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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu dan beberapa cabangnya 

menjadi kebutuhan umat manusia, karena dengan pendidikan, transformasi 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat diwariskan pada generasi berikutnya. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan, tentunya berkembang pula ilmu pendidikan yang 

mengiringi perkembangan zaman tersebut. 

Pembelajaran di sekolah sekarang harus bervariasi agar lebih menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dimana siswa dapat 

tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan guru. Belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, perubahan 

sebagai hasil dari proses dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, 

kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek yang lain. 

Terjadinya akselerasi perubahan pada era globalisasi ini, setidaknya 

mampu membuka mata untuk melihat fenomena kemandegan dunia pendidikan 

secara umum dan pendidikan islam pada khususnya dalam rangka 

mengantarkan dan membentuk manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

Sebagai media refleksi umat islam, harus diakui bahwa dunia 

pendidikan islam masih diselimuti mendung dan aneka problematika yang 

belum terurai dari masa ke masa. Diantara problematika dan indikator 

kemandegan yang selama ini menghantui pendidikan islam adalah dalam 

menerapkan metode dalam proses pembelajaran. Berbagai pendapat dan 

komentar tentang stagnasi dan ketidakefektifan metode pembelajaran agama 

islam pun dimulai. Arman Arief mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang 
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selalu menyelimuti dunia pendidikan islam sampai saat ini adalah seputar 

tujuan dan hasil yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
1
 

Kemunduran pendidikan islam yang secara terus menerus berimplikasi 

pada kemunduran peradaban islam dalam waktu yang cukup lama juga 

berbagai kekalahan yang diderita masyarakat muslim dalam menghadapi 

kemajuan yang diraih oleh bangsa Barat. Arus deras modernism (tajdid) di 

Barat inilah yang menyebabkan mereka, dalam beberapa hal lebih maju dari 

masyarakat muslim. Sedangkan masyarakat muslim sendiri masih berjuang 

sekuat tenaga dalam merespon kebangkitan bangsa-bangsa Barat. 

Di satu pihak masyarakat muslim ini menerima gagasan modernism, 

sedangkan di pihak lain menunjukkan penolakan terhadap gagasan tersebut. 

Inilah yang sebenarnya menjadi tugas besar dalam mengembalikan kepada 

posisi ideal terhadap peran dan fungsi pendidikan. 

Upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan ini tidak bisa dilepaskan 

dari realita di lapangan, yang pada masa-masa sekarang ini justru menunjukan 

urgensi pelaksanaan upaya-upaya itu sendiri. Masalah-masalah yang muncul 

dan berkaitan erat dengan dunia pendidikan pada masa sekarang mengharuskan 

pencarian solusi secara tepat dan efektif. Jika tidak maka berbagai 

problematika yang ada akan menjadi beban yang lebih berat bagi generasi 

mendatang dalam memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Oleh 

karena itu peran pendidik sangat signifikan dalam melahirkan generasi 

berkualitas yang memiliki kompetensi tertentu.
2
 

Karakteristik ajaran islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersifat 

terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi islam terbuka dan 

akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan 

dengan itu islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis 

kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan islam. 

                                                           
1
 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, Cet. ke-1, Oktober 2008, 

hal. 2. 
2
 Ahid Nur, Berguru ke Sang Kiai” Pemikiran Pendidikan KH. M. Hasyim Asy‟ari”, Cet. 

ke-1, 2006, hal. 10. 
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Sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di 

atas, islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam 

memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang (education for 

all), laki-laki atau perempuan yang berlangsung sepanjang hayat (long life 

education). Dalam pendidikan islam mempunyai rumusan yang jelas dalam 

bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Semua 

aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dalam kandungan 

surat Al-Alaq sebagaimana disebutkan di atas.  

Di dalam Al-Qur‟an dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti 

metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, 

pembiasaan, karya wisata, cerita, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. 

Berbagai metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan, 

dan dimaksudkan demikian, agar pendidikan tidak membosankan bagi peserta 

didik.
3
  

Pendidikan Islam, termasuk di dalamnya pesantren dan madrasah 

berperan penting membangun kesadaran sistem belajar yang mampu 

menumbuhkan daya kritis dan kreatif serta melahirkan pribadi yang cerdas 

yang mampu merentangkan jangkauan kesadarannya ke tingkat wilayah sosial 

dan kemanusiaan. Mengingat dari realitasnya anggapan bahwa pesantren selalu 

diidentikkan suatu lembaga pendidikan yang anti perubahan eksklusif, 

konservatif (tradisional), ataupun tidak demokratis dan lain sebagainya.
4
  

Padahal tidak demikian, justru agama islam mengajarkan kepada ummatnya 

untuk selalu bermuhasabah dan merubah dirinya ke arah yang lebih baik. 

