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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al Qur‟an,
1
 sebagai kitab suci, harus selalu dibaca oleh umat Islam. 

Dengan membacanya, maka manusia akan dapat menggali ilmu 

pengetahuan yang terkandung di dalamnya. 

Al Qur‟an juga turun menjadi peringatan bagi manusia dan seluruh 

alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT: 

 (1)الفرقان تَ بَ َرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكْوَن لِْلَعاَلِمْْيَ نَِذيْ رًا
"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur‟an) 

kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada 

seluruh alam. (QS. Al Furqaan: 1)"
2 

 

Setiap muslim dapat berkomunikasi dengan al Qur‟an dengan 

membacanya. Namun itu hanya bisa dilakukan apabila seseorang mempunyai 

“mahabbah” (rasa cinta) terhadap al-Qur‟an.Cinta kepada al-Qur‟an tidak 

dapat tumbuh tanpa kesadaran penuh untuk berusaha bagaimana cinta kepada 

al Qur‟an bisa ditumbuhkan dalam hati manusia. 

Rasa cinta terhadap al Qur‟an bisa dimanifestasikan dalam bentuk 

rutinitas membaca al Qur‟an secara terus menerus.Rasanya tidak pantas jika 

al-Qur‟an dikatakan seolah-olah harus “bersaing” dengan berbagai hiburan, 

sinetron, film, komik, games dan media lainnya untuk menarik hati manusia. 

Berbicara tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca al 

                                                             
1
 „‟Qur‟an‟‟menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr.Subhi Al 

Saleh berarti‟‟Bacaan‟‟,asal kata‟‟Qaraa‟‟.Pemakaian kata Qur‟an sendiri terdapat dalam al 

Qur‟an(lihat QS al Qiyaamah:17-18).Kemudian di pakai kata‟‟Qur‟an‟‟itu untuk al Qur‟an yang 

dikenal sekarang ini.Definisi Al Qur‟an adalah:‟‟Kalam Allah SWT.yang merupakan mukjizat 

yang diturunkan(diwahyukan)kepada Nabi Muhammad SAW.yang ditulis di mushaf dan 

diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya adalah ibadah‟‟.DEPAG,Al Qur‟an Dan 

Terjemah,Semarang:CV Asyifa‟,h.13 
2Ibid. 
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Qur‟an  pada anak, maka akan ada tiga sisi yang paling berperan. Pertama, 

sisi keluarga, selain sebagai media untuk pertumbuhan anak secara fisik, 

keluarga juga menjadi media penanaman aspek-aspek kerohanian seperti 

akhlak dan pendidikan agama.
3

Kedua, sisi lingkungan, perilaku anak 

dipengaruia pergaulan diluar keluarga, lingkungan bisa mendukung ataupun 

menghambat pembentukan periaku tertentu.Dan ketiga, sisi lembaga 

pendidikan, khususnya yang membidangi aspek keagamaan seperti TPQ 

(Taman Pendidikan Al Qur‟an), MDA (Madrasah Diniyyah Awaliyah), dan 

lain sebagainya. 

              Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebagai bagian dari lembaga 

pendidikan yang lahir dari pesantren, dituntut menyumbangkan kontribusi 

yang nyata, sehingga MDA harus bisa sedemikian rupa memiliki strategi, 

metode, atau cara-cara tepat yang bisa diterapkan dalam rangka memenuhi 

„harapan‟ masyarakat agar terbentuk generasi Islam yang mencintai al Qur‟an. 

Yaitu secara konkrit bisa dalam bentuk upaya menumbuhkan perilaku gemar 

membaca al Qur‟an pada peserta didik, disamping gemar membaca buku-buku 

pelajaran lainnya, sehingga al Qur‟an tidak terlupakan ditengah kesibukan 

mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang tidak sedikit. 

