap dengan teman. Walaupun ada yang memperhatikan 

penjelasan guru, itu hanya kebagian kecil. 

  Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-

Qur`an Hadis masih kurang, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Faktor tersebut yaitu kondisi kelas yang kurang nyaman 

karena banyak siswa yang saling berbincang dengan teman-temannya, bermain 

dan tidak konsrentasi karena mereka merasa bosen dengan ceramah yang 

diberikan oleh guru. 

2. Deskripsi hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis 

  Ketercapaian siswa pada kegiatan pra tindakan, diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada 3 orang siswa kelas 5 MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo 

Tempel Sleman, yaitu: Fina Durotun Nafisah, Eryana Putri dan Muhammad 

Alfis Ramadlan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut: Apakah kalian 
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sudah bisa menerjemahkan surat al-Qadr ayat 1-5 dengan benar? Jawaban 

masing-masing siswa adalah sebagai berikut: 

  Fina: Saya sudah bisa bu, karena saya sering mempraktekkan kosa kata 
yang dibuat dan ditulis menggunakan kertas berwarna, dan ditempelkan 
di meja belajar saya. Jika dirangkai perkata maka dapat diterjemahkan 
dengan baik. Sedangkan jawaban Putri: Saya bisa sedikit-sedikit bu, 
karena saya hanya mendengarkan dan menulis di buku tulis terjemah 
surat al-Qadr ketika sedang diajar sama bu guru. Adapun jawaban Afis: 
Saya tidak bisa bu, karena susah dan sudah lupa waktu diajarkan sama 
bu guru.1 

 

  Berdasarkan hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis, terutama tentang 

menerjemahkan surat al-Qadr itu belum maksimal, karena masih banyak anak 

yang belum memahami bagaimana cara menerjemahkan surat al-Qadr dengan 

baik. Berdasar nilai awal yang diperoleh dari hasil ulangan harian juga masih 

rendah, yaitu nilai tertinggi hanya 8,0 nilai terendah 4,0.  Nilai rata-rata 6,47 

dengan KKM 7,5. Dengan demikian masih perlu diadakan perbaikan, yaitu 

dengan menggunakan  metode demonstrasi, di samping metode yang sudah 

digunakan yaitu metode ceramah. 

B. Penerapan Metode Demonstrasi  

Penerapan metode demonstrasi yang dimaksud adalah penerapan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V 

MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman. Metode demonstrasi adalah 

metode mengajar yang menggunakan alat peraga untuk memperjelas suatu 

                                                           
1Wawancara, dilakukan pada 3 (tiga) siswa Kelas V MI Nurul Huda Pokoh, yaitu saudara 

Fina Durotun Nafisah, Eryana Putri dan Muhammad Alfis Ramadlan. Wawancara dilakukan 
tanggal 5 Mei 2014.  
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pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada 

siswa dan siswa ikut praktek langsung apa yang diajarkan guru. Mereka tidak 

hanya melihat dan mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi mereka langsung 

mempraktekkannya. Metode demonstrasi dipilih sebagai pelengkap ceramah 

karena selama ini guru di kelas 5 MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel 

Sleman hanya menggunakan metode ceramah dalam memberikan materi 

pembelajaran. Karena banyak hal yang harus dibenahi oleh guru, dan banyak 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, maka dipilihlah metode 

demonstrasi sebagai metode baru yang sesuai untuk melengkapi metode yang 

lama (metode ceramah) agar lebih menarik.  Faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa diantaranya: siswa kurang semangat untuk belajar karena merasa 

bosan hanya mendengarkan ceramah dari guru saja; dan siswa kurang konsentrasi 

dalam menerima pelajaran karena sering berbincang dengan teman, sambil 

bermain atau  melamun. Oleh karenanya metode demontrasi dimaksudkan agar 

siswa tidak merasa bosan, dan mereka juga ikut berpartisipasi langsung atau aktif 

sehingga dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Harapannya hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

Metode demonstrasi adalah metode yang efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis karena akan memudahkan 

siswa dalam belajar, proses pembelajaran juga akan lebih menyenangkan karena 

siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan saja. 

Dalam menggunakan metode demonstrasi diperlukan persiapan, baik pada 

penyusunan rencana maupun pada tahap menjelang disajikannya bahan di kelas. 

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode demonstrasi adalah: 
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1. Guru terlebih dahulu mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan alat 

peraga yang akan digunakan; 

2. Guru menjelaskan materi yang telah disiapkan yaitu tentang terjemah surat al-

Qadr ayat 1 sampai 5; 

3. Guru mendemonstrasikan tentang cara menerjemahkan surat al-Qadr meng-

gunakan peraga dengan sebaik-baiknya dan siswa memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru; 

4. Siswa ikut mempraktekkan penjelasan yang disampaikan oleh guru; 

5. Apabila teori tentang terjemah kosakata surat al-Qadr sudah dikuasai siswa, 

guru memilih salah satu siswa yang sudah bisa untuk mendemonstrasikan 

tentang cara menerjemahkan surat al-Qadr dengan baik di depan teman-

temannya; 

6. Guru harus mengikuti langkah demi langkah setiap cara siswa mempraktekkan 

alat peraga dengan baik, sehingga jika ada kesalahan guru berkewajiban untuk 

memperbaikinya. Kemudian guru memberikan contoh tentang cara penggunaan 

peraga dengan benar, dan siswa memperbaikinya sampai benar. Hal ini akan 

memberikan kesan yang mendalam bagi siswa. 

 Banyak keuntungan menggunakan metode demonstrasi, baik bagi guru 

maupun bagi siswa. 

1. Bagi siswa: 

a. Memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, 

sehingga hasil belajar akan meningkat; 

b. Turut aktif melakukan demonstrasi, sehingga siswa akan memperoleh 

pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan; 
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c. Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan, bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengarkan keterangan dari guru. Hal ini karena siswa 

memperoleh penjelasan yang jelas pada hasil pengamatan; 

d. Siswa merasa senang dan tidak bosan, karena mereka tidak hanya 

mendengarkan ceramah guru saja; 

e. Lebih menarik, karena tidak monoton. 

2. Bagi guru: 

a. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi, karena guru akan 

menggunakan peraga karton yang berisi tulisan kosa kata dan artinya. Alat 

peraga ini memudahkan siswa memahami materi terjemah surat al-Qadr;  

b. Materi yang diajarkan guru menjadi pusat perhatian siswa, sehingga siswa 

dapat menangkap hal-hal yang penting. Perhatian siswa menjadi lebih 

mudah dipusatkan kepada proses belajar dan tidak tertuju pada hal-hal lain; 

c. Guru bisa mengarahkan beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan 

siswa, dan dapat dijawab ketika siswa mengamati proses demonstrasi. 

 Melihat keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan 

metode demonstrasi, maka Peneliti merasa yakin bahwa metode demonstrasi 

cocok digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-

Qur`an Hadis. Apabila siswa dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru 

dengan cara mempraktekkannya, maka hasil belajar siswa akan menjadi baik. 

 Kelemahan-kelemahan metode demonstrasi adalah:  

1. Demonstrasi menjadi tidak wajar, jika alat bantu (benda alat demonstrasi) tidak 

dapat diamati dengan jelas oleh siswa. Misalnya alat peraga atau gambar terlalu 

kecil, dan penjelasannya tidak jelas;  
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2. Demonstrasi menjadi tidak efektif, jika tidak diikuti dengan kegiatan yang 

memungkinkan siswa untuk ikut mencoba. Karena mencoba merupakan 

pengalaman yang berharga bagi siswa. 

 Penerapan metode demonstrasi diharapkan dapat dijadikan sebagai metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran al-

Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman. 

Harapannya, siswa bertambah pengalamannya, dan menjadi dasar pengembangan 

keterampilan siswa. 

C. Penelitian tindakan kelas (PTK) 

Peneliti mengetahui keadaan awal siswa pada proses kegiatan 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti merancang penerapan metode baru untuk 

melengkapi metode yang biasa digunakan oleh guru. Metode ceramah dilengkapi 

dengan metode demonstrasi untuk melaksanakan PTK.  

Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus di mana dalam setiap siklus terdiri 

dari empat tahapan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflection). Setiap satu siklus dilakukan 

dalam setiap satu pertemuan. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, Peneliti terlebih dahulu menyampaikan 

surat izin research kepada Kepala MI. Peneliti juga menyampaikan rencana-

rencana yang akan dilaksanakan kepada kolaborator. Semua rencana penelitian 

dilaporkan kepada pembimbing untuk dikonsultasikan. Rencana penelitian itu  

dibahas pula bersama guru dan teman sejawat. Setelah dianggap cukup dan siap 

untuk dilaksanakan penelitian, Peneliti dan Observer melakukan penelitian 
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terhadp mata pelajaran al-Qur`an Hadis di Kelas V MI Nurul Huda Pokoh 

Banyurejo Tempel Sleman. 

1. Penerapan Tindakan Kelas Siklus I 

 Sebelum Peneliti mengadakan PTK, terlebih dahulu Peneliti ber-

konsultasi dengan Observer, yaitu ibu Kadariyah, S Pd.I selaku Guru Kelas 5. 