Seperti Firman Allah SWT dalam surat Ar Ra‟d ayat 11, yang berbunyi: 

ۢن بَۡيِن يََدۡيِه َوِهۡن َخۡلفِهِ  لَهُۥ ٞت هِّ ََل يَُغيُِّر َها بِقَۡىٍم َحتّىَٰ يَُغيُِّرواْ  ٱلّلَ إِّن  ٱلّلِه ِهۡن أَۡهِر  ۥيَۡحفَظُىنَهُ  ۦُهَعقِّبََٰ

ن  ۥ  بِقَۡىٖم ُسٓىٗءا فَََل َهَرّد لَهُ  ٱلّلُ َها بِأَنفُِسِهۡنه َوإَِذٓا أََراَد   ِهن َواٍل  ُدونِهِۦَوَها لَهُن هِّ

 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

                                                           
3
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. ke-21, Juni 2014, hal. 87-88 

4
 Mastuki & Abdul Adhim, Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren, Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2004, hal. 3. 
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mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar 

Ra‟d: 11).
5
 

 

Bangsa Arab secara fitrohnya selalu menjaga kemurnian bahasa, 

kefasihan dalam mengucapkan dan selalu mengi‟robi setiap kalimah secara 

benar, dan ketika pemeluk agama islam semakin banyak, baik dari orang Arab 

maupun orang Ajam (selain Arab) sedikit demi sedikit kemurnian bahasa Arab 

mulai memudar, yang pada akhirnya banyak orang yang mengucapkan bahasa 

Arab dengan tidak fasih (lahn) dan juga membaca malah bukan pada 

tempatnya. 

Para „ulama memberi julukan ilmu shorof dengan “Ummul ‟Ulum” 

yang artinya ibunya ilmu, dan memberi julukan pada ilmu nahwu “Abul 

„Ulum” yang artinya ayahnya ilmu keduanya adalah ilmu yang digunakan 

untuk memahami semua ilmu agama seperti ilmu fiqih, usul fiqih, ilmu tauhid, 

ilmu tasawwuf, dan semua ilmu yang berbahasa Arab akan mudah 

memahaminya dengan lantaran kedua ilmu tersebut, sehingga ada satu maqolah 

yang mengatakan “barang siapa yang tabahhur (menguasai secara mendetail 

dan mendalam layaknya lautan) terhadap ilmu shorof dan ilmu nahwu maka 

orang itu akan mampu (tabahhur) dengan semua ilmu” andil yang diberikan 

oleh ilmu shorof dan ilmu nahwu dalam menguasai ilmu-ilmu yang lainnya 

seperti seorang ibu dan ayah dalam melahirkan anak-anaknya. 

Kitab “Alfiyyah Ibnu Malik” merupakan adikarya yang luhur dan 

monumental dari Imam Ibnu Malik Alandalusi, yang berisi pokok-pokok dan 

hampir kesemuaan ilmu nahwu dan shorof, kitab ini sudah berusia lama, 

ratusan tahun, sangat terkenal, dan juga populer di kalangan pesantren dan 

dipergunakan oleh para ulama, santri, dan pelajar madrasah mulai dari tingkat 

tsanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi.
6
 

                                                           
5
 Kementrian Urusan Agama Islam, Al Qur‟an dan Terjemah, Madinah Munawwaroh: 

Mujamma‟, 1988, hal. 370.  
6
 Sholahuddin Shofwan, Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik, Cet. ke-2, Maret 

2005, hal. III. 
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Tradisi menghafal matan atau nadzom dalam pembelajaran disiplin 

ilmu tertentu di sekolah-sekolah salaf maupun pondok pesantren bukanlah hal 

yang asing lagi. bahkan tidak sedikit yang menjadikannya syarat kenaikan atau 

kelulusan sekolah. 

Hal ini merupakan warisan turun temurun yang seakan-akan tidak bisa 

lepas dari dunia pesantren.
7
 Mata pelajaran nahwu dalam hal ini Alfiyyah Ibnu 

Malik merupakan pelajaran yang diprioritaskan di Madrasah Tsanawiyah 

Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. Karena sebagai upaya untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menguasai gramatika bahasa arab, 

sehingga nanti peserta didiknya dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan 

sehari-hari seperti membaca kitab-kitab kuning yang diajarkan di madrasah, 

dan berbicara dengan menggunakan bahasa arab. Selain itu peserta didik juga 

dituntut untuk bisa menghafal nadzom Alfiyyah Ibnu Malik karena hal ini 

menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Adapun yang menjadi problematika 

dalam pembelajarannya, khususnya dalam hal hafalan para peserta didiknya 

adalah sering kita jumpai bahwa pengajar di Madrasah Salafiyah dalam hal 

penyampaiannya masih menggunakan metode hafalan dengan cara maju satu 

persatu. Yang mana hal itu terasa kurang efisien dan tidak menyenangkan. 

Metode hafalan dengan cara maju satu persatu itu dapat menghabiskan waktu 

yang banyak dalam jam pelajaran, jadi boleh ditetapkan. Kurikulumnya kurang 

terstruktur dengan baik, dan masih banyak lagi masalah yang harus dihadapi. 