Penyalahgunaan teknologi, pergaulan yang tidak sehat, masa 

perkembangan yang rentan, menuntut tanggung jawab bersama untuk tetap 

memperhatikan pendidikan al Qur‟an bagi anak-anak agar tidak terjerumus 

dalam kehidupan keliru di atas, serta tidak melupakan pendidikan agama yang 

di dalamnya termasuk mengarahkan mereka menuju terbentuknya generasi 

muda yang gemar membaca al Qur‟an dengan berbagai upaya yang tepat. 

Dari gambaran diatas, MDA 03 Al Itqon Kendal mempunyai salah 

satu misi pendidikan yaitu membentuk out put (lulusan) yang cinta al Qur‟an 

yang dapat ditampakkan dalam bentuk menghormati, menjaga dan yang 

terpenting adalah gemar membacanya. 

MDA 03 Al-Itqon Kendal sangat menekankan pentingnya 

                                                             
3
 Zuhaili, Pentingnya Pendidikan Islam  SejakDini, Jakarta:Ba‟adillah Press, 2002, h.35 
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pendidikan al Qur‟an bagi peserta didiknya.Berbagai langkah-langkah 

pembelajaran sudah diterapkan di MDA 03 Al Itqon Kendal. Khususnya bagi 

siswa kelas VI, seperti diwajibkan mengikuti kegiatan seperti , MTQ, 

Tahfidzul Qur‟an dan mengikuti mapel Kaligrafi. Dengan cara ini diharapkan 

mampu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan membaca al Qur‟an. 

Pada kelas ini peserta didik memiliki kisaran umur antara 10-16 

tahun.Usia ini adalah usia seorang anak remaja.Upaya meningkatkan 

kemampuan membaca al Qu‟an bertujuan mengarahkan siswa memiliki 

perilaku-perilaku positif, dalam hal ini perilaku gemar membaca al Qu‟an. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “upaya meningkatkan kemampuan membaca al Qur‟an pada 

siswa kelas VI MDA 03 Al Itqon Kendal. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Setelah memperhatikan latar belakang yang penulis uraikan, ada 

beberapa alasan yang mendasar bagi penulis memilih judul “UPAYA 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL QUR‟AN DENGAN 

METODE AL-MA‟ARIF PADA SISWA KELAS VI DI MDA 03 AL 

ITQON KENDAL”. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat membaca Al qur‟an siswa di masa sekarang ini 

2. Mengupayakan siswa agar meningkat kemampuan dalam membaca Al 

qur‟an 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam mempersiapkan penelitian ini terlebih dahulu penulis 

mempelajari beberapa buku dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini.Hal 

ini dilakukan sebagai dasar acuan dan pembuktian atas teori yang mereka 

kemukakan. Penelitian tersebut yang relevan dengan ini adalah : 

 

          Penelitian Mustaghfirin(2015) yang berjudul‟‟Implementasi Pembelajaran 

Al-Qur‟an Dengan Metode Al-Ma‟arif(Studi kasus di TPQ Patebon 

Kendal)‟‟Penelitian ini berisi tentang metode al-ma‟arif adalah suatu cara baca 
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tulis al-qur‟an untuk mendasarkan anak-anak supaya lebih cepat,tepat dan fasih 

membaca al-qur‟an sesuai kaidah tajwid dan makhorijul huruf,dengan materi yang 

sangat sederhana dari pra TK sampai jilid 6/ghorib dan dilengkapi dengan materi 

tajwid. Metode ini sangat praktis dan sederhana serta mudah dipelajarinya untuk 

anak-anak usia dini karena bentuk tulisan yang  agak besar dan materinya pun 

sangat sederhana dengan di sertai contoh-contoh dari ayat-ayat Al-qur‟an. 

           Hasil penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini,yaitu 

meneliti dengan menggunakan metode al-ma‟arif.Sedangkan perbedaannya 

penelitian di atas meneliti pada tingkat Taman Pendidikan Al-Qur‟an,sedangkan 

penelitian ini pada tingkat Madrasah Diniyyah Awaliyyah. 