Konsultasi dilaksanakan pada hari selasa 29 April 2014. Peneliti menyampai-

kan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus 

pertama, dan Observer memberikan masukan kepada Peneliti. Hal ini 

dilakukan agar dalam melaksanakan tindakan pada siklus pertama akan 

mendapatkan hasil yang baik. 

a. Perencanaan Tindakan (planning) 

Perencanaan yang dilakukan oleh Peneliti pada tahap ini yaitu: 

1) menentukan pelaksanaan siklus I, yaitu dilakukan pada hari Selasa, 

tanggal 6 Mei 2014 dengan materi terjemah surat al-Qadr melalui kosa 

kata dan ayat per ayat;  

2) membuat RPP, yaitu terkait dengan materi yang akan dilaksanakan pada 

siklus I (RPP terlampir); 

3) menyiapkan alat peraga, berupa papan peraga dari kertas karton yang 

berisi kosa kata dan arti dari surat al-Qadr, dan terjemah per ayat; 

4) menyusun dan menyiapkan lembar observasi, dokumentasi serta panduan 

wawancara.  

 

 



65 

 

b. Pelaksanaan Tindakan (acting) 

 Pada tahap ini Peneliti melakukan tindakan sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan pembelajaran dilaksanakan 

oleh Peneliti sendiri, dan observasi dilakukan oleh Guru (teman sejawat) 

dengan 1 orang Observer.  

 Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 di Kelas 

V pada pukul 08.10 - 10.10.  Kompetensi dasar yang dipelajari adalah siswa 

mampu menerjemahkan surat al-Qadr dengan benar. 

Deskripsi pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

 Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. Selanjutnya Guru mengabsen siswa yang ternyata semua siswa 

masuk, lalu menanyakan keadaan kesehatan dan suasana hati siswa 

sebagai langkah awal untuk memotivasi siswa supaya semangat dalam 

belajar.  

 Guru memberikan penjelasan atau pengantar mengenai metode 

pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu metode demonstrasi dengan 

alat peraga. Guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yang telah dirumuskan dalam RPP. 

2) Kegiatan inti 

 Pada kegiatan inti, Guru menyampaikan pembelajaran tentang 

surat al-Qadr. Terlebih dahulu Guru memberikan contoh cara membaca 

surat al-Qadr dengan benar melalui alat peraga tulisan surat al-Qadr, yang 

ditempelkan di papan tulis. Siswa disuruh memperhatikan apa yang 
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dilakukan oleh guru tersebut. Siswa disuruh menirukan bacaan Guru ayat 

demi ayat sampai selesai, dengan memperhatikan makhraj dan  tajwidnya  

dengan benar. Banyak Siswa yang sudah hafal surat al-Qadr, tetapi ketika 

sampai pada proses menerjemahkan, Siswa mulai kesulitan. Guru 

memberi waktu 5 menit kepada Siswa untuk menghafal terjemah surat al-

Qadr dari ayat 1-5. Sebelumnya Siswa disuruh membaca dengan seksama 

tentang mufradat  (arti kata), supaya membantu dalam menerjemahkan 

ayat. Setelah membaca arti kata perkata, Siswa disuruh menerjemahkan 

secara  keseluruhan surat al-Qadr ayat 1-5. 

 Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama: 

Siswa laki-laki berjumlah 4 siswa; kelompok kedua: Siswa laki-laki 

berjumlah 5 siswa; kelompok ketiga: Siswa perempuan berjumlah 4 

siswa; dan kelompok keempat: Siswa perempuan berjumlah 4 siswa. 

 Guru memasang kertas karton yang berisi tulisan mufradat (arti 

kata) surat al-Qadr yang diurutkan per kata di papan tulis. Pertama adalah 

ayat kesatu. Setelah Siswa memahami arti kata, Siswa disuruh untuk 

merangkai menjadi satu kalimat yang merupakan terjemah ayat kesatu 

secara bersama-sama. Kemudian Guru memberi kesempatan kepada 

semua kelompok untuk menerjemahkan ayat kesatu berdasar arti kata 

yang tertulis pada kertas karton secara bergantian. Setelah kertas karton 

dilepas, Guru meminta siswa untuk bergantian mengulang kembali 

terjemah ayat satu dengan benar. 

 Terjemah pada ayat kedua juga dilakukan sama seperti cara 

menerjemahkan pada ayat kesatu yaitu dengan menggunakan kertas 
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karton berisi mufradat (arti kata) surat al-Qadr ayat kedua. Kesempatan 

memasang kertas karton diberikan kepada kelompok satu untuk 

mengurutkan arti kata, dan merangkainya menjadi terjemah ayat kedua. 

Setelah dapat dipahami, seluruh siswa kelompok 1 disuruh untuk melepas  

semua kertas karton, lalu secara bergantian kelompok 3, 4, dan 5 

dipersilahkan mengulang kembali terjemah pada ayat 2 dengan benar. 

 Guru memberikan kesempatan untuk memperagakan cara 

menerjemahkan ayat ketiga kepada kelompok 2, bagi kelompok yang lain 

harus memperhatikan dengan baik. Setelah arti kata dirangkai, kelompok 

2 harus dapat menerjemahkan ayat ketiga dengan baik. Kemudian kertas 

karton dilepas dan kelompok 1, 3, dan 4 bergantian menerjemahkan ayat 

ketiga dari surat al-Qadr dengan baik. 

 Terjemah surat al-Qadr ayat keempat diperagakan oleh kelompok 

3, kelompok ini mengurutkan arti kata menjadi rangkaian kalimat ayat 

keempat dengan benar. Kelompok 1, 2, dan 4 yang memperhatikan dari 

awal sampai akhir  dapat mengikuti dan mencoba menerjemahkan juga. 

 Terjemah surat al-Qadr ayat kelima adalah kesempatan bagi 

kelompok  untuk memperagakan kertas karton di papan tulis, Kelompok 

1, 2, dan 3 memperhatikan dengan saksama karena akan mendapat giliran 

secara bergantian untuk menerjemahkan ayat kelima dengan benar. 

 Ayat 1-5 dari surat al-Qadr dapat diperagakan terjemahnya 

dengan baik, dan dapat diterima oleh Siswa. Saatnya bagi Guru untuk 

memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengulang 

terjemah surat al-Qadr secara keseluruhan. Setelah semua kelompok 
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menerjemahkan, Guru memberi kesempatan kepada Siswa secara 

individu untuk menerjemahkan secara keseluruhan.  

 Kesempatan pertama diberikan kepada yang paling berani untuk 

maju. Guru memberikan penghargaan kepada Siswa yang berani maju 

yang pertama kali, sehingga diharapkan semua Siswa berani maju untuk 

menerjemahkan surat al-Qadr secara bergantian. 

3) Kegiatan akhir 

 Di akhir pembelajaran, Siswa mengerjakan soal post-test. Soal 

post test berjumlah 10, dan berbentuk menjodohkan antara lafal per kata 

dari kosakata pada surat al-Qadr dengan dengan artinya. Dengan cara ini 

siswa akan dapat memahami mufradat (arti kata) surat al-Qadr, sehingga 

siswa diharapkan benar-benar dapat memiliki kemampuan untuk 

menerjemahkan surat al-Qadr dengan benar.   

c. Observasi Tindakan (observing) 

Pelaksanaan siklus I, Peneliti diamati oleh Observer yang mencatat 

apa yang dilakukan oleh Peneliti dan Siswa, ketika pembelajaran 

berlangsung. Adapun fokus observasinya adalah sebagai berikut: 

 

1) Ketercapaian kompetensi   

 Berdasarkan  hasil observasi pada kegiatan pembelajaran siklus 1, 

ternyata masih banyak terjadi hal-hal yang berjalan belum sesuai harapan. 

Hal ini karena masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

ketika temannya (yang tergabung dalam kelompok lain) sedang 

mendemonstrasikan. Ada pula beberapa siswa yang justru senang 
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berkomentar dengan kata-kata yang tidak perlu, sehingga suasana kelas 

menjadi ramai. Hal ini menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan 

temannya, karena ternyata ketika disuruh mnerjemahkan baik per ayat 

maupun secara keseluruhan, beberapa siswa masih belum menguasai 

materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Observer, Peneliti 

memperoleh informasi sebagai berikut:   

Peneliti: Bagaimana kegiatan pebelajaran hari ini menurut ibu? 
Observer: Kegiatan pembelajaran hari ini cukup baik. Volume 
suara juga sudah bagus, tetapi masih ada yang harus diperbaiki, 
yaitu bagimana mengkondisikan siswa terutama siswa laki-laki 
yang kurang memperhatikan ketika temannya sedang mendemon-
strasikan terjemah ayat. Jadi perhatian Guru jangan hanya terfokus 
pada kelompok yang sedang maju saja, tetapi semua siswa di 
dalam Kelas 5 ini harus bisa dikendalikan dengan baik, supaya 
semua bisa fokus pada pembelajaran. Diharapkan materi bisa 
dikuasai siswa dengan baik.  
Peneliti: Terima kasih bu, apa lagi yang harus diperbaiki? 
Observer: Ketika sedang mendemonstrasikan sebaiknya jangan 
terlalu terburu-buru.2 
 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada 

Observer dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada siklus I, 

kompetensi masih belum tercapai, dan masih banyak hal yang harus 

diperbaiki supaya kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 

2) Kelancaran proses 

 Pada pelaksanaan siklus I, Peneliti kurang merasa puas karena 

memang kurang memberi perhatian penuh pada kelompok-kelompok 

yang tidak sedang berdemonstrasi, sehingga kesannya siswa laki-laki 

                                                           
2 Wawancara Peneliti kepada Observer, wawancara dilakukan tanggal 6 Mei 2014.  



70 

 

merasa mendapat kesempatan untuk  berbicara semaunya sendiri. Hal ini 

menyebabkan suasana kelas menjadi kurang kondusif.  