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya 

meningkatkan hafalan peserta didik melalui metode lalaran pada pembelajaran 

nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal tahun pelajaran 2019-2020. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penelitian ini mempunyai alasan sebagai berikut:  

1. Menurut pengamatan penulis belum ada yang meneliti caranya 

mengembangkan hafalan peserta didik dengan metode lalaran pada 

                                                           
7
 Najib Sadjak, Terjemah Alfiyyah Ibnu Malik, Cet. ke-7, Maret 2014, hal. I. 
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pelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

Muallimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal, sehingga pembahasan ini 

akan memberikan sumbangan pemikiran yang baru dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal 

merupakan lembaga pendidikan yang guru-gurunya selalu berusaha 

meningkatkan prestasi belajar termasuk hafalan para peserta didiknya. 

3. Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik merupakan mata pelajaran dalam bidang 

nahwu dan shorof yang berupa kumpulan bait yang berjumlah 1002 bait, 

yang dibagi dalam tiga fase. Fase yang pertama dari bait ke-1 sampai bait 

ke-400 di kelas IX Tsanawiyah, lalu dari bait ke 400 sampai ke 800 di kelas 

X Aliyah, dan fase terakhir dari bait ke-800 sampai 1002 di kelas XI Aliyah. 

Yang mana semua bait itu harus bisa dihafalkan karena menjadi suatu syarat 

dari kenaikan kelas di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah. 

4. Dalam proses balajar mengajar banyak metode-metode yang dapat 

digunakan dalam rangka penyampaian suatu bidang studi. Namun metode-

metode yang telah ada itu kadang tidak menjamin suatu keberhasilan. Jadi 

semua itu tergantung bagaimana seorang guru menyampaikan metode 

pendidikan yang sesuai dengan materi yang disampaikan atau saat 

berlangsung proses belajar mengajar. Semua itu tergantung bagaimana 

kemampuan kreativitas seorang guru dalam menyampaikan metode 

pendidikan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

direncanakan. Maka dari itu penulis merasa perlu membahas masalah dalam 

upaya meningkatkan hafalan peserta didik pada pelajaran Nadzom Alfiyyah 

Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah 

Saribaru Kaliwungu Kendal. Sebab peran seorang guru juga menentukan 

berhasil atau tidaknya hafalan peserta didik pada mata pelajaran nadzom 

Alfiyyah Ibnu Malik. 
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C. Telaah Pustaka 

Pertama skripsi Nurul Qomariyah (09140128) yang berjudul 

“Penggunaan Media Tusuk Lafadz Untuk Meningkatkan Hafalan Surat-Surat 

Pendek Pada Mata Pelajaran Alquran Hadis Kelas Iii Mi Islamiyah Sukun 

Malang” (studi tindakan di MI Islamiyah Sukun Malang).
8
 Penelitian yang 

dilakukan Nurul Qomariyah bertujuan mengetahui adakah peningkatan prestasi 

hafalan surat-surat pendek peserta didik di MI Islamiyah Sukun Malang dengan 

menggunakan media tusuk lafadz. Dengan hasil akhir bahwa setelah dilakukan 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan media tusuk lafadz dengan 

menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan maka suasana 

pembelajaran menjadi hidup, peserta didik menjadi aktif dalam belajar dan 

hasil belajar menjadi maksimal. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap 

yaitu tahap pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada tahap pra siklus peneliti 

melaksanakan kegiatan penelitian pada tanggal 8 Nopember 2012 dengan 

mengadakan pre test. Dengan jumlah rata-rata 56.43%. Pada siklus 1 setelah 

dilaksanakan tindakan prestasi hafalan pesrta didik meningkat menjadi 83.15%. 

Pada siklus 2 setelah diadakan tindakan evaluasi. Prestasi hafalan peserta didik 

mengalami peningkatan, yaitu dengan mendapatkan nilai rata-rata 99.22. Dari 

tiga tahap tersebut jelas bahwa ada peningkatan setelah menggunakan media 

tusuk lafadz pada pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadist di kelas III MI 

Islamiyah Sukun Malang.   

Kedua skripsi Mantik Hilmiyah (123111622) dengan judul “Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Menghafal Juz 30 Melalui Metode Drill Pada 

Siswa Kelas Vi Sd Islam Sultan Agung 3 Semarang Tahun Pelajaran 

2015/2016” (Studi Tindakan di SD Islam Sultan Agung Semarang).
9
 Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh mantik hilmiyah ini berupa penelitian 

                                                           
8
 Nurul Qomariyah, Penggunaan Media Tusuk Lafadz untuk Meningkatkan Hafalan 

Surat-surat Pendek pada Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadist Kelas III MI Islamiyah Sukun Malang. 