           Penelitian Kaid Fitani(2004) yang berjudul „‟Problematika Pengajaran Al-

Qur‟an Dengan Metode Qiro‟ati Dan Solusinya(Studi Kasus Di TPQ Walisongo 

Jrakah Tugu Semarang)‟‟.Penelitian ini berisi tentang metode qiro‟ati adalah 

metode atau cara penyampaian pelajaran kepada siswa dengan tidak 

menyengaja,tetapi langsung membaca bunyi huruf yang sudah berharokat(huruf 

hijaiyyah)sesuai dengan judul dan permasalahan yang di angkat kesimpulan  

problema dalam pengajaran Al-Qur‟an dengan metode qiro‟ati bukan berasal dari 

qiro‟ati pusat  akan tetapi ada pada TPQ Walisongo Jrakah dalam keterbatasan 

tempat atau kelas yang tidak sesuai dengan jumlah siswa sehingga pengajar dalam 

melaksanakan pembelajaran kurang efektif dan efisien,untuk itu dibutuhkan 

profesionalisme guru dalam mengajar harus di tingkatkan agar mencapai hasil 

yang maksimal. 

Hasil penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini,yaitu sama-sama 

membahas tentang Al-qur‟an,sedangkan perbedaannya penelitian di atas dengan 

menggunakan metode qira‟ati,sedangkan penelitian ini dengan menggunakan 

metode al-ma‟arif. 

           Penelitian Tutik Imfani(2009) yang berjudul Implementasi Pembelajaran 

Al-Qur‟an Dengan Metode Yanbu‟a Di R.A Masyitoh Yayasan Sunan Prawoto 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati‟‟.Penelitian ini berisi tentang pelaksanakan 

metode yanbu‟a dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an di RA Masyithoh 

dilaksanakan dua sistem yaitu pembelajaran klasikal dan individual pembalajaran 
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untuk R.A Masyithoh jilid 1-2 sedangkan 3-7 di MI dan kurikulum pembelajaran 

di sesuaikan masing-masing jilid yang telah di tentukan LMY(Lajnah Muroqobah 

Yanbu‟a).metode yang di gunakan antara lain:Metode sorogan,klasikal-

individual,klasik baca simak(tadarus),talkin(metode memahamkan lisan).evaluasi 

yang di gunakan dalam proses pembelajaran berupa tes harian dan tes kenaikan 

jilid di tetapkan kepala sekolah bekerja sama dengan guru. 

Hasil penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini,yaitu sama-sama 

membahas tentang Al-qur‟an,sedangkan perbedaanya penelitian di atas dengan 

menggunakan metode yanbu‟a dalam pembelajaran membaca Al-

qur‟an,sedangkan penelitian ini dengan menggunakan metode al-ma‟arif untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah, dapat dikemukan rumusan masalah yang akan diambil sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kemampuan membaca al Qur‟an siswa kelas VI MDA 03 Al 

Itqon Kendal? 

2. Bagaimana melaksanakan metode al-ma‟arif  pada siswa kelas VI MDA 

03 Al-Itqon Kendal? 

3. Apakah dengan metode al-ma‟arif dapat meningkatkan kemampuan 

membaca siswa ? 

E.Rencana Pemecahan Masalah 

Rencana pemecahan masalah yang akan digunakan penulis dalam hal 

ini adalah dengan menggunakan metode al-ma‟arif.metode al-ma‟arif ini akan 

ditempuh dengan tiga siklus, setiap siklus mencakup : rencana umum – 

implementasi – evaluasi – perbaikan rencana. Melalui metode al-ma‟arif  
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diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perilaku gemar 

membaca Al Qur‟an pada siswa. 

 

F.Penegasan Istilah 

Untuk kekeliruan dan salah tafsir dalam memahami sebuah 

pembahasan, maka dalam penulisan proposal skirpsi ini penulis merasa perlu 

menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul. 

Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan antara lain: 

1.  Upaya  

Upaya adalah usaha (untuk menyampaikan sesuatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).
4
Upaya juga berarti usaha, 

ikhtiar untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan 

sebagainya.
5
 Dalam hal ini berarti usaha atau kegiatan yang mengarahkan 

tenaga pikiran untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar 

dalam upaya menumbuhkan perilaku gemar membaca al Qur‟an.pada 

siswa 

3. Meningkatkan 

           Kata‟‟meningkatkan‟‟ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kata kerja dengan arti antara lain: menaikkan(derajat,taraf,dsb) dan 

mengangkat diri(memegahka diri) 
6
 

4. Kemampuan 

            Menurut Robbins,seperti yang di kutip Yuliana Indrawati 

kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan.
7
 

4.  Membaca 

Membaca adalah aktivitas yang melibatkan berbagai faktor, baik 

dari dalam diri pembaca maupun dari luar dengan berusaha mengolah dan 

                                                             
4
 Depdiknas, KamusBesar Bahasa Indonesia, Edisi III.Jakarta:Balai Pustaka,2002,h.1250 

5
 Tim Penyusun  Kamus  Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Cet.3, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.1990, h.995 
6
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka,2002, h.1197-1198 

7
Yuliana Indrawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Matematika Dalam 

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pada Sekolah Menengah Atas, Palembang: Jurnal 

Dan Management Dan Bisnis Sriwijaya, 2006, h.47 
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menghasilkan sesuatu melalui penggunaan faktor-faktor tersebut.
8
 

5. Metode Al-Ma‟arif 

           Suatu cara baca tulis al-qur‟an untuk mendasarkan anak-anak 

supaya lebih cepat ,tepat dan fasih membaca al-qur‟an sesuai kaidah tajwid 

dan makhorijul huruf.dengan materi yang sangat sederhana dari pra Tk 

sampai jilid 6 atau ghorib dan dilengkapi dengan materi tajwid 

6.  Madrasah Diniyah Awaliyah 

Madrasah dalam pengertian sempit adalah sekolah/ perguruan 

yangberdasarkan Islam.
9

Sedangkan diniyah berarti keagamaan. Jadi 

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah lembaga pendidikan agama yang 

memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam 

pengetahuan agama Islam, kepada pelajar atau santri bersama-sama 

sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantara anak usia 7-20 tahun.
10

 

 

 

G.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

            Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan membaca al Qur‟an siswa kelas VI MDA 03 Al 

Itqon Kendal. 

2. Mengetahui pelaksanaan  metode al-ma‟arif di MDA O3 Al-Itqon Kendal. 

3. Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan metode al-

ma‟arif dapat meningkatkan kemampuan membaca al-qur‟an siswa di MDA 

03 Al-Itqon. 

Manfaat  Penelitian 

1. Memberikan arti akademis yang dapat memberikan informasi untuk 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan.  

2.  Memberi kontribusi keilmuan baru bagi penulis pribadi khususnya dan bagi  

 

                                                             
8
NurHadi, Membaca Cepat Dan Efektif, Bandung:Sinar Baru.1978, h.123  

9
Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Surabaya:Terbit 

Terang, 1999. h.231  
10

Direktorat Pendidikan Keagamaan Dan Ponpes Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 

Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Madrasah Diniyah, DEPAG RI, Jakarta,2003, h.3 
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pembaca pada umumnya dalam rangka mempelajari, memahami, mengkaji 

dan menggali arti penting dari pendikan. 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, hipotesis yang dapat 

diajukan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah „‟Bahwa 

kemampuan membaca siswa kelas VI MDA 03 Al-Itqon dapat meningkat 

dengan di terapkannya metode al-ma‟arif. 

