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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Zilita
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
: Penerapan Metode Pembelajaran Examples Non Examples
Dalam Pembelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode
pembelajaran examples non examples pembelajaran fiqih dapat meningkatkan
hasil belajar siswa di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Teknik pengambilan sampel
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah total sampling, kelas sampling
(kelompok) secara keseluruhan siswa kelas II dan di gunakan sebagai kelas
perlakuan. Teknik pengumpulan data menggunakan soal pilihan ganda,
wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penerapan metode
pembelajaran examples non examples dikategorikan sangat baik. Hal ini dilihat
skor hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran dari setiap siklusnya
mengalami peningkatan. Berdasarkan skor hasil belajar yang peroleh siswa dari
siklus I nilai rata - rata 67 atau 11 siswa tuntas belajar, siklus II nilai rata-rata 69
atau 13 siswa tuntas belajar, siklus nilai rata- rata 72 atau 17 siswa tuntas belajar.
Jadi dapat di simpulkan bahwa peningkatan hasil belajar setelah penerapan
metode pembelajaran examples non examples yang yang terjadi dari siklus I
sampai dengan siklus III adalah Sebesar 10% yang artinya melalui penerapan
metode pembelajaran examples non examples mampu meningkatkan hasil belajar
siswa.
Kata Kunci: metode pembelajaran examples non examples dan hasil belajar.
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ABSTRACT

Name
: Zilita
Departement : Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education
Title
: Application of Learning Methods Examples Non Examples
in Fiqh Learning to Improve Student Learning Outcomes in
Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Jambi City
The purpose of this study was to determine whether the application of the
examples non-examples learning method of fiqh learning can improve student
learning outcomes in class II Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Jambi City. This
research is a classroom action research. The sampling technique used in this study
was total sampling, the class sampling (group) as a whole was class II students
and was used as a treatment class. Data collection techniques using multiple
choice questions, interviews, observation and documentation. Based on the results
of the application of the examples non examples learning method, it is categorized
as very good. This can be seen from the score of student learning outcomes after
the learning process from each cycle has increased. Based on the score of learning
outcomes obtained by students from the first cycle the average value of 67 or 11
students complete the study, the second cycle the average value of 69 or 13
students complete the study, the cycle average value of 72 or 17 students complete
learning. So it can be concluded that the increase in learning outcomes after the
application of the examples non examples learning method that occurred from
cycle I to cycle III was 10%, which means that through the application of the
examples non examples learning method it was able to improve student learning
outcomes.
Keywords: the examples non examples learning method and learning outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan ialah suatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan
dengan kehidupan manusia. Pendidikan dalam kehidupan manusia dipandang
sebagai salah satu aspek dan peranan dalam membentuk generasi mendatang.
Pendidikan dapat melahirkan generasi ataupun manusia yang berkualitas dan
bertanggung jawab sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Karena
dizaman yang penuh dengan perkembangan teknologi didalamnya sangatlah
dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan mampu
mengembangkan

serta

menerapkan

ilmu

pengetahuanya.

Agar

ilmu

pengetahuan yang terdapat dalam diri seseorang itu dapat lebih bermanfaat.
Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia yaitu dengan melalui
kegiatan belajar dan mengajar disekolah baik formal ataupun informal.
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional
telah menjelaskan bahwa proses pendidikan yakni suatu usaha yang sadar
serta terencana dalam mewujudkan kegaiatan belajar dan proses pembelajaran,
yang bertujuan agar peserta didik, dapat secara aktif mengembangkan potensi
dirinya, untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, hingga keterampilan yang dibutuhkan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Depdiknas, 2003, hlm. 2).
Undang-undang di atas menandakan bahwa bangsa Indonesia
memposisikan atau menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan,
sehingga bisa jadi acuan dan patokan dalam merancang suatu kebutuhan. Jika
semua kebutuhan pendidikan dapat di penuhi maka tidak tertutup
kemungkinan akan memperoleh hasil yang maksimal, disamping itu siswa pun
akan termotivasi untuk terus dan belajar lebih giat. Untuk mencapai suatu
tujuan

Pendidikan,

sehingga

diselenggarakanlah

rangkaian

kegiatan

kependidikan secara sengaja, terencana, terarah, berjenjang hingga sistematis
dengan melalui pendidikan formal seperti di sekolah.
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Proses pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan antara
siswa dengan guru dan antar sesama siswa dalam kegiatan proses
pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efisin,