(Skripsi) Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2013 
9
 Mantik Hilnmiyah, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Menghafal juz 30 Melalui Metode 

Drill pada Siswa Kelas VI SD Islam Sultan Agung 3 Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang, 2016. 
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tindakan yang bertujuan mengoptimalkan hasil belajar menghafal siswa yang 

dirasa belum memenuhi target yang diharapkan, yakni dengan menggunakan 

Metode Drill pada pembelajaran menghafal 30 juz di SD Islam Sultan Agung. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, siklus 1 dan siklus 2, pada 

siklus 1 itu terdapat empat tahap, yang pertama tahap perencanaan, tahap 

kedua pelaksaan tindakan, tahap ketiga adalah pengamatan, dan yang terakhir 

tahap refleksi, dan hasil penelitian yang diperoleh pada siklus 1 untuk nilai 

yang tuntas dari responden 27 siswa itu 77% dan responden yang tidak tuntas 

itu ada 8 siswa dengan prosentase 23%. Begitu juga siklus 2 yang memili 

tahap yang sama dengan siklus 1, yakni berhasil mendapatkan nilai tuntas 

dari responden 32 dengan prosentase 91% dan responden yang tidak tuntas 

ada 3 dengan prosentase 9%. Dari dua siklus tersebut kita bias mengetahui 

bahwa dengan menggunakan Metode Drill pada pembelajaran hafalan 30 juz 

ini mengalami peningkatan. 

Ketiga Skripsi Imam Nawawi Dengan Judul “Kemampuan Santri 

Madrasah Aliyah Dalam Memahami Kitab Alfiyyah Ibnu Malik Di Pondok 

Pesantren Nurul Huda Al-Islami Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan 

Damai Pekanbaru” (Studi Penelitian Tentang Kemampuan Peserta Didik 

dalam Memahami Mata Pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Nurul Huda Maharatu Marpoyan Damai Pekanbaru).
10

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 

peserta didik dalam memahami mata pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Huda. Hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan adalah, kemampuan siswa dalam memahami kitab Alfiyyah 

Ibnu Malik ini dipengaruhi oleh beberap faktor yang salah satunya adalah 

metode variasi yang disampaikan seorang guru. 

Pada penelitian yang pertama dan yang kedua persamaan dengan 

penelitian ini adalah penelitian tindakan dalam meningkatkan hafalan peserta 

                                                           
10

 Imam Nawawi, Kemampuan Santri Madrasah Aliyah Dalam Memahami Kitab Alfiyyah 

Ibnu Malik di Pondok Pesantern Nurul Huda Al-Islami Kelurahan Maharatu Kecamatan 

Marpoyan Damai Pekanbaru, Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2011. 
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didik hanya saja media dan metode yang digunakan itu berbeda dan mata 

pelajaran yang dijadikan penelitian juga berbeda. Yang digunakan dalam 

penelitian ini medianya adalah lagu-lagu yang disukai peserta didik, atau lagu 

yang sedang populer pada saat itu dan mata pelajaran dalam penelitian ini 

adalah Nahwu. Sedangkan untuk penelitian yang ketiga persamaannya adalah 

mata pelajaran yang digunakan untuk pembelajaran yakni Ilmu Nahwu 

Alfiyyah Ibnu Malik akan tetapi metode yang digunakan tidak sama karena 

tujuan pembelajaran yang berbeda. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam kajian skripsi ini. 

Adapun rumusan masalah yang penulis buat dalam penelitian kali ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan meggunakan metode 

lalaran di kelas IX Madrasah Aliyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal tahun pelajaran 2019-2020? 

2. Apakah metode lalaran dapat meningkatkan hafalan peserta didik pada 

pembelajaran Alfiyyah Ibnu Malik? 

 

E. Rencana Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah tersebut akan dilaksanakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai yaitu metode lalaran, 

yang meliputi: perencanaan (planning), pelaksanaan atau implementasi 

(acting), pengamatan (observasi), dan refleksi (eflection). 

2. Menganalisis hail belajar pada setiap siklus. 
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F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari adanya kekeliruan 

pemahaman atas judul di atas, maka peneliti memandang perlu untuk 

menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan pada judul di atas, yaitu: 

1. Upaya 

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan.
11

 Yang dimaksud usaha disini adalah suatu usaha yang 

dilakukan guru mata pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik dalam mengajar agar 

dapat meningkatkan prestasi hafalan peserta didik pada mata pelajaran 

Alfiyyah Ibnu Malik. 

2. Meningkatkan 

Meningkatkan dapat dipahami sebagai usaha untuk menaikkan, 

mempertinggi, memperhebat menuju yang lebih baik. Jadi, yang dimaksud 

“usaha guru meningkatkan” dalam penelitian ini adalah usaha yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi hafalan dalam pembelajaran 

Alfiyyah Ibnu Malik. Usaha yang dilakukan guru tersebut diantaranya 

menggunakan metode lalaran. 

3. Hafalan 

Berasal dari kata hafal, yakni pelajaran yang telah masuk dalam 

ingatan, dan hafalan adalah sesuatu yang dihafalkan. 

4. Peserta didik 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut. 

5. Metode  

Beberapa metode menurut para ahli, salah satunya adalah menurut 

Muhibbin dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” dengan pendekatan baru, 

adalah metode secara harfiyah adalah cara. Dalam pemakaian yang umum, 

metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu kegiatan atau cara-cara 

                                                           
11

 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.  hal. 