3) Keterlibatan siswa 

 Kegiatan pembelajaran kali ini memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat secara langsung agar turut mendemonstrasikan 

terjemah ayat secara bergantian dalam satu kelompok. Tetapi kelompok 

lain juga harus ikut memperhatiakan.  

4) Ketercukupan waktu 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimulai pukul 08.10 sampai 

pukul 10.10, namun diselingi dengan jadwal shalat dhuha, dan istirahat 

selama 15 menit yaitu pada pukul 09.20 sampai pukul 09.35. Jadi dengan 

waktu efektif 105 menit semua kegiatan dapat berjalan lancar dan 

terlaksana tepat pada waktunya. 

d. Refleksi siklus I 

Berdasarkan pelaksanaan keseluruhan pada siklus I yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui 

adanya kelebihan dan kelemahan. Berdasarkan data dari Siswa, Observer, 

dan Peneliti sendiri. 

Beberapa kelemahan pembelajaran pada siklus I antara lain: 

1) Guru kurang memberi perhatian lebih kepada Siswa yang kurang 

memperhatikan (ketika temannya memperagakan terjemah ayat di depan 

kelas); 

2) suasana kelas kurang kondusif karena beberapa siswa laki-laki yang 

sering berkomentar mengganggu teman lainnya; 
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3) waktu yang tersedia kurang mendukung karena harus diputus dengan 

jadwal sholat dhuha dan istirahat, yang ternyata lebih dari 15 menit. 

Setelah bel masuk pembelajaran baru dimulai kembali. 

Adapun kelebihan-kelebihannya antara lain adalah: 

1) Siswa merasa senang, karena pada pembelajaran kali ini mereka tidak 

hanya mendengarkan ceramah dari guru saja, tetapi mereka juga turut 

aktif ketika proses pembelajaran berlangsung; 

2) Guru menjadi lebih kreatif, karena harus menyiapkan alat peraga. Jadi 

tidak terkesan asal masuk kelas; 

3) pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, karena tidak 

monoton; 

4) materi lebih mudah diterima siswa, karena proses pembelajaran menjadi 

tidak membosankan. 

2. Penerapan Tindakan Kelas Siklus II 

 PTK pada siklus II tidak mengalami perubahan yang banyak. Hal ini 

berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama yaitu kurangnya perhatian Guru 

pada Siswa yang tidak memperhatikan ketika kelompok lain maju, suasana 

kelas yang kurang kondusif karena beberapa siswa laki-laki yang mengganggu 

teman lain, serta terputusnya waktu proses pembelajaran karena ada jadwal 

lain. Di sini Peneliti berusaha menggeser waktu dari jam pelajaran ke 3, 4, dan 

5 menjadi jam ke 1, 2, dan 3. Harapannya diperoleh waktu yang lebih efektif. 

 Siklus 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 selama 3 

jam pelajaran (105 menit) yaitu dari pukul 07.00 sampai pukul 08.45. Materi 
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yang dipelajari adalah menerjemahkan surat al-Qadr. Rencana pelaksanaan 

pada siklus kedua hampir sama dengan pelaksanaan pada siklus yang pertama, 

hanya penekanan pembelajarannya lebih diefektifkan lagi sehingga dapat 

mencapai hasil yang memuaskan pada pembelajaran al-Qur`an Hadis. 

Diharapkan ada peningkatan dari awal sampai akhir. 

Deskripsi penerapan tindakan siklus II adalah sebagaia berikut: 

a. Perencanaan tindakan (planning) 

Perencanaan yang dilakukan oleh Peneliti pada tahap ini, yaitu: 

1) menentukan pelaksanaan siklus II, yaitu dilaksanakan lebih pagi dari 

pada siklus I; 

2) menyiapkan kembali  RPP terkait dengan materi yang akan dilaksanakan 

pada siklus II; 

3) menyiapkan alat peraga berupa papan peraga dari kertas karton, berisi 

kosa kata dan arti dari surat al-Qadr, sampai pada terjemah per ayat; 

4) menyusun dan menyiapkan lembar observasi, dokumentasi serta 

panduan wawancara. 

b. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pada tahap ini Peneliti melakukan tindakan sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan tindakan pembelajaran dilaksanakan 

oleh Peneliti sendiri dan dibantu oleh Guru/teman sejawat yang bertindak 

sebagai Observer. Kompetensi dasar yang dipelajari adalah siswa mampu 

menerjemahkan surat al-Qadr dengan benar. 

Deskripsi pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II adalah sebagai berikut: 
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1) Pendahuluan 

Pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. Selanjutnya Guru mengabsen siswa (ternyata semua siswa 

masuk). Menanyakan keadaan kesehatan dan suasana hati siswa sebagai 

langkah awal untuk memotivasi siswa supaya semangat dalam belajar. 

Guru memberikan penjelasan atau pengantar mengenai metode 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu metode demonstrasi dengan 

alat peraga Guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai yang telah dirumuskan dalam RPP. 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti Guru menyampaikan pembelajaran tentang 

surat al-Qadr. Terlebih dahulu Guru memberikan contoh cara membaca 

surat al-Qadr melalui alat peraga tulisan surat al-Qadr yang ditempelkan 

di papan tulis dengan benar. Siswa disuruh memperhatikan apa yang 

dilakukan oleh Guru tersebut. Selanjutnya Siswa disuruh menirukan 

bacaan Guru, ayat demi ayat sampai selesai, dengan memperhatikan 

makhraj dan tajwidnya dengan benar.  

Banyak Siswa yang sudah hafal surat al-Qadr tetapi ketika sampai 

pada proses menerjemahkan siswa mulai kesulitan. Guru memberi waktu 

5 menit kepada siswa untuk menghafal terjemah surat al-Qadr dari ayat 

1-5. Sebelumnya Siswa disuruh membaca dengan seksama tentang 

mufradat  (arti kata) supaya bisa membantu dalam menerjemahkan ayat. 

Setelah membaca arti kata per kata, Siswa disuruh menerjemahkan 

secara keseluruhan surat al-Qadr ayat 1-5.  
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Pada siklus II ini, Guru tetap membagi kelas menjadi 4 kelompok. 

Kelompok pertama: siswa laki-laki, 4 siswa; kelompok kedua: siswa 

laki-laki, 5 siswa; kelompok ketiga: siswa perempuan, 4 siswa; dan 

kelompok keempat: siswa perempuan, 4 siswa.  

Guru memasang kertas karton yang berisi tulisan mufradat (arti 

kata) surat al-Qadr yang diurutkan per kata di papan tulis. Pertama 

adalah ayat kesatu. Setelah Siswa memahami arti kata, Siswa disuruh 

untuk merangkai menjadi satu kalimat yang merupakan terjemah ayat 

kesatu secara bersama-sama. Guru memberi kesempatan kepada semua 

kelompok untuk menerjemahkan ayat kesatu berdasar arti kata yang 

tertulis pada kertas karton secara bergantian. Setelah kertas karton 

dilepas, Guru meminta Siswa untuk bergantian mengulang kembali 

terjemah ayat satu dengan benar. 

Terjemah pada ayat kedua juga dilakukan sama seperti cara 

menerjemahkan pada ayat kesatu yaitu dengan menggunakan kertas 

karton berisi mufradat (arti kata) ayat kedua. Kesempatan memasang 

kertas karton diberikan kepada kelompok satu untuk mengurutkan arti 

kata dan merangkainya menjadi terjemah ayat kedua. Setelah dapat 

dipahami seluruh Siswa, kelompok 1 disuruh untuk melepas  semua 

kertas karton, lalu secara bergantian  kelompok 3, 4, dan 5 dipersilahkan 

untuk mengulang kembali terjemah ayat 2 dengan benar.  

Guru tetap melibatkan Siswa seperti pada siklus I, yaitu dengan 

memberikan kesempatan memperagakan cara menerjemahkan ayat 

ketiga kepada kelompok 2, bagi kelompok yang lain harus memperhati-
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kan dengan baik. Setelah arti kata dirangkai, kelompok 2 harus dapat 

menerjemahkan ayat ketiga dengan baik. Kemudian kertas karton dilepas 

dan kelompok 1, 3, dan 4 secara bergantian menerjemahkan ayat ketiga 

dari surat al-Qadr dengan baik.  

Terjemah surat al-Qadr ayat keempat diperagakan kelompok 3. 