apabila

seluruh komponen dalam proses pembelajaran tersebut dapat mendukung
tercapainya suatu tujuan pembelajaran, seperti siswanya termotivasi, materi
pengajarannya menarik, tujuannya jelas dan hasilnya dapat dirasakan
manfaatnya. Untuk mendapatkan kondisi seperti hal di atas, tentunya sulit
untuk ditemukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Pada prinsipnya
kegaiatan proses pembelajaran adalah proses komunikasi yang terlajin dari
proses kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk bertukar pikiran
dalam mengembangkan suatu ide.
Hakikatnya seorang pendidik diwajibkan harus memiliki kompetensi
dalam mengajar, diantaranya adalah : kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Pada kompetensi
pedagogik, guru dituntut untuk menerapkan berbagai pendekatan, strategi,
metode, model, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan
inovatif dalam kegiatan mengajar. Pada kompetensi kepribadian guru harus
menunjukkan sikap serta pribadi yang dapat ditiru dan dipatuhi oleh peserta
didik. Guru dapat cerminkan karena terdapat sikap dan pribadi yang baik.
Guru disegani karena memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi
peserta didik. Sedangkan pada kompetensi sosial, seorang pendidk guru
diharuskan dapat menjalin interaksi dan berkomunikasi sosial dengan baik.
Kemampuan bersosialisasi ini dapat dilihat melalui pergaulan guru dengan
siswa, rekan sesama guru maupun dengan masyarakat dimana ia berada.
Sedangkan pada Kompetensi profesional guru harus mampu mengelola
pengajaran dengan baik. Dalam hal ini guru harus menguasai materi
pelajaran, mengelola kelas dengan baik, memahami berbagai strategi dan
metode pembelajaran, menggembangkan media dan sumber belajar yang ada.
Faktanya di lapangan berdasarkan hasil observasi awal membuktikan
banyaknya tenaga pendidik yang melaksanakan proses pengajaran khususnya
dalam bidang studi fiqih, yang menerapkan model yang kurang bervariasi
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sehingga akibatnya nilai hasil belajar siswa menurun. Dengan situasi
demikian, sehingga peranan seorang guru dan buku-buku teks masih
merupakan sumber belajar yang utama. Dengan cara-cara seperti hal tersebut
justru cenderung dapat sikap siswa lebih apatis, baik terhadap mata pelajaran
itu sendiri maupun terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam
masyarakat. Dengan demikian, seorang guru dituntut harus mempunyai
kombinasi model dan metode pembelajaran yang beragam sehingga suasana
proses belajar menjadi lebih bermakna dan dapat meningkatkan nilai dan hasil
belajar siswa.
Metode pembelajaran yani salah satu alternatif yang dapat di jadikan
sebagai alat bantu untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi siswa dalam
pembelajaran. Model pembelajaran fiqih berpijak pada aktivitas yang
memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari
atau mendalami, dan memahami konsep serta prinsip-prinsip fiqih secara
nyata.
Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi merupakan salah satu
madrasah ibtidaiyah swasta yang mempunyai siswa dengan kemampuan
bervariatif, sehingga kemampuan dalam menerima pembelajaran juga
menunjukkan hasil yang bervariatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan
harian yang peroleh siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh
guru dalam pembelajaran fiqih menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam
belajar fiqih hanya sedikit dibandingkan siswa yang kurang aktif belajar fiqih.
Masih terdapatnya siswa yang belum fokus pada kegiatan pembelajaran.
ketika diberikan pertanyaan, masih terdapat siswa yang diam dan tidak
menanggapi pertanyaan yang diberokan oelh guru. Berdasarkan hal tersebut,
kegiatan dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tentu akan
mempengaruhi rendah hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat terlihat pada
hasil belajar siswa kelas II dimana sebagian siswanya mendapatkan hasil
belajar yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Standar
nilai KKM pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin
Kota Jambi yaitu 70. Berdasarkan hasil ujian MID Semester, siswa yang
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tuntas nilainya di atas KKM hanya 14% sedangkan nilai siswa yang tidak
tuntas nilainya di bawah KKM 86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil
belajar siswa kelas II masih rendah.
Kurangnya aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa dalam
pembelajaran fiqih tersebut diduga oleh faktor dari guru dalam melakukan
pembelajaran fiqih, sebab proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru
lebih dominan berpusat pada guru, karena guru selalu menggunakan model
konvensional atau ceramah dan tidak mengkolaborasikannya dengan model
pembelajaran yang lain. Dengan demikian siswa kurang terlibat aktif dalam
pembelajaran. Maka dari itu proses pembelajaran seperti ini dapat dikatakan
lebih bersifat menoton, proses pembelajaran terkesan seperti membosan,
sehingga timbul rasa malas siswa untuk mengikuti proses belajar. Sehingga
akan berdampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi menjadi
rendah. Hal ini disebabkan karena ketika kegiatan belajar mengajar
berlangsung masih terlihat sebagian siswa yang tidak memperhatikan
penjelasan guru mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, siswa sibuk
bermain dengan temannya, dan ada sebagian siswa yang tidur saat proses
pembelajaran. Hal tersebut menandakan siswa kurang memahami materi yang
disampaikan.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi rendahnya aktivitas belajar siswa
dilatar belakangi oleh kurang ketersedian sarana pembelajaran yang dapat
membantu kegiatan pembelajaran seperti sumber belajar yakni buku mata
pelajaran Fiqih yang tidak memadai dan tidak sebanding dengan jumlah
siswa, penyediaan LCD proyektor yang masih kurang tidak sebanding dengan
jumlah kelas yang ada, sarana pembelajaran yang tersedia di kelas hanya
papan tulis, serta tidak ada ketersedaan laboratorium multimedia.
Permasalahan tersebut di atas memunculkan dugaan penyebab terhadap
rendahnya aktivitas belajar siswa khususnya pada mata pelajaran fiqih. Siswa
ketika dievaluasi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan oleh guru. Keadaan tersebut membuat hasil belajar siswa pada mata
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pelajaran fiqih rendah. Rendahnya hasil belajar ini menggambarkan aktivitas
belajar siswa juga rendah.
Secara teoritis upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada
siswa di kelas II di atas, yakni dengan menerapkan model pembelajaran yang
tepat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam kegiatan
pemlajaran fiqih. Solusi tersebut didiuga dengan menerapkan model
pembelajaran Example dan Non-Example. Penerapan model pembelajaran
Example dan Non-Example ini dilakukan dengan mengkolaborasikan media
gambar. Media gambar digunakan bertujuan untuk membantu guru dalam
menyampaikan materi ketika proses kegiatan belajar, karena dengan bantuan
media tersebut mampu mendekati situasi dengan keadaan yang nyata, dan
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan komunikatif dan menarik.
Penggunaan model pembelajaran ini, diharapkan agar siswa lebih
mudah dalam menganalisa konsep materi pembelajaran sehingga mampu
membangun pengetahuan-pengetahuannya dengan berbantuan gambar yang
ditampilkan. Sehingga materi yang telah disampaikan oleh guru bukan hanya
sekedar narasi ceramah saja tetapi siswa dapat melihat fakta-fakta melalui
gambar-gambar tersebut. Selain itu penggunakan model pembelajaran
Example dan Non-Example diharapkan aktivitas belajar siswa akan lebih
meningkat.
Peneliti memilih metode pembelajaran Examples Non Examples dalam
penelitian ini karena metode pembelajaran Examples Non Examples mampu
membangun kemampuan berpikir aktif, kreatif dan kritis siswa, dengan
demikian diharapkan kegiatan proses dan hasil belajar siswa dapat meningkat.
Sebab metode pembelajaran Examples Non Examples, siswa diberi
kesempatan secara utuh dalam menganalisa sebuah gambar atau contoh soal,
agar dapat memahami materi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu hal senada diungkapkan Rachmi (2017, hlm. 1-2) Metode
pembelajaran Examples Non Examples merupakan melatih siswa dalam
memecahkan masalah-masalah, mengambil kesimpulan dalam diskusi atau
kerja kelompok, serta dapat meningkatkan pola berfikir siswa dalam
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menganalisis dan mengidentifikasi sebuah gambar yang ditampilkan dan
simapaikan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar
proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
direncanakan, maka guru perlu mempertimbangkan dalam memilih metode
pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk megadakan
penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi ini yang berjudul tentang :
“Penerapan Metode Pembelajaran Examples Non Examples dalam Mata
Pelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas II di MI
Al-Muhajirin Kota Jambi”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat di
identifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Rendahnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.
2. Metode pembelajaran kurang bervariasi.
3. Proses pembelajaran bersifat menoton.
4. Sebagian siswa ada yang mengantuk, dan ada yang bermain saat proses
pembelajaran