I.  Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI MDA 03 Al Itqon dengan 

objeknya mengenai upaya meningkatkan kemampuan membaca al qur‟an. 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat pelaksanaan tindakan kelas ini bertempat di kelas VI MDA 

03 Al Itqon Kendal yang beralamat di Jalan KH.Abu Bakar, Desa 

Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupeten Kendal 51351  

3. Desain Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam suatu 

siklus.Dalam satu siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan atau implementasi tindakan (acting), pengamatan (observasi), 

dan refleksi.
11

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,  h. 135 
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Gambar 1.1 

Alat Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.
12

 

4.Faktor Yang Diteliti 

 Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktifitas belajar siswa. 

b. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. 

c. Hasil belajar siswa tentang upaya meningkatkan kemampuan 

membaca al qur‟an. 

5.  Rencana Tindakan 

 Adapun gambaran rencana pelaksanaan setiap siklus adalah 

sebagai berikut: 

SIKLUS I 

a. Tahap perencanaan (planning) 

 Kegiatan dalam tahap perencanaan ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Studi pendahuluan terhadap hasil belajar siswa. 

2) Menelaah upaya menumbuhkan perilaku gemar membaca al 

qur‟anyang akan dilakukan penelitian dengan mempelajari 

indikator-indikator yang akan dicapai 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa dan alat evaluasi yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

4) Membuat lembar observasi ketrerampilan mengajar guru dan 

hasil belajar siswa serta lembar penilaian untuk kerja yang 

digunakan dalam penelitian. 

5) Menyiapkan lembar wawancara untuk guru dan siswa serta 

lembar untuk catatan lapangan. 

b. Tahap pelaksanaan atau implementasi (acting) 

1) Melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan. 

2) Menerapkan model pembelajaran berupa praktek. 

                                                             
12

 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h.74 
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3) Mengamati setiap langkah dalam kegiatan. 

4) Mengantisipasi dengan melakukan solusi apabila menemui 

kendala saat melakukan tahap tindakan. 

c. Tahap mengamati (observation) 

1) Melakukan diskusi dengan kepala madrasah dan para ustad 

untuk rencana observasi. 

2) Observer mengamati kegiatan guru dalam proses belajar 

mengajar dengan menggunakan metode praktek sesuai 

kesepakatan. 

3) Guru melakukan pengamataan terhadap kegiatan belajar siswa. 

4) Peneliti melakukan diskusi dengan observer untuk membahas 

tentang kelemahan-kelemahan atau kekurangan. 

d. Tahap refleksi 

1) Menganalisis temuan saat melakukan observasi 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat 

menerapkan metode praktek. 

3) Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan memberikan balikan. 

SIKLUS II 

A.   Tahap perencanaan (planning) 

1) Mengevaluasi hasil refleksi, mendeskripsikan, dan mencari 

upaya perbaikan. 

2) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat 

pembelajaran. 

3) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus I. 

B. Tahap melakukan tindakan (acting) 

1) Melakukan analisis pemecahan masalah. 

2) Melakukan tindakan perbaikan dengan menggunakan model 

pembelajaran. 

a. Tahap mengamati (observation). 
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1) Melakukan pengamatan terhadap penerapan model 

pembelajaran. 

2) Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan memberikan balikan. 

e. Tahap refleksi (reflection) 

1) Merefleksikan aktivitas siswa pada  pembelajaran Al Qur‟an 

2) Merefleksikan hasilbelajar siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran. 

3) Menganalisi temuan dan hasil akhir penelitian. 

4) Menyusun rekomendasi. 

       Dari tahap kegiatan pada siklus I dan siklus II hasil yang 

diharapkan adalah: peserta didik memiliki kemampuan dan 

keterlibatan aktif dalam pembelajaran, guru memiliki kemampuan 

merancang dan menerapkan metode pembelajaran, terjadi peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar dan membaca al qur‟an. 

 

6.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, akan menggunakan metode yang 

dianggap dapat memberikan segala data yang di butuhkan, yaitu meliputi: 

a.  Metode Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematika tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.
13

 

Menurut S. Margono observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
14

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung cara-

cara atau metode yang digunakan oleh pendidik dalam menumbuhkan 

dan meningkatkan kemampuan membaca al Qur‟an pada siswa kelas  

VI MDA 03 Al Itqon Kendal. 