Kelompok ini mengurutkan arti kata menjadi rangkaian kalimat dari ayat 

keempat dengan benar, kelompok 1, 2, dan 4 yang memperhatikan dari 

awal sampai akhir, dapat mengikuti dan mencoba menerjemahkan juga.  

Terjemah surat al-Qadr ayat kelima adalah kesempatan bagi 

kelompok 4 untuk memperagakan kertas karton di papan tulis. 

Kelompok 1, 2, dan 3 memperhatikan dengan saksama karena akan 

mendapat giliran secara bergantian menerjemahkan ayat kelima dengan 

benar.  

Ayat 1-5 surat al-Qadr dapat diperagakan terjemahnya dengan 

baik dan dapat diterima oleh Siswa. Saatnya bagi Guru untuk memberi 

kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengulang 

terjemah surat al-Qadr secara keseluruhan.  

Setelah semua kelompok menerjemahkan, Guru memberi 

kesempatan kepada Siswa secara individu untuk menerjemahkan secara 

keseluruhan. Kesempatan pertama diberikan kepada yang paling berani 

untuk maju. Guru memberikan penghargaan kepada Siswa yang berani 

maju yang pertama kali, sehingga diharapkan semua Siswa berani maju 

untuk menerjemahkan surat al-Qadr secara bergantian. 
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3) Kegiatan akhir 

Diakhir pembelajaran, Siswa mengerjakan soal, terdiri dari 10 

soal, berbentuk menjodohkan antara lafal perkata dari kosakata pada 

surat al-Qadr dengan artinya. Soal hampir sama dengan soal pada siklus 

I, hanya ada beberapa kosa kata yang diganti. Terjemah ayat  juga 

diambil ayat kelima. Pada siklus I, Siswa disuruh menerjemahkan ayat 

ketiga dari surat al-Qadr. Dengan cara ini diharapkan siswa lebih dapat 

memahami mufradat (arti kata) surat al-Qadr, sehingga siswa diharapkan 

benar-benar dapat memiliki kemampuan untuk menerjemahkan surat al-

Qadr dengan benar.   

c. Observasi tindakan (observing) 

Pelaksanaan siklus II, Peneliti tetap diamati oleh Observer yang 

mencatat apa yang dilakukan oleh Peneliti dan Siswa, ketika pembelajaran 

berlangsung. Adapun fokus observasinya adalah sebagai berikut: 

1) Ketercapaian kompetensi   

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan pembelajaran siklus II 

kegiatan berlangsung hampir sesuai dengan harapan, karena beberapa 

Siswa yang kurang memperhatikan (ketika temannya yang tergabung 

dalam kelompok lain sedang mendemonstrasikan pada siklus I), kali ini 

mereka terlihat lebih fokus, dan beberapa Siswa yang pada siklus I 

senang berkomentar dengan kata-kata yang tidak perlu di siklus II tidak 

terdengar lagi. Ketika Siswa disuruh menerjemahkan per ayat maupun 

secara keseluruhan, dikatakan menguasai materi. Hasil wawancara 

Peneliti kepada Observer, diperoleh informasi sebagai berikut: 
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Peneliti: Bagaimana kegiatan pebelajaran hari ini menurut ibu? 
Observer: Kegiatan pembelajaran hari ini cukup baik. Volume 
suara sudah bagus. Kekurangan yang saya sebutkan pada siklus I 
sudah diperbaiki. Terbukti ibu dapat mengkondisikan siswa, 
terutama siswa laki-laki yang dulu kurang memperhatikan ketika 
temannya sedang mendemonstrasikan terjemah ayat, kali sudah 
memperhatikan dengan baik. Jadi tidak hanya terfokus pada 
kelompok yang sedang maju saja, tetapi pada semua siswa di 
Kelas 5. Siswa sudah bisa dikendalikan dengan baik sehingga 
semua bisa fokus pada pembelajaran dan diharapkan materi dapat 
dikuasai siswa dengan baik.  
Peneliti: Terima kasih bu, saran ibu yang dulu memang saya 
terapkan pada siklus II ini sebagai perbaikan.3 
 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada 

Observer dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada siklus II, 

kompetensi dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik dan kompetensi 

yang diharapkan yaitu menerjemahkan surat al-Qadr pun tercapai. 

2) Kelancaran proses 

Pada pelaksanaan siklus II, Peneliti sudah merasa puas karena 

memang sudah memberi perhatian penuh pada kelompok-kelompok 

yang tidak sedang berdemonstrasi yang pada siklus I cenderung diabai-

kan, sehingga baik Siswa tidak lagi berbicara semaunya sendiri, dan  

suasana kelas pun menjadi lebih kondusif.  

3) Keterlibatan siswa 

Kegiatan pembelajaran sama dengan siklus I, yaitu memberikan 

kesempatan kepada Siswa untuk terlibat secara langsung untuk turut 

mendemonstrasikan terjemah ayat secara bergantian dalam kelompok. 

Tetapi kelompok lain juga harus ikut memperhatiakan.  

                                                           
3
 Wawancara Peneliti kepada Observer, wawancara dilakukan tanggal 13 Mei 2014. 
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4) Ketercukupan waktu 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan 

pada jam pertama sampai jam ketiga yaitu dari pikul 07.00 sampai pukul 

08.45. Jadi tidak lagi diselingi dengan jadwal sholat dhuha dan istirahat  

seperti pada siklus I, dengan waktu efektif seharusnya105 menit menjadi 

95 menit, karena 10 menit pada awal jam pertama digunakan untuk do’a 

asmaul husna namun semua kegiatan dapat berjalan lancar dan 

terlaksana tepat pada waktunya. 

d. Refleksi siklus II 

Berdasarkan pelaksanaan keseluruhan pada siklus I dan siklus II 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan observasi yang dilakukan, 

dapat dikatakan semua sudah bagus. Awalnya masih banyak kekurangan, 

namun kekurangan-kekurangan sudah diperbaiki. Apa yang direncanakan 

sebelumnya, dapat tercapai.  

C. Pembahasan 

 Untuk menganalisa data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi 

dari pelaksanaan siklus penelitian, data dianalisa secara kualitatif. Analisa 

kualitatif dilakukan dengan melihat apakah ada perubahan tingkat pemahaman 

dan hasil belajar siswa tentang terjemah surat al-Qadr, sebelum dilakukan 

penelitian dengan setelah dilakukan penelitian. Perubahan itu dengan melihat hasil 

refleksi dari siklus I sampai dengan siklus II. Adapun perbandingan peningkatan 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 
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1.  Siklus I 

a. Ketercapaian kompetensi:  

Pencapaian nilai masih rendah, yaitu: nilai tertinggi 8, nilai terendah 5, 

dengan nilai rata-rata 6,88. Sedangkan KKM adalah 7,5. 

b. Kelancaran proses: 

Kegiatan dari awal di mana Guru menjelaskan tentang mufradat, memberi-

kan tugas kelompok, sampai akhir pembahasan hasil kerja kelompok, bisa 

berjalan lancar. Siswa merasa senang karena turut memperagakan arti kata 

yang ada pada surat al-Qadr. 

c. Keterlibatan siswa: 

Dari hasil pengamatan siklus I, pembelajaran masih berpusat pada Guru dan 

tidak semua Siswa tersentuh oleh Guru. Siswa kurang termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Dilihat dari hasil observasi keaktifan dari 17 siswa: 

terdapat 5 siswa tidak aktif, 4 siswa kurang aktif dan 8 siswa aktif. 

 Pada siklus I nilai diklasifikasikan berdasarkan katergori nilai yang 

tertera pada buku rapor siswa MI Nurul Huda dengan rentang nilai sebagai 

berikut:  

86 – 100 = amat baik;   

71 – 85 = baik;  

56 – 70 = cukup;   

41 – 55 =  kurang;  

< 40 = sangat kurang.4 

 

                                                           
4
 Dokumen siswa, Laporan Penilaian Hasil Belajar  
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Tabel I. Daftar Nilai Siklus I 

No  Nama Nilai awal Nilai siklus I 

1. Arif Rahman Hidayat 6,0 7,0 
2. Atsnaya El-Baroroh 7,0 8,0 
3. Aldira Septania 7,0 7,0 
4. Dwi Arif Kurniawan 4,0 5,0 
5. Eryana Putri Setyowati 7,0 7,0 
6. Fina Durrotun Nafisah 8,0 8,0 
7. Kholifah Rista Utami 6,0 7,0 
8. Latifah Hidayati 6,0 6,0 
9. M. Afis Ramadlan 5,0 5,0 
10. Muhammad Ikhsan 6,0 6,0 
11. Muhammad Luthfi Hakim 7,0 8,0 
12. Muhammad Ridwan Firdaus 7,0 7,0 
13. Nanik Widaningsih 8,0 9,0 
14. Rigil Fadiantoro 6,0 7,0 
15. Tina Noviyanti 8,0 8,0 
16. Viki Dwi Saputra 5,0 5,0 
17. Zumroh Sholihin 7,0 7,0 

 Jumlah 110 117 
Rata-rata 6,47 6,88 

Nilai tertinggi 8 9 
Nilai terendah 4 5 

Tabel II. Klasifikasi Nilai Siswa Siklus I 

No. Klasifikasi nilai Interval Frekuensi prosentase 

1. Amat Baik  86 - 100 1 05,88% 
2. Baik  71 - 85 4 23,53% 
3. Cukup  56 - 70 9 52,94% 
4. Kurang  41 - 55 3 17,65% 
5. Sangat Kurang < 40 0 0% 

Jumlah 17 100% 
 

 Dari Tabel II dapat dilihat bahwa kategori  nilai amat baik  hanya 

mencapai 05,88%, kategori baik mencapai 23,53%, kategori cukup 52,94% , 

kategori kurang 17,65% dan kategori sangat kurang 0%. 
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Gambar I. Diagram Batang Nilai Evaluasi Siklus I 

 

 

 Dari Gambar I, dapat dilihat bahwa rentang nilai antara 56-70 atau 

kategori cukup menduduki posisi tertinggi dan kategori amat baik masih 

jauh dari harapan. 