C. Batasan Masalah
Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,
perlu adanya batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Penelitian dilaksanakan pada kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin
Kota Jambi.
2. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah pada mata
pelajaran Fiqih dengan materi sub pokok bahasan sholat lima waktu.
3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II di Madrasah
Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi.
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4. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif,
yang di ambil dari hasil ulangan haririan siswa.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka
dapat dirumuskan masalah penelitian adalah: ”Apakah Penerapan Metode
Pembelajaran Examples Non Examples dalam pembelajaran Fiqih dapat
meningkatkan hasil belajar siswa”.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah
penerapan metode pembelajaran examples non examples dalam
pembelajaran fiqih dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas II
Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Diharapkan hasil penulisan dan penelitian ini dapat bermanfaat dan
berguna sebagai berikut :
a. Sebagai pengembangan hazanah ilmu pengetahuan.
b. Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat menggunakan variasi
model pembelajaran untuk mengajar didalam kelas demi terciptanya
proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan.
c. Sebagai bahan masukan bagi penulis sebagai calon guru dimasa
mendatang.
d. Untuk memberikan informasi atau masukan bagi guru mata pelajaran
fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi

agar lebih

termotivasi menggunakan variasi Metode Pembelajaran khusunya pada
mata pelajaran fiqih.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
Penelitian dalam ilmu pendidikan harus mempunyai landasan berfikir
dalam penganalisis menelaah dan mengkaji serta menyebarkan permasalahan
yang diteliti, sehingga diperlukan rujukan dan konsep para ahli atau pokok
dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan masalah yang diteliti untuk itu
diperlukan pengetahuan mengenai pengertian variable-variabel yang ada:
1. Penerapan
Dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata
penerapan dapat diartikan sebagai perbuatan mempraktekan. Menurut
beberapa para ahli kata penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekkan
suatu teori, pendekatan, dan hal lain dalam mencapai tujuan-tujan tertentu
dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau
golongan yang telah direncanakan dan dirancang sebelumnya. Lorin dan
David R. Kartwohl mengatakan bahwa kata penerapan diartikan sebagai
pengggunaan abstraksi dalam situasi yang ril atau nyata. Penggunaan
abstraksi ini bisa berupa gagasan atau pendapat, aturan, prosedur, dan
metode yang bersifat universal (Lorin dan David R. Kartwohl, 2008, hlm.
412). Kata lainnya yang mendekati pengertian tentang penerapan yakni
implementasi yang diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan
kebijakan menjadi tindakan (Hanifah Harsono, 2002, hlm. 67). Sedangkan
menurut Nurdin Usman, (2002, hlm. 70) berpendapat bahwa implementasi
adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme
suatu sistem
Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa
penerapan dapat diartikan sebagai tindakan atau aksi dari suatu gagasan,
yang dilakukan secara sistematis, dengan maksud untuk mencapai tujuan
tertentu. Dalam penelitian ini penerapan yang dimaksud adalah