896. 
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melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep 

secara sistematik.
12

 

6. Lalaran 

Lalaran adalah kegiatan membaca dan mengulang-ngulang bait-bait 

yang ada dalam kitab dengan cara dilagukan.
13

 

7. Pembelajaran 

Pembelajaran dari kata dasar “belajar” yang mendapat imbuhan pe-

an  yang menunjukkan arti proses. Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. 

8. Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik 

Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik adalah mata pelajaran yang berisi 

pokok-pokok dan hampir kesemuaan dari ilmu nahwu dan shorof.
14

 

9. Kelas IX Madrasah Mu‟allimat Salafiyah 

Yaitu satu kelas, atau tingkatan di Madrasah Tsanawiyah. Dimana 

kelas IX adalah kelas terakhir untuk jenjang pendidikan Tsanawiyah atau 

setara dengan sekolah menengah pertama (IX SMP) dari sebuah lembaga 

pendidikan agama islam yang terletak di Kampung Saribaru Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran 

Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Muallimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

b. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan prestasi hafalan 

peserta didik pada mata pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX 

                                                           
12

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal.17 
13

 Samakarim, 18 Kegiatan Di Pondok Pesantren http://www.santrijagat.org/2015/10/ 

istilah-istilah-khas-santri.html.  
14

 Sholahuddin Shofwan, Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu Malik, Cet. ke-2, Maret 

2005, hal. III 

http://www.santrijagat.org/2015/10/%20istilah-istilah-khas-santri.html
http://www.santrijagat.org/2015/10/%20istilah-istilah-khas-santri.html
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Madrasah Tsanawiyah Muallimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu 

Kendal. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis 

1) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta peningkatan yang terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran bidang studi nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. 

2) Sebagai bahan pemikiran dan masukan yang positif bagi mahasiswa, 

pendidik, dan pemerhati pendidikan untuk dijadikan bahan analisis 

lebih lanjut dalam rangka meningkatkan prestasi hafalan peserta didik 

pada mata pelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. 

3) Mampu menambahkan khasanah keilmuan tentang pendidikan islam, 

khususnya pada mata pelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. 

b. Secara praktis 

1) Bagi peneliti, untuk mengetahui pelaksaan pembelajaran pada bidang 

studi nadzom Alfiyyah Ibnu Malik dan upaya seorang guru dalam 

meningkakan hafalan para pesera didiknya pada pelajaran tersebut. 

2) Bagi guru atau pendidik bidang studi nadzom Alfiyyah Ibnu Malik, 

sebagai bahan acuan penggunaan metode lalaran dalam meningkatkan 

prestasi hafalan peserta didik. 

3) Bagi pesera didik, dapat meningkatkan prestasi hafalannya dengan 

cara yang menyenangkan. 

4) Bagi peneliti, sebagai bahan analisa tentang problem pembelajaran, 

serta sebagai bahan masukan dan koreksi atas metode-metode yang 

telah digunakan. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang mungkin benar dan mungkin 

juga salah, dan untuk membuktikan kebenarannya dibutuhkan penelitian.
15

 

                                                           
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002, Cet. XII, hal. 64. 
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hipotesis merupakan pernyataan yang telah diterima secara sementara sebagai 

suatu kebenaran, sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dari dasar 

kerja panduan dalam verifikasi.
16

 

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan kelas yang 

berjudul : “Upaya Meningkatkan Hafalan Peserta Didik Melalui Metode 

Lalaran Pada Pembelajaran Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik Di Kelas Ix 

Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal 

Tahun Pelajaran 2019-2020m” yang dilakukan oleh peneliti dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: Diharapkan dengan metode lalaran hafalan 

para peserta didik dapat meningkat dan dapat menyetorkan hafalannya kepada 

pendidik.  

 

I. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Sesuai dengan kajian objek skripsi ini, maka penelitian ini adalah 

penelitian lapangan atau field research, yakni penelitian yang dilakukan di 

tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penelitian 

difokuskan pada upaya guru dalam meningkatkan prestasi hafalan peseta 

didik pada mata pelajaran nadzom Alfiyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal yang 

meliputi: metode, materi sumberdaya manusia, media dan evaluasi. 

a. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas IX 

Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru, Kaliwungu, 

Kendal yang berjumlah 38 siswa. Dasar pemilihan subjek penelitian 

yakni berdasarkan observasi terhadap pembelajaran dan hasil belajar 

nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. 