Gambar II. Diagram Lingkar Persentase Nilai Evaluasi Siklus I 
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 Pada Gambar II (diagram lingkar), persentase nilai evaluasi siklus I 

juga dapat dilihat bahwa kategori nilai cukup yaitu 56-70 mendominasi 

hasil belajar siswa. 

2.  Siklus II 

 a. Ketercapaian kompetensi:  

 Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II, prestasi Siswa 

semakin meningkat. Dari banyaknya siswa yang meningkat motivasi 

belajarnya, hasil evaluasi belajar siswa juga meningkat. Peningkatan 

nilai Siswa: nilai tertinggi 9,5, nilai terendah 6,5. Nilai rata-rata 8,21.  

Sedangkan KKM adalah 7,5. 

 b. Kelancaran proses: 

 Semua Siswa merasa senang karena mereka secara bergantian 

diberi kesempatan memperagakan alat peraga arti kata yang ada pada 

surat al-Qadr, ayat demi ayat dan dapat mempraktekkan dan 

menerjemahkan dengan baik. 

 c. Keterlibatan siswa: 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II, keaktifan Siswa 

semakin meningkat. Dilihat dari hasil observasi keaktifan 17 siswa: 2 

siswa tidak aktif, 3 siswa kurang aktif, dan 12 siswa yang aktif.  

 Dengan melihat hasil perbaikan pembelajaran pada siklus II, 

maka tidak diupayakan lagi adanya perbaikan pembelajaran. Jadi 

penelitian ditutup pada siklus II.  
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 Pada Tabel III, ditunjukan daftar nama siswa Kelas V dengan 

nilai awal dan niali siklus II. Dari kedua nilai yang diperoleh siswa, bisa 

diketahui adanya peningkatan perolehan nilai.  

Tabel III. Daftar Nilai Siklus II 

No  Nama Nilai awal Nilai siklus II 

1. Arif Rahman Hidayat 6,0 7,0 
2. Atsnaya El-Barorohl 7,0 9,5 
3. Aldira Septania 7,0 8,5 
4. Dwi Arif Kurniawan 4,0 6,5 
5. Eryana Putri Setyowati 7,0 8,5 
6. Fina Durrotun Nafisah 8,0 9,5 
7. Kholifah Rista Utami 6,0 9,0 
8. Latifah Hidayati 6,0 8,0 
9. M. Afis Ramadlan 5,0 6,5 
10. Muhammad Ikhsan 6,0 7,5 
11. Muhammad Luthfi Hakim 7,0 9,0 
12. Muhammad Ridwan Firdaus 7,0 7,5 
13. Nanik Widaningsih 8,0 9,5 
14. Rigil Fadiantoro 6,0 7,5 
15. Tina Noviyanti 8,0 9,0 
16. Viki Dwi Saputra 5,0 6,5 
17. Zumroh Sholihin 7,0 8,0 

 Jumlah 110 137,5 
Rata-rata 6,47 8,09 

Nilai tertinggi 8 9,5 
Nilai terendah 4 6,5 

 

Nilai siswa pada siklus II, apabila dikualifikasi dengan kriteria 

amat baik (86-100), baik (71-85), cukup (56-70), kurang (41-55), dan 

sangat kurang (<40), maka akan menunjukkan frekuensi dan persentase 

seperti yang disajikan pada Tabel IV.  
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Tabel IV. Klasifikasi Nilai Siswa Siklus II 

No. Klasifikasi nilai Interval Frekuensi  Persentase 
1. Amat Baik 86 – 100 6 35,29% 
2. Baik 71 – 85 7 41,18% 
3. Cukup 56 – 70 4 23,53% 
4. Kurang 41 – 55 0 0% 
5. Sangat Kurang < 40 0 0% 

Jumlah 17 100% 
 

Dari table IV dapat dilihat bahwa klasifikasi nilai amat baik 

mencapai 35,29%, kategori baik mencapai 41,18%, kategori cukup 

23,53% , kategori kurang 0% dan kategori sangat kurang 0%. 

Gambar III.  Diagram Batang Nilai Evaluasi Siklus II 

 

Dari Gambar III, dapat dilihat bahwa rentang nilai antara 56-70 

atau kategori cukup tidak lagi menduduki posisi tertinggi sedangkan 

kategori amat baik dan kategori baik dapat tercapai sesuai harapan. 
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Gambar IV.  Diagram Lingkar Persentase Nilai Evaluasi Siklus II 

 

Pada Diagram IV (diagram lingkar), persentase nilai evaluasi 

siklus II dapat dilihat bahwa kategori nilai cukup yaitu 56-70 tidak lagi 

mendominasi hasil belajar siswa, antara kategori amat baik dan kategori 

baik sudah meningkat. 

3. Hasil perbandingan siklus I dan Siklus II 

 Berdasarkan pada pelaksanaan pembelajaran siklus I dan siklus II, 

menunjukkan adanya peningkatan yang dapat dilihat dari nilai hasil 

evaluasi yang diperoleh siswa, dan nilai rata-rata kelas. Pada siklus I nilai 

rata-rata kelas adalah 6,88. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada 

siklus I belum mencapai hasil maksimal. Penyebabnya karena perhatian 

guru pada siswa belum menyeluruh (terutama pada siswa laki-laki), tidak 

memperhatikan kelompok lain mendemonstrasikan terjemah ayat.  

 Refleksi siklus II menunjukkan adanya perbaikan pembelajaran di 

kelas. Guru meningkatkan perhatian dan lebih memotivasis siswa, sehingga 

kegiatan berlangsung sesuai harapan. Hasil evaluasi yang diperoleh Siswa 
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juga meningkat. Nilai rata-rata mencapai 8,22. Pada akhir pembelajaran, 

semakin banyak Siswa yang dapat menerjemahkan surat al-Qadr ayat 1-5 

dengan benar.   

Tabel V.  Rekapitulasi Hasil Siklus 

No Nama 
Nilai 
awal 

Nilai 
Siklus I 

Nilai 
Siklus II 

1. Arif Rahman Hidayat 6,0 7,0 7,0 
2. Atsnaya El-Baroroh 7,0 8,0 9,5 
3. Aldira Septania 7,0 7,0 8,5 
4. Dwi Arif Kurniawan 4,0 5,0 6,5 
5. Eryana Putri Setyowati 7,0 7,0 8,5 
6. Fina Durrotun Nafisah 8,0 8,0 9,5 
7. Kholifah Rista Utami 6,0 7,0 9,0 
8. Latifah Hidayati 6,0 6,0 8,0 
9. M. Afis Ramadlan 5,0 5,0 6,5 
10. Muhammad Ikhsan 6,0 6,0 7,5 
11. Muhammad Luthfi Hakim 7,0 8,0 9,0 
12. Muhammad Ridwan Firdaus 7,0 7,0 7,5 
13. Nanik Widaningsih 8,0 9,0 9,5 
14. Rigil Fadiantoro 6,0 7,0 7,5 
15. Tina Noviyanti 8,0 8,0 9,0 
16. Viki Dwi Saputra 5,0 5,0 6,5 
17. Zumroh Sholihin 7,0 7,0 8,0 

Jumlah 110 117 137,5 
Rata-rata 6,47 6,88 8,09 

Nilai tertinggi 8 9 9,5 
Nilai terendah 4 5 6,5 

 

Tabel VI. Klasifikasi Nilai Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Klasifikasi nilai Interval 
siklus I Siklus II 

f % f % 
1. Amat Baik  86-100 1 05,88 6 35,29 
2. Baik  71-85 4 23,53 7 41,18 
3. Cukup  56-70 9 52,94 4 23,53 
4. Kurang  41-55 3 17,65 0 0 
5. Sangat Kurang <40 0 0 0 0 

Jumlah 17 100 17 100 
Keterangan: f = frekuensi, % = persentase 



Gambar V. Diagram B

Gambar VI.  Diagram 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan metode demonstrasi sebagai metode 

pembelajaran di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Yaitu: 

1. Metode demonstrasi dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

Siswa pada mata pelajaran al-Qur`an Hadis. Penelitian menunjukkan, sebelum 

diterapkannya metode demonstrasi, Siswa mempunyai pemahaman dan kreatifitas 

yang sangat kurang dan masih pasif. Setelah diterapkan metode demonstrasi, maka 

hasil belajar Siswa menjadi lebih baik. Hasil dapat diketahui melalui perbedaan 

nilai yang diperoleh dari test siklus I dan siklus II yang dilakukan, di mana ada 

peningkatan nilai dari proses pembelajaran. Langkah penerapan metode 

demonstrasi, yaitu: 

a. Guru menyiapkan materi pembelajaran, alat peraga yang akan dipergunakan; 

b. Guru menjelaskan materi yang telah disiapkan (tentang terjemah surat al-Qadr);  

c. Guru mendemonstrasikan tentang terjemah surat al-Qadr dengan sebaik-

baiknya, dan Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru; 

d. Siswa ikut mempraktekkan penjelasan yang disampaikan oleh Guru; 

e. Guru memilih salah satu Siswa untuk mendemostrasikan alat peraga kosa kata, 

dan menerjemahkan surat al-Qadr ayat demi ayat sampai selesai; 
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f. Guru memperhatikan langkah demi langkah Siswa yang mendemonstrasikan 

terjemah ayat, dan memperbaikinya bila ada kekurangan.  