8

9

mempraktekan dari penggunaan metode pembelajaran examples non
examples dalam pembelajaran Fiqih.
2. Metode Pembelajaran Exampels Non Exampels
a. Pengertian Metode Pembelajaran Exampels Non Exampels
Metode pembelajaran Exampels Non Exampels pada dasarnya
lahir dari model pembelajaran Kontektual. Pada model pembelajaran
kontektual yakni suatu konsep belajar yang dapat membantu guru
dalam mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi
dunia nyata. Hal ini dengan tujuan membantu siswa membuat
hubungan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Zainal, 2013, hlm. 4).
Sedangkan Menurut Nurdin (2016, hlm. 200) mengatakan model
pembelajaran kontektual model pembelajaran yang mentip beratkan
pada proses keikutsertaan siswa dalam menemukan materi, artinya
kegiatan belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara
langsung. Kegaiatan pembelajaran dalam model pembelajaran
kontektual tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran,
akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran
tersebut.
Menurut Donni (2015, hlm. 227) mengatakan bahwa model
kontektual yakni suatu proses kegiatan belajar yang dapat memberikan
suatu dukungan serta penguatan pemahaman konsep peserta didik
dalam menerima sejumlah materi ajar, serta dapat memperoleh makna
dari apa yang mereka pelajari. Sehingga peserta didik mampu
menghubungkan materi tersebut dengan mereka hidup sehari-hari.
Sedangkan metode pembelajaran exampels non exampels merupakan
metode pengajaran yang didasarkan atas contoh. Contoh yang
digunakan dalam kasus harus selaras dan relevan dengan kompetensi
dasar atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai (Zainal, 2013,
hlm. 17).
Sedangkan menurut Dharma (2017, hlm. 3) mengatakan model
example non example ialah model pembelajaran yang mengaplikasikan
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sebuah media gambar, yang di gunakan sebagai media pembelajaran
ketika kegiatan belajar mengajar, tujuannya ialah untuk mendorong
siswa agar berfikir

kritis

dalam

memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada gambar yang telah dipersiapkan oleh
guru. Hal senada juga di ungkapakan Astriani (2017, hlm 3) metode
pembelajaran example non example merupakan model pembelajaran
yang memberikan pembelajaran kepada siswa terhadap permasalahan
yang ada disekitarnya sehari-hari melalui proses menganalisis melalui
gambar-gambar dan foto yang bermuatan kasus dan masalah. Siswa
dibimbing

untuk

mengidentifikasi

masalah

tersebut,

mencari

alternative pemecahan masalah dan kasus dari gambar-gambar, dan
menentukan cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien,
serta melakukan tindak lanjut. Hal senada diungkapkan Rachmi (2017,
hlm. 1-2) metode pembelajaran example non example merupakan
melatih siswa dalam memecahkan masalah-masalah, mengambil
kesimpulan dalam diskusi atau kerja kelompok, serta dapat
meningkatkan

pola

berfikir

siswa

dalam

menganalisis

dan

mengidentifikasi sebuah gambar yang ditampilkan dan simapaikan.
Metode examples non examples adalah suatu model pembelajaran
yang memakai gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. example
non example adalah teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kecepatan penguasaan konsep siswa. metode ini bertujuan buat
mempersiapkan siswa secara cepat memakai 2 hal yang terdiri dari
example dan non-example dari suatu definisi konsep tepat, dan
meminta

siswa

untuk

mengklasifikasikan

keduanya

sesuai

menggunakan konsep yang ada. Example memberikan ilustrasi akan
sesuatu yang menjadi contoh atau memperagakan akan suatu materi
yang sedang dibahas, sedangkan non-example memberikan ilustrasi
akan sesuatu yang bukanlah contoh berasal dari suatu materi yang
sedang dibahas (Susanti, 2014, hlm.124).
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Metode pembelajaran examples non examples
belajar

yang

menggunakan

contoh-contoh.

ialah metode

Dalam

kegitan

pembelajaran examples non examples, pengajar bertindak menjadi
narasumber serta fasilitator (Rosmina, 2017, hlm. 69). Hal senada di
ungkapkan Putri, dkk (2017, hlm. 52) menyatakan bahwa example non
example artinya strategi pembelajaran yang memakai gambar sebagai
media untuk memeberikan materi ajar. Teknik ini bertujuan
mendorong siswa buat belajar berpikir kritis dengan memecahkan
komflik atau permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contohcontoh gambar yang disajikan.
b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Exampels Non Exampels
Menurut Zainal (2013, hlm. 17) langkah-langkah dalam metode
pembelajaran example non example yaitu:
1) pengajar mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran
2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan memalui
slide power point.
3) Guru menyampaikan petunjuk serta memberikan kesempatan pada
siswa untuk memperhatikan atau menganalsis gambar
4) Melalui diskusi kelompok yang terdiri dari 2-3 orang siswa, hasil
diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas
5) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
6) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai
menangapi materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai
7) Kesimpulan
c. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Exampels Non
Exampels
1) Kelebihan Metode Pembelajaran Exampels Non Exampels
Menurut

Donni

(2015,

hlm.

239)

bahwa

metode

pembelajaran example non example memiliki kelebihan yaitu
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pembelajaran lebih bermakana dan ril serta pembelajaran lebih
produktif. Hal senada juga di ungkapkan oleh Nurdin (2016, hlm.
209) mengatakan bahwa metode example non example akan
menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan ril, sebab siswa
dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman
belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. hal ini sangat penting,
sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan
dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan
berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya
akan tertanan erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah
dilupakan. Selain itu metode pembelajaran example non example
akan membuat pembelajaran akan lebih produktif dan mampu
menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena

siswa

dituntut untuk menemukan pengetahunnya sendiri.
Istarani di kutip dari Syarifah Habibah (2016, hlm.58)
mengemukakan keuntungan model examples non examples antara
lain: 1) Pembelajaran lebih menarik, karena gambar bisa menaikan
perhatian anak buat mengikuti proses belajar mengajar; 2) Siswa
lebih cepat menangkap bahan atau materi ajar karena guru
menunjukkan gambar-gambar dari materi yang ada; 3) Dapat
menaikkan daya nalar atau pikir peserta didik sebab ia disuruh guru
untuk menganalisis gambar yang ada; 4) bisa menaikkan
kolaborasi antara peserta didik sebab siswa diberikan kesempatan
buat berdiskusi dalam menganalisis gambar yang ada; 5)
Pembelajaran lebih berkesan, karena peserta didik bisa secara
langsung mengamati gambar yang sudah dipersiapkan oleh guru.
Susanti (2014, hlm.124) metode examples non examples dipilih
buat mengatasi belajar peserta didik sebab memiliki keunggulan,
yaitu: 1) peserta didik lebih kritis dalam menganalisa gambar 2)
siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar 3)
siswa diberi kesempatan untuk mengemukaakan pendapat.
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2) Kelemahan Model Pembelajaran Exampels Non Exampels
Menurut

Donni

(2015,

hlm.

239)

bahwa

metode

pembelajaran example non example memiliki kelemahan yaitu
dalam kegiatan pengajaran pendidik lebih intensif dalam
membimbng siswa serta pengajar harus mendorong ide dan
mengembangkan strategi buat belajar. Hal senada juga dikatakan
oleh Nurdin (2016, hlm. 210) mengatakan bahwa example non
example mempunyai kelemahan yaitu pada proses pembelajaran
penerapan metode example non example ini siswa diperluka
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka dibutuhkan waktu
pembelajaran yang relatif lama, karena akan sedikit sulit bagi siswa
mendapatkan suatu konsep dengan pengetahuan sendiri. selain itu
pada proses pembelajaran pengajar tidak lagi berperan sebagai
sentra informasi melainkan bertugas menjadi sebuah tim yang
bekerja sama untuk menemukan pengetahuan serta keterampilan
yang baru bagi siswa.

3. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Menurut Donni (2015, hlm. 102) hasil belajar adalah keberhasilan
peserta didik setelah mengikuti jenjang belajar tertentu dalam kurun
waktu tertentu. Sedangkan menurut Hamalik (2013, hlm. 159)
mengatakan hasil belajar adalah evaluasi hasil belajar adalah
keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi),
pengolahan penafsiran dan pertimbangan siswa setelah melakukan
kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan
prestasi belajar itu merupakan indikator adanya dan drajat perubahan
tingkah laku siswa. Hal senada diungkapkan oleh Jihad (2013, hlm. 14)
hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui
kegiatan belajar. Sedangkan menurut Juliah yang di kutip dalam (Jihad,
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2013, hlm. 15) hasil belajar segala sesuatu yang menjadi milik siswa
sebagai akibatdari kegiatan belajar yang dilakukannya.
Fungsi evaluasi hasil belajar
1) Untuk diagnostik dan pengembangan.
Hasil

evaluasi

menggambarkan kemajuan,

kegagalan

dan

kesulitan masing-masing siswa.untuk menentukan jenis dan
tingkat kesulitan siswa serta faktor penyebabnya dapat diketahuii
dari hasil belajar atau hasil dari evaluasi tersebut. Berdasarkan
data yang ada selanjutnya dapat didiagnosis jeniskesulitan apa
yang dirasakan oleh siswa, dan selanjutnya dapat dicarikan
alternatif cara mengatasi kesulitan tersebut melalui proses
bimbingan dan pengajaran remedial.
2) Untuk seleksi.
Hasil evaluasi dapat digunakan dalam rangka menyeleksi calon
siswa dalam rangka penerimaan siswa baru/untuk melanjutkan ke
jenjang pendidikan berikutnya.
3) Untuk kenaikan kelas.
Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan siswa mana yang
memenuhi rangking atau ukuran yang ditetapkan dalam rangka
kenaikan kelas. Sebaliknya siswa yang tidak memenuhi rangking
tersebut dinyatakan tidak naik kelas atau gagal., dan harus
mengulangi program studi yang smaa sebelumnya.
4) Untuk penempatan. Para lulusan yang ingin kerja pada suatu
instansi atau perusahaan perlu menyiapkan transkrip program
studi yang telah di tempuhnya,yang juga memuat nilai-nilai hasil
evaluasi belajar (Hamalik, 2013, hlm. 159-160).
Tujuan-tujuan evaluasi hasil belajar
1) Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya
mencapai tujuan-tujan belajar melalui berbagai kegiatan belajar.
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2) Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina
kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut.
3) Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui
kemampuan siswa
4) Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
mendorong motovasi belajar siswa dengan mengenal kemampuan
dirinya dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan.
5) Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa.
6) Memberikan informasi yang dapat membimbing siswa memilih
sekolah (Hamalik, 2013, hlm. 160-161).
Dari defenisi-defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran yang berupa perubahan tingkah laku,
perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, serta perubahan dari tidak bisa
menjadi bisa. Hasil belajar merupakan dasar untuk menentukan tingkat
keberhasilan siswa dan memahami sesuatu materi pembelajaran.
b. Aspek-Aspek Hasil Belajar
Menurut taksonomi Benyamin S. Bloom proses penilaian
melewati beberapa aspek yaitu:
1) Ranah Kognitif
Kawasan ranah kognitif adalah kawasan yang membahas
tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal
dari tingkat pengetahuan sampai ketingkat yang lebih tinggi yakni
evaluasi dan dijelaskan sebagai berikut.
a) Tingkat pengetahuan (Knowledge)
Tingkat pengetahuan diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam

mengingat

kembali

atau

pengetahuan yang pernah diterimanya.