                                                             
13

Khoirul Wahidin dan Taqiudin Mashuri, MetodePenelitian,Cirebon:STAIN Press, 2003, 

h.67 
14

S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta:RinekaCipta, 2000, h.158 
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b.  Metode Tes 

            Tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk    

memperoleh informasi tentang berbagai aspek  dalam tingkah laku dan 

kehidupan batin seseorang dengan menggunakan pengukuran yang 

menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang di teliti. 

c.  Metode Dokumentasi 

Penelitian ini sangat membutuhkan dokumen guna membantu 

dalam pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah metode 

yangdigunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.
15

Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter, 

misalnya data tentang profil MDA 03 Al Itqon, sejarah perkembangan 

MDA dan jumlah peserta didik serta data-data yang berkaitan dengan 

penelitian. 

7.  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Maksud utama 

analisis adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga 

penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain.
16

 

Kemudian penelitian deskripsi adalah “penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat 

sekarang”.
17

 Data-data yang diperoleh dari penelitian,baik melalui 

pengamatan,tes atau menggunakan metode yang lain. 

            a. Guru 

               Menganalisis Aktivitas Guru Selama Kegiatan Pembelajaran. 

                  Analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif.Untuk itu  

penilaian terhadap aktivitas guru,digunakan tehnik penskoran. 

                   Hasil rata-rata aktivitas guru dalam pembelajaran di analisis 

dengan rumusan:   X=
  

 
 

                                                             
15

Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif,Malang:UMM Press, 2004,h.72 
16

Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung:Angkasa1993, h.166 
17

Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung:SinarBaru, 

1989, h.64. 
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    Dengan kriteria : 1,00-1,49 : Kurang 

                                 1,49-2,49 :Sedang 

                                  2,50-3,24: Baik 

                                  3,25-4,00 :Sangat baik 

b. Siswa 

    Untuk siswa adalah menghitung ketuntasan belajar. 

              Data yang diperoleh dari hasil belajar siswa dapat ditentukan 

ketuntasan belajarnya baik tuntas secara individu maupun tuntas secara 

klasikal. 

a) Ketuntasan Belajar Individu 

       Ketuntasan belajar individu dihitunng dengan menggunakan 

analisis deskriptif persentase,yaitu : 

             Persentase(%)=          Jumlah Nilai yang diperoleh siswa 

                                            Jumlah Seluruh Siswa 

b) Ketuntasan Belajar Klasikal 

         Ketuntasan belajar klasikal di hitung dengan menggunakan 

analisis deskriptif,persentase,yaitu: 

 

              Persentase(%)=  Jumlah siswa yang tuntas belajar individu 

                                                Jumlah seluruh nilai 

 

 

8.   Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan tindakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Individual diharapkan siswa mendapatkan nilai sesuai 

dengan KKM yaitu 70 

b. Secara klasikal diharapkan siswa yang mendapatkan nilai sampai 

dengan atau di atas KKM sebanyak 80% 

c. Tingkat keberhasilan siswta setiap siklusnyaa secara klasikal 
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  J.  Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi selalu dituntut mengurutkan seluruh bagian-

bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam membaca atau 

salah tafsiran. Untuk intu penulis membagi penulisan skripsi menjadi tbebrapa 

bagian, diantaranya bagian-bagian tersebut sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

pedoman translterasi, halaman daftar isi dan daftar table. 

2. Bagian isi, meliputi : 

Bab satu pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar 

belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, meode penelitian, sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat nilai tanggung 

jawab dan prestasi belajar dan model pembelajaran. 

Bab tiga berisi tentang menganalisi data mengenai tanggung jawab 

siswa dan peningkatannya dengan metode bermain peran. 

Bab keempat berisi tentang, hasil analisis data. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian ahir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

 