2. Metode demonstrasi dapat memudahkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

Al-Qur`an Hadis. Hasil penelitian pada Siswa Kelas 5 MI Nurul Huda Pokoh 

Banyurejo Tempel Sleman, tentang cara menerjemahkan surat al-Qadr, dari 

metode ceramah ke metode demonstrasi, memperlihatkan Siswa menjadi lebih 

mudah menerjemahkan urut ayat dari surat al-Qadr setelah mereka memperhatikan 

peraga arti kata (mufrodat)-nya. Akhir pertemuan siswa dapat menerjemahkan 

surat al-Qadr dengan lancar. Kelebihan metode demonstrasi dalam penelitian ini: 

(a) Perhatian siswa dapat dipusatkan pada materi, sehingga pembelajaran menjadi 

lebih efektif; (b) Proses pembelajaran lebih menyenangkan, karena tidak monoton 

dan siswa aktif terlibat memperagakan di depan kelas. Kelemahan metode 

demonstrasi dalam penelitian ini: (a) Alat peraga terlalu kecil dan kurang menarik, 

karena terbatasnya persiapan dan waktu penelitian; (b) efektifitas metode 

demonstrasi sangat mengandalkan peran aktif Siswa dalam pengamatan. Kendala  

yang dihadapi dalam penerapan metode demontrasi ini adalah masih kurangnya 

ketenangan siswa selama proses pembelajaran.  

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran, yaitu: 

1. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran lebih menggunakan metode 

demonstrasi untuk melengkapi metode pembelajaran yang sudah dilakukan. 

Penggunaan metode ini berguna untuk mengejar nilai yang ditentukan oleh 
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Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) Kabupaten Sleman. Misalnya untuk 

nilai mata pelajaran al-Qur`an Hadis mempunyai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 7,5. Penggunaan metode ini berguna untuk peningkatan nilai 

Siswa, meskipun masih belum bisa mencapai KKM yang ditentukan tersebut. 

Sedang untuk pihak K3M dalam menentukan KKM hendaknya lebih melihat 

realitas proses belajar mengajar di MI. 

2. Untuk para Guru dan para Pengambil Kebijakan penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di MI, hendaknya bisa merekomendasikan kebijakan penggunaan 

metode demonstrasi ini pada mata pelajaran yang lain. Hal ini mengingat 

penggunaan metode demonstrasi lebih memudahkan Siswa dalam meningkatkan 

pemahaman tentang materi pembelajaran. 

c. Kata Penutup 

 Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, yang membawa umat manusia pada jalan terang kehidupan.  

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan 

yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kepada pembaca 

yang budiman untuk dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang sifatnya 

membangun, supaya skripsi ini menjadi lebih sempurna.  
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Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Calon 

Peneliti selanjutnya, Guru dan Calon Guru. Semoga karya ini dapat memberikan 

sumbangsih bagi peningkatan kualitas dan pengembangan mutu pendidikan. Amin.   
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Lampiran 2.  
 

BUKTI SEMINAR PROPOSAL 
 
 
Nama Mahasiswa :  Sulis Munjiyati 

Nomor Induk : 13485282 

Jurusan :  PGMI 

Semester : III (Tiga) 

Tahun Akademik : 2013/2014 

Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran al-Qur`an Hadis Dengan Metode Demons-trasi 
Dalam Memudahkan Pemahaman Siswa di Kelas V MI 
Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman 

 
Telah mengikuti seminar riset pada hari / tanggal : 26 April 2014  

Selanjutnya kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsulitasi kepada 
Pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih 
lanjut. 

  

       

 Yogyakarta, 15 Juni 2014 
  Moderator,  
 
   
 
  Dr. Imam Machali, M.Pd. 
  NIP. 197910112009121005 

  



Lampiran 5.  
 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 
KABUPATEN SLEMAN  

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA 

Alamat : Pokoh,Banyurejo Tempel Sleman Yogyakarta 55552 

 

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 083/MINH/VI/2014 

 

 Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman, menerangkan bahwa: 

Nama  :  Sulis Munjiyati, S.Ag 

 Tempat, tanggal lahir :  Purbalingga, 21 Mei 1974 

Pekerjaan :  Mahasiswi Program Dual Mode System (DMS) Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Alamat  :  Pokoh RT 02/0 Banyurejo Tempel Sleman 55552 

 Bahwa nama yang tersebut di atas, benar-benar telah mengadakan 

penelitian di MI Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman, mulai tanggal 1 

April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014. 

 Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, agar 

menjadikan manfaat bagi yang berkepentingan. 

 

 

   Pokoh, 10 Juni 2014 

   Kepala MI Nurul Huda Pokoh 

 

 

   H.M. Ridwan, S.Pd  
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Nama Mahasiswa :  Sulis Munjiyati 
Nomor Induk : 13485282 
Pembimbing :  Dr. Imam Machali, M  Pd 
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran al-Qur`an Hadis Dengan Metode Demons-trasi 
Dalam Memudahkan Pemahaman Siswa di Kelas V MI 
Nurul Huda Pokoh Banyurejo Tempel Sleman 

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Program Studi :  PGMI 
 

No. Tanggal 
Konsultasi 

Ke 
Materi Bimbingan 

Tanda 
Tangan 

Pembimbing 

1. 
11-4-2014 

1 
Persetujuan judul proposal, 
pembenahan rumusan masalah, 
penulisan footnoot 

 

2. 
12-4-2014 

2 
Seminar proposal, perbaikan 
penulisan dan penambahan 
tinjauan pustaka  

 

3. 3-5-2014 3 BAB II   
4. 17-5-2014 4 BAB III  
5. 31-5-2014 5 BAB IV  

6. 
15-6-2014 

6 
Keseluruhan, pembenahan kata 
kunci dalam abstrak 

 

     

       

 Yogyakarta, 15 Juni 2014 
  Pembimbing 
 
   
 
  Dr. Imam Machali, M.Pd. 
  NIP. 197910112009121005 
 



Lampiran 7.  

PEDOMAN WAWANCARA 

 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari Kepala Madrasah, Guru Kelas 
dan Siswa. 

A. Kepala Madrasah 

 1. Bagaimana latar belakang dan perkembangan MI Nurul Huda? 

 2. Apa tujuan yang akan dicapai dengan mendirikan MI Nurul Huda? 

 3. Kapan MI Nurul Huda berdiri dan siapa pendirinya? 

 4. Bagaimana keadaan jumlah Siswa setiap tahunnya? 

 5. Bagaimana partisipasi Siswa dalam pembelajaran selama ini? 

B. Guru Kelas V 

 1. Bagaimana pembelajaran mata pelajaran al-Qur’an Hadis di kelas V? 

 2. Bagaimana usaha Guru untuk meningkatkan hasil belajar Siswa pada mata 

pelajaran al-Qur’an Hadis? 

 3. Metode apa yang digunakan oleh Guru untuk memudahkankan pemahaman 

siswa? 

 4. Apakah metode tersebut sudah efektif? 

 5. Masalah apa saja yang dihadapi oleh guru dalam memudahkan pemahaman 

Siswa? 

C. Siswa 

 1. Apakah kalian senang dengan pelajaran al-Qur’an Hadis? 

 2. Apa kesulitan yang kalian hadapi ketika belajar al-Qur’an Hadis? 

 3. Apakah kalian sudah bisa menerjemahkan surat al-Qadr dengan baik?  

  



Lampiran 8. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 

 

Nama Madrasah : MI Nurul Huda  
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis 
Kelas / Semester : V (Lima)  / 2  (Genap) 
Alokasi Waktu   : 3 X 35 Menit 

A. STANDAR KOMPETENSI 
 4. Memahami arti surat pendek 

B. KOPETENSI DASAR 
 4.1  Menerjemahkan surat Al-Qadr 

C. INDIKATOR 
� Menerjemahkan surat al-qadr 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
� Setelah mengetahui arti kata, Siswa dapat menerjemahkan surat Al-Qadr 

dengan baik. 
� Karakter siswa yang diharapkan: religius. kreatif, demokratis, rasa ingin 

tahu. 