mengulang

kembali
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b) Tingkat pemahaman (Comprehension)
Tingkat pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam menafsirkan dan menterjemahkan sesuatu dengan
caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
c) Tingkat penerapan (Application)
Tingkat penerapan diartikan sebagai kemampuan sesorang
dalam mengaplikasikan atau penggunaan prinsip atau metode
pada situasi yang baru.
d) Tingkat analisis
Tingkat analisis diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam
menggunakan pengetahuan memecahkan berbagai masalah
yang timbul dalam kehidupan sehari-hari
e) Tingkat sintesis
Tingkat sintesis diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam
mengkaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur-unsur
pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang
menyeluruh.
f) Tingkat evaluasi
Tingkat evaluasi diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam membentuk perkiraan atau keputusan yang tepat
berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya
(Hamzah, 2006, hlm. 35-37).
2) Ranah Afektif
Kawasan ranah afektif adalah suatu domain yang berkaitan
dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan
penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan pada ranah afektif ini ada
lima yaitu.
a) Kemauan menerima
Merupakan suatu keinginan untuk memperhatikan suatu gejala
tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengarkan
musik atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda
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b) Kemauan menanggapi
Pada jenjang ini peserta didik dilibatkan secara puas dalam
suatu objek tertentu, penomena atau suatu kegiatan sehingga ia
akan mencari-cari dan menambah kepuasan dari bekerja
dengannya atau terlibat didalamnya.
c) Berkeyakinan
Berkeyakinan berkenaan dengan kemauan menerima sistem
nilai tertentu pada diri individu.
d) Penerapan karya
Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap
berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada
suatu sistem nilai yang lebih tinggi.
e) Ketekunan dan ketelitian
Ketekunan dan ketelitian merupakan tingkatan afeksi tang
tertinggi. Pada tarap ini individu yang sudah memiliki sistem
nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem
nilai yang dipegangnya (Hamzah, 2006, hlm. 37-38).
3) Ranah Psikomotorik
Kawasan psikomotorik mencakup tujuan yang berkaitan
dengan keterampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik.
Urutan tingkatan pada ranah psikomotor dari yang paling
sederhana hingga ke paling kompleks adalah.
a) Persepsi
Persepsi berkenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan
kegiatan.
b) Kesiapan
Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu
kegiatan.
c) Mekanisme
Mekanisme berkenaan dengan penampilan rerpons yang sudah
dipelajari dan menjadi kebiasaan.
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d) Respons terbimbing
Seperti meniru, atau mengikuti, mengulangi perbuatan yang
diperintahkan atau ditujukkan oleh orang lain.
e) Kemahiran
Penampilan gerakan motorik dengan keterampilan penuh
f) Adaptasi
Berkenaan dengan keterampilan yang sudah berkembang pada
individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi
(membuat perubahan) pada pola gerakan sesuai dengan kondisi
dan situasi tertentu.
g) Organisasi
Menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru untuk
disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu (Hamzah,
2006, hlm. 38-39).

4. Materi Sholat Lima Waktu
Pokok bahasan materi tata cara sholat lima waktu pada KD 4.3
bahasan utama yang disajikan secara rinci yakni pembahasan tentang
mempraktekan gerakan sholat dengan tertib dan benar.
Shalat menurut bahasa berarti doa atau doa meminta kebaikan.
Makna shalat adalah gerakan tubuh bermunajat pada Allah dengan penuh
rasa takut, penuh harap dan penuh keikhlasan, yang dimulai dengan
takbiratul ihram serta ditutup menggunkan ucapan salam. Shalat artinya
upaya membangun korelasi baik antara insan dengan Tuhannya. Dengan
shalat, kelezatan munajat kepada Allah akan terasa, dedikasi kepada-Nya
dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan kepadaNya. Shalat juga mengantarkan seseorang pada keamanan, kedamaian,
serta keselamatan berasal pada-Nya. Shalat menghubungkan mushalli
kepada kesuksesan, kemenangan, serta pengampunan dari segala
kesalahan. Adapun arti shalat menurut terminologi syara‟ merupakan
sekumpulan ucapan serta perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri
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menggunakan salam. Ia dianggap shalat sebab beliau menghubungkan
seorang hamba kepada penciptannya, serta shalat merupakan manifestasi
penghambaan serta kebutuhan diri pada Allah (Rifa’i, 2010, hlm. 32).
Pengertian shalat berdasarkan hukum syariat seperti ucapan Imam
Safi‟i adalah segala ucapan serta perbuatan yang diawali dengan
takbiratulal-ihram serta diakhiri dengan menggunakan salam dengan
syarat-syarat tertentu. Sedangkan berdasarkan para pakar fikih, shalat
diartikan menjadi ucapan-ucapan serta gerakan tubuh yang diawali dengan
takbir, ditutup menggunakan salam, yang dimaksudkan sebagai media
peribadatan pada Allah swt, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.
Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, selesai mengucapkan
dua kalimat syahadah, mendirikan shalat merupakan indikasi yang
membedakan serta yang istimewa bagi seorang muslim. Oleh sebab shalat
itu sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan seorang muslim,
maka Rasulullah pada hadis masyhurnya menyatakan bahwasannya shalat
itu merupakan tali Islam yang paling akhir dilepaskan.
a. Syarat- syarat shalat:
1) Beragama Islam
2) Sudah baliqh serta berakal
3) Suci dari hadast
4) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
5) Menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut,
sedangkan wanita semua anggota badannya kecuali muka serta
dua belah tapak tangan
6) Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masingmasing shalat
7) Menghadap kiblat (Rifa’i, 2010, hlm. 33).
b. Rukun shalat
1) Niat
2) Takbiratul ihram
3) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh
sembari duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
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4) Membaca surat Al-Fatihah di tiap-tiap raka‟at
5) Rukuk menggunakan tumakninah
6) I‟tidal menggunakan tumakninah
7) Sujud dua kali menggunakan tumakninah
8) Duduk antara dua sujud menggunakan tumakninah
9) Duduk tasyahud akhir menggunakan tumakninah
10) Membaca tasyahud akhir
11) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
12) Membaca salam pertama
13) Tertib: berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut (Rifa’i, 2010,
hlm. 33).
c. Tata cara shalat
1) Niat Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu pekerjaan
yang langsung melakukan pekerjaan itu. Niat harus disertai
dengan kesadaran diri serta keikhlasan beribadah sebab Allah.
2) Takbiratul ihram Apabila Rasulullah saw mendirikan shalat,
beliau mengangkat kedua tangannya sampai menghampiri kedua
bahunnya. Lalu beliau bertakbir dan seluruh anggota badan tetap
pada daerah secara betul kemudian beliau membaca (bacaan AlQur‟an).
3) Do‟a Iftitah jika telah terselesaikan meletakkan tangan atas dada
dari caranya.
4) Ruku‟ serta I‟tidal Ruku‟ yaitu menundukkan badan, hingga
tulang punggung serta kepala ada pada satu garis mendatar,
sedangkan dua telapak tangan memegang lutut.
5) Sujud Sujud ialah meletakkan dahi ke lantai bagian pinggul lebih
tinggi dari punggung dan kepala.
6) Duduk diantara dua sujud Sehabis sujud, Rasulullah kemudian
bangkit, yaitu dengan cara mengangkat kepala seraya membaca
takbir, tanpa mengangkat kedua tangannya keatas. Kemudian
Rasulullah duduk iftirasy, yaitu dengan melipat kaki kirinya ke
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belakang dan duduk diatas kaki kiri. Telapak kaki kanan
diluruskan dengan jari jemarinya menghadap kiblat.
7) Tasyahud bila Rasulullah saw sedang duduk tasyahud, maka
beliau meletakkan tangan kanannya pada atas paha kanannya
sembil mengumpulkan ketiga jarinya serta mengangkat jari
telunjuknya.
8) Cara Nabi salam bila Rasulullah saw. telah terselesaikan dari
shalatnya, maka ia mengucapkan salam serta menghadapkan
wajahnya