Gambaran umum siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah 

Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal dengan berbagai 

karakter yang umumnya merasa monoton dan bosan dengan 

                                                           
16

 Moh. Nastir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 128. 
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pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik yang terfokuskan pada materi 

tanpa memperhatikan hafalan peserta didiknya, terutama dalam 

menyingkronkan antara hafalan dengan materi pembelajarannya. 

b. Obyek 

Obyek penelitian ini adalah meningkatkan hafalan peserta didik 

pada mata pelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik dengan menggunakan 

metode lalaran di kelas IX Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal tahun pelajaran 2019-2020. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hafalan Peserta Didik Melalui Metode Lalaran Pada Pembelajaran 

Nadzom Alfiyyah Ibnu Malik Di Kelas Ix Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Pelajaran 2019-2020” 

dilaksanakan dikelas IX (IX MTs) Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat 

Salafiyah Kampung Saribaru Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

yang beralamatkan di Pondok Pesantren Putri ARIS Saribaru Kaliwungu 

Kendal 51372.  

3. Desain Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus. 

Dalam setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan (planning), 

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

dan refleksi.
17

  

                                                           
17

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 135 
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Perencanaan

SIKLUS I

SIKLUS II

Pengamatan

Perencanaan

Pengamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Refleksi

Refleksi

?
 

Gambar 1.1 

Alat Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

4. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Aktivitas belajar peserta didik 

b. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

c. Hasil pembelajaran dengan metode lalaran pada mata pelajaran nadzom 

Alfiyyah Ibnu Malik. 

5. Rencana Tindakan 

Dalam penelitian ini kegiatan-kegiatan dalam siklus PTK Dapat 

dipaparan sebagai berikut: 

a. Pra siklus 

Pelaksanaan pembelajaran pra siklus kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah, pada tahap ini materi yang diajarkan 

adalah tentang bab Itba‟ dan meminta peserta didik untuk melantunkan 

nadzoman tersebut. Pada tahap pra siklus ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. Khusunya dalam hafalan peserta didik pada 

bab Ististna sebelum diterapkan metode lalaran. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada pelaksanaan pra siklus di 

kelas IX Madrash Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah, dalam proses 

pembelajarannya menggunakan metode ceramah dan mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Observasi pada tahap pra siklus ini menggunakan instrumen 

observasi yang dipegang oleh peneliti dan lembar kerja soal yang 

dipegang oleh guru untuk dibagikan kepada peserta didik di akhir 

pembelajaran. Lembar kerja ini adalah sebagai tes kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi sebelum diterapkannya pendekatan 

kontekstual. 

Dari hasil pengamatan pada tahap pra siklus bahwa peneliti dapat 

melihat bagaimana kondisi pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik 

peserta didik. 

b. Siklus I 

Siklus I terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

 

1) Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan studi pendahuluan 

dengan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran Alfiyyah 

Ibnu Malik bab itba‟ di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat 

Salafiyah. Peneliti berupaya meningkatkan prestasi hafalan peserta 

didik pada pembelajaran yang telah berlangsung, dan mewawancarai 

peserta didik dari kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat 

Salafiyah untuk mengungkapkan kesulitan yang dialami saat proses 

pembelajaran dan mengungkapkan perasaan saat proses pembelajaran. 

Disamping itu juga peneliti melakukan telaah terhadap dokumen-

dokumen tentang kemampuan belajar nadzom Afiyyah Ibnu Malik 

peserta didik berupa dokumen latihan dan penugasan, serta dokumen 

hasil tes formatif. Peneliti juga mendeksripsikan hasil pengamatan 
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yang berhubungan dengan model-model pembelajarannya, keaktifan 

siswa dalam belajar, dan lain-lain. 

Studi pendahuluan tersebut menghasilkan masalah-masalah 

proses dan hasil pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik bab 

Ististna siswa kelas IX Tsanawiyah Madrasah Mu‟allimat Salafiyah. 

Dalam proses pembelajaran peneliti merasakan adanya masalah dalam 

hal: penerapan model pembelajaran yang kurang tepat, kurangnya 

keaktifan siswa, guru yang kurang berinteraksi dengan siswa, siswa 

kurang tertarik dengan model pembelajaran, suasana pembelajaran 

yang kurang menyenangkan, dan jarang menggunakan media 

pembelajaran dan standar hafalan peserta didik yang masih jauh dari 

materi yang diajarkan. 

Dari masalah di atas, maka pada tahap perencanaan ini peneliti 

melakukan: 

a) Menyusun silabus. 

b) Menyusun RPP nadzom Alfiyyah Ibnu Malik bab Ististna 

berdasarkan berdasarkan langkah-langkah metode pembelajaran 

lalaran. 

c) Menyiapkan media berupa lagu-lagu apa saja yang akan digunakan 

dalam metode lalaran. 

d) Membuat dan menyiapkan lembar kerja siswa (LKS). 

e) Mempersiapkan kunci jawaban. 

f) Menyiapkan instrumen untuk pengumpulan data berupa rubric 

pengamatan, lembar observasi, wawancara dan tes. 

2) Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti melakukan hal yang sesuai 

dengan silabus, RPP, dan LKS yang telah disesuaikan dengan 

menggunakan pembelajaran metode lalaran yang telah dibuat baik dari 

segi waktu dan banyak pertemuan yang disesuaikan dengan 

perencanaan. Peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a) Peneliti akan menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar. 

b) Menggali kemampuan hafalan siswa dengan melakukan Tanya 

jawab sekitar bait-bait dari nadzom Alfiyyah Ibnu Malik yang sudah 

dihafalkan oleh siswa sebelumnya. 

c) Menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan petujuk. Guru 

akan membacakan pertanyaan seputar materi dalam nadzom 

Alfiyyah Ibnu Malik sebagai petunjuk, lalu siswa akan menganalisis 

bait-bait dari materi tersebut. 

d) Guru menunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang 

sudah disampaikan.  

e) Menginstruksikan kepada peserta didik untuk melantunkan bait-

bait dari nadzom Alfiyyah Ibnu Malik yang disesuaikan dengan 

materi pembelajaran saat itu dengan bersama-sama. 

f) Mengevaluasi hasil belajar tentang hafalan peserta didik dari materi 

yang telah dipelajari. 

g) Memberikan penghargaan terhadap hasil belajar tentang hafalan 

dari para peserta didik. 

 

3) Pengamatan (observation) 

Selama tahap pelaksanaan peneliti melakukan observasi 

terhadap hafalan peserta didik dengan menggunakan lembar observasi 

yan telah disediakan. 

4) Refleksi (reflection) 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kemudian peneliti 

melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai 

pada tindakan ini. Refleksi yang dimaksud adalah berpikir ulang 

terhadapa apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, dan 

masalah apa saja yang belum terpecahkan, dan menentukan tindakan 
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apa lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran, yang akan dilanjutkan pada siklus II. 

c. Siklus II 

Siklus II dilakukan seperti halnya siklus I mencakup perencanaan, 

pelaksanaan tidakan kelas, observasi, refleksi, dan perbaikan rencana. 

Pada siklus II dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus I, tetapi 

didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang 

diperoleh pada siklus I, sehinga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada 

siklus I tidak terulang kembali pada siklus II. Siklus II mencakup: 

1) Tahap perencanaan (planning) 

a) Mengevaluasi hasil refleksi, mendeskripsikan, dan mencari upaya 

perbaikan. 

b) Mendata masalah dan kendalan yang dihadapi saat pembelajaran. 

c) Merancang perbaikan berdasarkan refleksi siklus I. 

2) Tahap melakukan tindakan (acting) 

a) Melakukan analisis pemecahan masalah. 

b) Melakukan tindakan pernaikan dengan melakukan pembelajaran 

yang menggunakan metode lalaran. 

3) Tahap mengamati (observation) 

a) Melakukan pengamatan terhadap penerapan metode lalaran dalam 

meningkatkan hafalan peserta didik. 

b) Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat 

pembelajaran dan memberikan perbaikan. 

4) Tahap refleksi (reflection) 

a) Merefleksikan aktivitas siswa pada materi pembelajaran nadzom 

Alfiyyah Ibnu Malik. 

b) Merefleksikan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

pambalajaran lalaran. 

c) Menganalisis temuan dan hasil penellitian. 

d) Menyusun rekomendasi. 
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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 lalaran, terjadi peningkatan aktivitas hasil belajar dan 

hafalan pada mata pelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik bab Isttistna. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra.
18

 Metode ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung terhadap proses pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di 

Madrasah Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

b. Interview 

Interview dapat dipandang metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian. Wawancara yakni dimaksudkan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat menguatkan data 

informasi yang diperoleh. Dalam interview selalu ada pihak yang 

masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu 

sebagai pengejar informasi (information hunter), sedang pihak yang lain 

sebagai pemberi informasi informasi (information supplier). Sebagai 

information hunter, penginterview mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat atau 

mengingat jawaban, dan mengadakan prodding (menggali keterangan 

yang lebih mendalam). ada pihak yang lain, sebagai informan 

berkewajiban menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan 

kadang-kadang juga balas mengajukan pertanyaan.
19

 

c. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi adalan metode untuk mencari data otentik 

yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan memori dan 

catatan penting. Dokumen ini dimaksudkan adalah semua data yang 

tertulis.
20

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari dokumen-dokumen 

Madrasah Mu‟alimat Salafiyah. 

d. Tes Lisan 

Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap seorang 

individu atau keseluruhan usaha evaluasi program. Arikunto juga 

mengartikan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan tahu bakat yang dimiliki oleh setiap individu atau 

kelompok.
21

 

Pengukuran tes hasil belajar ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil balajar peserta didik baik dalam materi 

maupun hafalannya. Tes tersebut juga sebagai salah satu rangkaian yang 

dilakukan dalam kegiatan pembalajaran metode lalaran terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

Tes yang dilakukan berbentuk tes formatif yang dilaksanakan 

pada setiap akhir pembelajaran, hasil tes ini akan digunakan untuk 

mengetahui keefektifan metode pembalajaran lalaran tentang materi dan 

hafalan dari bab Al-alam terhadap hasil belajar peserta didik.  