E. MATERI PELAJARAN 
� Surat al-Qadr 

F. METODE PEMBELAJARAN 
� Pemodelan 
� Demonstrasi 
� Penugasan 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
MEDIA/ 

SUMBER 
WAKTU 

1. 

PENDAHULUAN 

Apersepsi dan Motivasi :  

� Menyampaikan salam pembuka yang ramah dan 
menanyakan keadaan kesehatan, keluarga dan 
keinginannya 

� Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan 
kompetensi yang harus dikuasai siswa hari ini  

� Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam 
melafalkan surat al-Qadr 

Teknik 
pembagian 
kelompok 

10 menit 



2. 

KEGIATAN INTI 

� Eksplorasi: 
� Siswa menyimak penjelasan guru tentang, surat al-Qadr 

mulai dari identitas surat, pengertian surat, nama surat, 
dan tempat diturunkannya surat. 

� Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pelafalan 
surat al-Qadr yang dilakukan oleh guru 

� Secara berulang-ulang (drill), siswa menirukan 
pelafalan surat al-Qadr dengan benar dan fasih  

� Dengan tehnik adu cepat, secara berkelompok siswa 
melafalkan surat al-Qadr 

� Dengan cara bermain game tebak yang dipandu 
langsung oleh guru, siswa melafalkan surat al-Qadr 
secara acak. 

� Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 1 sampai 5 surat al-qadr   

� Elaborasi 
� Secara berkelompok siswa melafalkan surat al-Qadr 

dengan cara bergantian disemak oleh teman 
kelompoknya. 

� Secara berkelompok dan indifidu, siswa bergantian 
untuk surat al-Qadr dengan benar dan fasih. 

� Secara berkelompok siswa memperagakan arti kata di 
depan kelas. 

� Secara berkelompok dan bergantian siswa 
menerjemahkan surat al-qadr ayat 1-5 di depan kelas. 

� Konfirmasi 
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa.   
� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 
penyimpulan. 

Guru,  buku 
paket 

 

Instrumen 
kuis 

 

 

 

Papan 
penilaian 

 

 

Papan 
penilaian 

45 menit 

3. 

PENUTUP 
� Guru mengulang kembali pelafalan surat al-Qadr ayat 

demi ayat yang diikuti oleh siswa. 
� Guru mengulang kembali terjemah surat al-Qadr ayat 

demi ayat yang diikuti oleh siswa. 
� Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi 

yang dipelajari. 

Instrumen 
tugas individu 

5 menit 

H. MEDIA / SUMBER 
� Kaset VCD Al-Qur’an  
� Juz amma dan terjemah 
� Buku: Cinta al-Qur’an Hadis kelas V, penulis: Choirul Fata, penerbit: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Solo, tahun terbit: 2009. 



I. Penilaian 

Nilai  Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

Contoh 
Instrumen 

� Religius. 
� Kreatif 
� Rasa Ingin tahu  

 
 

� Menyebutkan 
terjemahan ayat surat 
Al-Qadr secara acak 

� Meneruskan 
terjemahan ayat surat 
Al-Qadr 

� Menterjemahkan surat 
Al-Qadr secara 
keseluruhan 

Tes lisan   Unjuk 
kerja  

� Sebutkan 
terjemahan 
ayat surat Al-
Qadr secara 
acak! 

 

Penilaian proses: mengamati keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

Nyatakan penilaian dengan angka 1-3 untuk mengukur tiap komponen sikap positif siswa 
1. tidak positif 

2. biasa saja 

3. positif 

 

NO. NAMA SISWA KEAKTIFAN 
KESEDIAAN 

BERKELOMPOK 
SKOR 

1.     

2.     

3.     

4.     

Dst     

Praktek / penerapan: 

Nyatakan penilaian dengan contreng (�) pada kolom yang tersedia untuk 
mengukur ketepatan menulis kata dalam huruf hijaiyah lepas  

- sebagian besar salah 

- lebih dari separo benar 

- benar semua 

 

  



LEMBAR PENGAMATAN  
MENGARTIKAN AL-QADR  

 

NAMA SISWA : ……………………… TANGGAL : ……………………… 

NO 

AYAT  
LAFAL AYAT ARTINYA 

SKOR 

3 2 1 

1      

2      

3      

4      

 

SKOR =  
������ �	
��	��� ��


������ ��
 �����
 x 100 

                

 

 

Mengetahui, Sleman, 5 Mei 2014 
Kepala MI Nurul Huda  Guru Mapel al-Qur’an Hadis 

 

 

H.M. Ridwan, S Pd. Sulis Munjiyati, S Ag. 

 

  



Lampiran 9. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 

 

Nama Madrasah : MI Nurul Huda  
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis 
Kelas / Semester : V (Lima)  / 2  (Genap) 
Alokasi Waktu : 3 X 35 Menit 

A. STANDAR KOMPETENSI 
 4. Memahami arti surat pendek 

B. KOPETENSI DASAR 
 4.1  Menerjemahkan surat Al-Qadr 

C. INDIKATOR 
� Menerjemahkan surat al-qadr 

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN: 
� Setelah mengetahui arti kata, Siswa dapat menerjemahkan surat Al-Qadr 

dengan baik. 
� Karakter siswa yang diharapkan: religius. kreatif, demokratis, rasa ingin 

tahu. 

E. MATERI PELAJARAN 
� Surat al-Qadr 

F. METODE PEMBELAJARAN 
� Pemodelan 
� Demonstrasi 
� Penugasan 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
MEDIA/ 

SUMBER 
WAKTU 

1. 

PENDAHULUAN 

Apersepsi dan Motivasi :  

� Menyampaikan salam pembuka yang ramah dan 
menanyakan keadaan kesehatan, keluarga dan 
keinginannya 

� Menyampaikan tujuan pembelajaran yang merupakan 
kompetensi yang harus dikuasai siswa hari ini  

� Menggali pengetahuan awal kemampuan siswa dalam 
melafalkan surat al-Qadr 

Teknik 
pembagian 
kelompok 

10 menit 



2. 

KEGIATAN INTI 
� Eksplorasi: 
� Siswa menyimak penjelasan guru tentang, surat al-Qadr 

mulai dari identitas surat, pengertian surat, nama surat, 
dan tempat diturunkannya surat. 

� Melalui mendengar, siswa menirukan setiap pelafalan 
surat al-Qadr yang dilakukan oleh guru 

� Secara berulang-ulang (drill), siswa menirukan 
pelafalan surat al-Qadr dengan benar dan fasih  

� Dengan tehnik adu cepat, secara berkelompok siswa 
melafalkan surat al-Qadr 

� Dengan cara bermain game tebak yang dipandu 
langsung oleh guru, siswa melafalkan surat al-Qadr 
secara acak. 

� Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 1 surat al-qadr   

� Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 2 surat al-qadr  

� Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 3 surat al-qadr   

� Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 4 surat al-qadr   

�  Siswa mencari arti kata dari masing-masing lafal pada 
ayat 5 surat al-qadr   

� Elaborasi 
� Secara berkelompok siswa melafalkan surat al-Qadr 

dengan cara bergantian disemak oleh teman 
kelompoknya. 

� Secara berkelompok dan indifidu, siswa bergantian 
untuk surat al-Qadr dengan benar dan fasih. 

� Secara berkelompok siswa memperagakan arti kata di 
depan kelas. 

� Secara berkelompok dan bergantian siswa 
menerjemahkan surat al-qadr ayat 1-5 di depan kelas. 

� Konfirmasi 
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa.   
Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
� Konfirmasi 
� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  
� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 
penyimpulan. 

Guru,  buku 
paket 

 

Instrumen 
kuis 

 

 

 

Papan 
penilaian 

 

 

Papan 
penilaian 

45 menit 



3. 

PENUTUP 

� Guru mengulang kembali pelafalan surat al-Qadr ayat 
demi ayat yang diikuti oleh siswa. 

� Mengadakan tanya jawab secara klasikal tentang materi 
yang dipelajari. 

Instrumen 
tugas individu 

5 menit 

H. MEDIA / SUMBER 
� Kaset VCD Al-Qur’an  
� Juz amma dan terjemah 
� Buku: Cinta al-Qur’an Hadis kelas V, penulis: Choirul Fata, penerbit: Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri Solo, tahun terbit: 2009. 

I. PENILAIAN 
Nilai  Budaya Dan 
Karakter Bangsa 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Penilaian 

Contoh 
Instrumen 

� Religius. 
� Kreatif 
� Rasa Ingin tahu  

 
 

� Menyebutkan 
terjemahan ayat surat 
Al-Qadr secara acak 

� Meneruskan 
terjemahan ayat surat 
Al-Qadr 

� Menterjemahkan surat 
Al-Qadr secara 
keseluruhan 

Tes lisan   Unjuk 
kerja  

� Sebutkan 
terjemahan 
ayat surat Al-
Qadr secara 
acak! 

 

Penilaian proses: mengamati keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

Nyatakan penilaian dengan angka 1-3 untuk mengukur tiap komponen sikap positif siswa 
1. tidak positif; 2. biasa saja; 3. positif 

 

NO. NAMA SISWA KEAKTIFAN 
KESEDIAAN 

BERKELOMPOK 
SKOR 

1.     