kearah

kanan

seraya

mengucapkan

kalimat,

“Assalamu‟alaikum warahmatullah” dan kearah kiri pula
mengucapkan kalimat yang sama.

B. Penelitian yang Relevan
Penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi teoritik di atas akan dijabarkan
pada pembahasan sub bab ini, yang akan menjabarkan mengenai penelitian
yang relevan dengan penelitian ini, guna memberikan penguatan terkait
deskripsi teoritik di atas.
1. Hasil penelitian Nurellah (2016) yang berjudul penerapan metode
examples non examples untuk meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah
Dasar. Program Studi PGSD Kelas UPI Kampus Sumedang menunjukkan
bahwa setiap aspek mengalami peningkatan di setiap siklusnya, di
antaranya akumulasi hasil kinerja guru tahap perencanaan dan pelaksanaan
pada siklus I 76%, siklus II 84,35%, dan siklus III 100%. Akumulasi
aktivitas siswa dari ketiga aspek yang mencapai kategori sangat baik pada
siklus I 16%, siklus II 56%, dan siklus III 92%. Hasil belajar siswa pada
siklus I 24%, siklus II 60%, dan siklus III mencapai 88%. Dengan
demikian, dapat dibuktikan bahwa penerapan pendekatan metode
pembelajaran example non example dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada materi pesawat sederhana. Persamaan penenlitian ini dengan
penelitian yang penulis lakukan yaitu dari penenrapan

metode

pembelajaran exampels non exampels. Sedangkan perbedaan penenlitian
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ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari lokasi tempat
penenlitian, jumlah sampel penenlitian dan materi yang ajarkan.
2. Hasil penelitian Nurul Awalina (2016) yang berjudul penerapan metode
pembelajaran examples non examples untuk meningkatkan keterampilan
siswa memerankan tokoh drama di kelas V SDN Tegalendah Kecamatan
Rancakalong Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa setelah dilakukan
penelitian diperoleh data kinerja guru perencanaan siklus I 84%, siklus II
96,8% dan siklus III 100%. Kinerja guru pelaksanaan siklus I 78,78%,
siklus II 88,8% dan siklus III 100%. Aktivitas siswa siklus I 38%, siklus II
54,1% dan siklus III 86,3%. Hasil belajar Siklus I 28,57%, siklus II
66,67% dan siklus III 90,9%. Simpulan hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan metode pembelajaran examples non examples dapat
meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara dalam memerankan
tokoh drama. Persamaan penenlitian ini dengan penelitian yang penulis
lakukan yaitu dari penenrapan