7. Metode Analisis Data 

Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar. Menurut Taylor, analisis data sebagai proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 
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(ide), seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 

dan tema pada hipotesis.
22

 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan yang lainnya. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupaya mencari makna. 

a. Data prestasi siswa 

Setelah diperoleh nilai siswa yang mengikuti tes dinyatakan 

tuntas belajar apabila mendapatkan nilai 70 sesuai dengan KKM yang 

telah ditentukan. Untuk mengukur ketuntasan belajar digunakan rumus: 

Nilai= 
∑                    

∑              
× 100 

Setelah diperoleh nilai prestasi belajar, kemudian dihitung 

ketuntasan belajar secara klasikal. Indikator ketuntasan belajar secara 

klasikal apabila 80% siswa dari jumlah siswa secara keseluruhan 

dinyatakan tuntas belajar. Ketuntasan secara klasikal dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Pencapaian Klasikal= 
∑                         

∑             
 × 100 

Indikator: ketercapaian data prestasi peserta didik sesuai dengan KKM di 

Madrasah Mu‟allimat Salafiyah adalah ≥ 80% dari jumlah peserta didik 

mendapatkan nilai ≥ 70. 

b. Data pelaksanaan pembelajaran 

Berupa data observasi selama melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Data Pelaksanaan Pembalajaran dapat diambil aktivitas dengan 

menggunakan lembar observasi yang berbentuk cheklist selama 

mengikuti pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik. Setelah observasi 

                                                           
22

 Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., Kadar Nurjaman, S.E., M.M, Manajemen Penelitian. 
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kepada peserta didik selesai maka dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Nilai=
                   

             
×100 

Kriteria penyajian aktivitas siswa 

81% - 100% = Sangat Baik 

61% - 80%   = Baik 

41% - 60%   = cukup 

21% - 40%   = Kurang 

0% - 20%     = Sangat Kurang 

Indikator pelaksanaan pembelajaran dikatakan baik jika dalam observasi 

kegiatan belajar mendapatkan nilai ≥ 81.
23

  

8. Indikator Keberhasialan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

a. Hafalan peserta didik pada mata pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik 

berdasarkan tes akhir siklus dikatakan meningkat apabila dalam proses 

kegiatan belajar mengajar terlihat adanya peningkatan dari jumlah siswa 

yang tuntas pemahaman dari siklus satu ke siklus berikutnya dengan 

kriteria perolehan nilai sebanyak 80% dari total siswa yang ada di dalam 

kelas. 

b. Aktivitas belajar peserta didik dikatakan meningkat apabila dalam proses 

pembelajaran terlihat adanya aktivitas belajar peserta didik dari minimum 

aktivitas belajar siswa berkategori aktif atau baik. 

c. Presentase hafalan peserta didik mengalami peningkatan dari siklus satu 

ke siklus berikutnya dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 

70. 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu: 

                                                           
23 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 87.  
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1. Bagian Awal 

Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman transliterasi arab-

latin, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.  

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

Bab satu Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, Alasan 

Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, Rencana Pemecahan 

Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesis 

Tindakan, Metode Penelitian (Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Desain Penelitian, Faktor yang Diteliti, Rencana Tindakan, 

Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Indikator Keberhasilan), 

Sistematika Penyusunan Skripsi 

Bab dua Landasan Teori, meliputi: Upaya dalam Meningkatkan 

Hafalan Peserta Didik pada Pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di 

Madrasah Muallimat Salafiyah, Tinjauan Teori Upaya Meningkatkan 

Hafalan Peserta Didik melalui Metode Lalaran (Variabel X), Tinjauan Teori 

Pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di Kelas IX Madrasah 

Tsanawiyah Mu‟allimat Salafiyah (Variabel Y), Rumusan Pertemuan 

Variabel X dan Variabel Y, Kerangka Berfikir. 

Bab tiga memuat laporan hasil penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran dan upaya meningkatkan hafalan peserta didik pada 

pembelajaran nadzom Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Mu‟allimat 

Salafiyah di Kampung Saribaru Krajankulon Kaliwungu Kendal, Gambaran 

Umum Madrasah Mu‟allimat Salafiyah (Tinjauan Historis, Tinjauan 

Geografis, Keadaan Peserta Didik, Keadaan Pendidik, Kegiatan Belajar 

Mengajar), Upaya Guru dalam Meningkatkan Hafalan Peserta Didik pada 

Pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik di Kelas IX Tsanawiyah Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah, (Tenaga Pendidik, Materi Pembelajaran, Metode 

Pembelajaran, Alat Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran). 
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Bab empat hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran dan upaya 

guru dalam meningkatkan hafalan peserta didik pada pelajaran Alfiyyah 

Ibnu Malik di Kelas IX Tsanawiyah Madrasah Mu‟allimat Salafiyah di 

Kampung Saribaru Krajankulon Kaliwungu Kendal meliputi: Analisis 

Kegiatan Persiklus, Pembahasan 

Bab lima Penutup meliputi: Simpulan, Saran, Kata Penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 

daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

   

 

 