2.     

3.     

4.     

Dst     

Praktek / penerapan: 

Nyatakan penilaian dengan contreng (�) pada kolom yang tersedia untuk 
mengukur ketepatan menulis kata dalam huruf hijaiyah lepas: sebagian besar 
salah, lebih dari separo benar, benar semua. 



LEMBAR PENGAMATAN  
MENGARTIKAN AL-QADR  

 

NAMA SISWA : ……………………… TANGGAL : ……………………… 

NO 

AYAT  
LAFAL AYAT ARTINYA 

SKOR 

3 2 1 

1      

2      

3      

4      

 

SKOR =  
������ �	
��	��� ��


������ ��
 �����
 x 100 

                

 

 

Mengetahui, Sleman, 12 Mei 2014 
Kepala MI Nurul Huda  Guru Mapel al-Qur’an Hadis 

 

 

H.M. Ridwan, S Pd. Sulis Munjiyati, S Ag. 

  



Lampiran 10. 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Siklus/pertemuan ke : I / I 

Hari/tanggal  : Selasa, 6 Mei 2014 

Pokok Bahasan  : Terjemah surat al-Qadr 

Pengamat  : Kadariyah, S.Pd. I 

Kegiatan Awal 

No Aspek yang Diamati Realisasi Deskripsi 
Ya Tidak 

 1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan do’a. 

Guru membahas materi sebelumnya. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang  yang harus dikuasai siswa. 

Guru menggali pengetahuan awal 

kemampuan siswa dalam melafalkan surat 

al-qadr.  

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

Kegiatan inti 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

Guru mengkondisikan kelas agar siswa 

lebih konsentrasi pada materi pelajaran. 

Guru menyampaikan materi tentang surat 

al-qadr mulai dari identitas surat, nama 

surat, pengertian dan tempat 

diturunkannya surat. 

Guru melafalkan surat al-qadr dan siswa 

menirukannya. 

Guru mendemonstrasikan tentang arti kata 

melalui alat peraga di depan kelas. 

Siswa memperhatikan peraga yang 

disampaikan oleh guru. 

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

dan masing-masing kelompok 

memperagakan arti kata  ayat demi ayat di 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Ada beberapa siswa 

yang tidak focus 

 

 

 

Demonstrasi terlalu 

cepat 

 

 

 

 

 

Beberapa siswa laki-

laki kurang 

memperhatikan 



 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

depan kelas. 

Secara berkelompok dan saling membantu 

siswa menerjemahkan surat al-qadr ayat 

1-5  

Guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menerjemahkan surat al-qadr ayat 1-5 

Siswa diberi kesempatan untuk maju dan 

menerjemahkan ayat 1-5 atas inisiatif 

sendiri 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Guru memberikan penghargaan 

penghargaan kepada siswa yang berani 

maju. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

Belum terlaksana 

Belum terlaksana 

 

 

Kegiatan Akhir 

1. 

 

2. 

 

3. 

Guru bersama siswa mengulang terjemah 

surat al-Qadr ayat demi ayat  

Guru memberi evaluasi, dan siswa 

mengerjakan soal secara individu 

Guru menutup dengan do’a dan salam, 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

Sleman, 6 Mei 2014 

Pengamat 

 

 

Kadariyah, S.Pd. I 

  



Lampiran 11. 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

Siklus/pertemuan ke : II / II 

Hari/tanggal  : Selasa, 13 Mei 2014 

Pokok Bahasan  : Terjemah surat al-Qadr 

Pengamat  : Kadariyah, S.Pd. I 

Kegiatan Awal 

No Aspek yang Diamati Realisasi Deskripsi 
Ya Tidak 

 1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan do’a. 

Guru membahas materi sebelumnya. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang  yang harus dikuasai siswa. 

Guru menggali pengetahuan awal 

kemampuan siswa dalam melafalkan surat 

al-qadr.  

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

Kegiatan inti 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

Guru mengkondisikan kelas agar siswa 

lebih konsentrasi pada materi pelajaran. 

Guru menyampaikan materi tentang surat 

al-qadr mulai dari identitas surat, nama 

surat, pengertian dan tempat 

diturunkannya surat. 

Guru melafalkan surat al-qadr dan siswa 

menirukannya. 

Guru mendemonstrasikan tentang arti kata 

melalui alat peraga di depan kelas. 

Siswa memperhatikan peraga yang 

disampaikan oleh guru. 

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

dan masing-masing kelompok 

memperagakan arti kata  ayat demi ayat di 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

depan kelas. 

Secara berkelompok dan saling membantu 

siswa menerjemahkan surat al-qadr ayat 

1-5  

Guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menerjemahkan surat al-qadr ayat 1-5 

Siswa diberi kesempatan untuk maju dan 

menerjemahkan ayat 1-5 atas inisiatif 

sendiri 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Guru memberikan penghargaan 

penghargaan kepada siswa yang berani 

maju. 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir 

1. 

 

2. 

 

3. 

Guru bersama siswa mengulang terjemah 

surat al-Qadr ayat demi ayat  

Guru memberi evaluasi, dan siswa 

mengerjakan soal secara individu 

Guru menutup dengan do’a dan salam, 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 Sleman, 13 Mei 2014 

 Pengamat 

 

 

 Kadariyah, S.Pd. I 

 

 



Lampiran 12. 

SOAL TES INDIVIDU SIKLUS I 

Soal: Jodohkan lafal dengan mufradat  (arti kata) dari surat al-Qadr, yang sesuai!  

 ا���ر  …  .1

2.  …   ���	
 أ

3.  …   ��� 

 ادر ك   …  .4

5.  …   ��� 

6.  …   ��� 

 ا��    …  .7

 ا����    …  .8

9.  …    �� 

10. …    ��� 

a.   terbit 

b.   kemuliaan 

c.   fajar  

d.   sejahtera 

e.   urusan 

f.   kami telah menurunkan  

g.   bulan 

h.   lebih baik 

i.   kamu tahu 

j.   malam 

 

Kunci jawaban:  

1.  b      6.    g 

2.  f      7.    e 

3.  j      8.    c 

4.  i      9.    e 

5.  h      10.  a 

 

Skor penilaian: 

1 soal skor 1 = 1 x 1 = 1 

10 soal  = 10 x 1 = 10   

Nilai  =  
��

�
  = 10 

        

  



Lampiran 13. 

SOAL TES INDIVIDU SIKLUS II 

 

Soal: 

1. �
� ا
	��� ا� � tulislah terjemah surat al-qadr ayat 1    ا���ر ��

2.  Arti lafal alfi syahri ��� �ا�  adalah ...apa maksudnya? 

3.  Tulislah terjemah surat al-qadr ayat 5 

4.  Arti lafal   ا���ر ���   adalah 

5.  Arti lafal   � �  ...adalah  #�	ل ا�!

 

Kunci Jawaban:  

1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan  
2. Seribu bulan, maksudnya beribadah pada malam kemuliaan memiliki pahala 

yang sama dengan seribu bulan. 

3. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar 

4. Malam kemuliaan 

5. Turun para malaikat 

 

Skor penilaian: 

1 soal skor 2 = 2 x 1 = 2 

5 soal  = 5 x 2 = 10   

Nilai  =  
��

�
  = 10 

  



Lampiran 17. 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama    : Sulis Munjiyati  

Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 21 Mei 1974 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Pokoh, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. 

Pendidikan  : SD Negeri Bajong II, (1980-1986) 

       SMP Negeri I Bukateja (1986-1989) 

       SMKK Negeri Purwokerto (1989-1992) 

       STAIN Purwokerto S.1 PAI (1996-2001) 

       UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  S.1 PGMI (2013-2014) 

Nama orang tua 

 Bapak : Soimul Huda 

 Ibu : Ringayah 

Nama Keluarga 

 Suami : H. Abu Hasan, S Sy. 

 Anak : Iftitah Thoyyibah 

    Atsnaya El-Baroroh 

    Muhammad Fauzan Zakaria Elja 

    

  



Lampiran 16. 

AKTIFITAS KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Alat peraga arti kata (mufrodat)  surat al-Qadr ayat 1  

 

 

Suasana masing-masing kelompok mencari arti kata dari surat al-Qadr 

 



  



AKTIFITAS KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Kelompok 3 mengurutkan arti kata menjadi terjemah ayat 4 surat al-Qadr 

 

 

Kelompok 1 mengurutkan arti kata dari ayat kedua surat al-Qadr 

 



AKTIFITS KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menerjemahkan ayat 1 surat al-
Qadr 

 

 

 

Guru memberi kesempatan pada siswa yang berani maju untuk menerjemahkan  
surat al-Qadr ayat 1-5 dengan lancar 



  



SURAT PERNYATAAN  

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Sulis Munjiyati 

NIM :13485282 

Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 21 Mei 1974  

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Menyatakan bahwa tidak akan menuntut kepada Instansi yang 

bersangkutan, berkenaan dengan foto yang memakai kerudung, yang terdapat 

pada ijazah. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa 

paksaan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Yogyakarta, 8 Juni 2014 

 Yang menyatakan, 

 

 Sulis Munjiyati 
 NIM:13485282 
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