metode pembelajaran exampels non

exampels. Sedangkan perbedaan penenlitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu dari lokasi tempat penenlitian, jumlah sampel
penenlitian dan materi yang ajarkan.
3. Hasil penelitian Hevi Noer Maya Sari (2014) yang berjudul implementasi
metode pembelajaran examples non examples guna meningkatakan
motivasi belajar siswa mata pelajaran pkn materi penegakan HAM ( Kelas
X Bina Prestasi 2 Di MAN 2 Ponorogo Tahun 2013 / 2014) menunjukan
bahwa hasil pada kegiatan pra siklus prasentase ketuntasan hanya 27%
atau 6 siswa yang memenuhi ketuntasan, kemudian meningkat pada
kegiatan Siklus I menjadi 77,27% atau 17 siswa yang memenuhi
ketuntasan, dengan kata lain ada peningkatan sebesar 50%. Kemudian
prosentasi siswa yang memenuhi ketuntasan disempurnakan lagi pada
kegiatan siklus II. menjadi 90% atau 20 siswa yang memenuhi ketuntasan,
dengan kata lain terdapat peningkatan sebesar 30% dari siklus
sebelumnya. Persamaan penenlitian ini dengan penelitian yang penulis
lakukan yaitu dari penenrapan

metode pembelajaran exampels non
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exampels. Sedangkan perbedaan penenlitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu dari lokasi tempat penenlitian, jumlah sampel
penenlitian dan materi yang ajarkan.
4. Hasil penelitian Susanti (2014) yang berjudul pembelajaran model
examples non examples berbantuan powerpoint untuk meningkatkan hasil
belajar IPA. Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNNES Semarang
menunjukkan bahwa setelah dilakukan penelitian diperoleh bahwa
terdapat kenaikan rata-rata nilai dan prosentase ketuntasan belajar. Pada
siklus 3 siswa yang tuntas 80,4 %, sesuai dengan ketercapaian indikator
keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai maka
dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan model examples
non examples dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Persamaan
penenlitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari
penenrapan

metode pembelajaran exampels non exampels. Sedangkan

perbedaan penenlitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu
dari lokasi tempat penenlitian, jumlah sampel penenlitian dan materi yang
ajarkan.
5. Penelitian Putri Suyanti (2017) yang berjudul penerapan model
pembelajaran examples non examples pada materi tokoh-tokoh sejarah
untuk meningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Gunungsari
menunjukan bahwa Berdasarkan hasil tes belajar siswa siklus ke-I
mencapai 11 siswa yangbtuntas atau 55% siswa mencapai KKM danbyang
tidakbtuntas 9 siswa atau 45%. Pada pelaksanaan tes hasil belajar siklus II
15 siswa dapat dikatakan tuntas atau 75% siswa dapat mencapai KKM dan
yang tidak tuntas 5 orang siwa atau 35%. Pelaksanaan siklus III diperoleh
18 siswa yang sudah mencapai KKM atau 90% dan siswa yang tidak
tuntas hanya 2 siswa dengan persentase 10%. Adapun target yang sudah
ditentukan dalam pencapaian hasil belajar adalah sebesar 85%. Persamaan
penenlitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari
penenrapan

metode pembelajaran exampels non exampels. Sedangkan

perbedaan penenlitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu
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dari lokasi tempat penenlitian, jumlah sampel penenlitian dan materi yang
ajarkan.

C. Kerangka Berpikir
Kondisi awal sebelum penelitian ini dilakukan memiliki 3
permasalahan

utama

yang

akan

diberikan

tindakan.

Permasalahan-

permasalahan tersebut akan diberikan tindakan dan diselesaikan satu-persatu
melalui Penelitian Tindakan Kelas ini. Tindakan yang dilakukan merupakan
refleksi dari analisis data yang didapat pada pratindakan. Kerangka berfikir
dari penenlitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

PRATINDAKAN

1. Penerapan pembelajaran
konvensional tipe diskusi kelompok
belum menunjukkan peningkatan
aktivitas dan hasil belajar siswa
2. Penggunaan media pembelajaran
belum maksimal
3. hasil belajar siswa masih rendah

TINDAKAN

Guru memberi tindakan dengan
menerapkan metode Exampels Non
Exampels

PASCATINDAKAN

1. Hasil belajar siswa meningkat di tiap
siklus

2.
Gambar 2.1 Kerangka
Berfikir
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D. Hipotesis Tindakan
Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan
penelitian, sampai terbukti melalui data yang sudah terkumpul (Suharsimi
Arikunto, 2012, hal. 71).
Berdasarkan pada kerangka pemikiran anggapan dasar yang telah
dikemukakan, maka peneliti memiliki dugaan sementara mengenai penelitian
ini yaitu penerapan metode pembelajaran exampels non exampels dalam
pembelajaran Fiqih untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di
Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Muhajirin Kota Jambi pada
mata pelajaran Fiqih. Alamat Jl. Komplek Teluk Permai Kelurahan
Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari-20
Maret 2020 pada Semester Genap.

B. Rancangan Tindakan
Penelitian ini akan direncanakan sebanyak dua siklus yaitu siklus I, II
dan III. Ada empat tahapan penting dati Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
yang terdiri atas: perencanaan; pelaksanaan tindakan; pengamatan; dan
refleksi. Keempat tahap dalam Penelitian Tidakan Kelas merupakan
komponen untuk menyusun siklus penenlitian (Arikunto, 2012, hlm. 42).
Penelitian ini rancang mengikuti alur PTK model Kart Lewin, hasil reflek dari
siklus sebelumnya digunakan untuk menyusun perencanaan baru pada siklus
selanjutnya (Arikunto, 2012, hlm. 42).
Kegiatan yang dilakukan dalam PTK yang dimaksud adalah tahapan
yang sama di tiap siklus. Perencanaan merupakan hal pertama yang mesti
dilakukan dengan baik. Refleksi dari siklus sebelumnya akan dijadikan acuan
untuk membuat perencanaan di siklus berikutnya. Begitu juga refleksi dari
siklus 1 akan dijadikan acuan untuk membuat perencanaan di siklus 2 dan
siklus 3. Rencana sistematis langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
penenlitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
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Alur siklus PTK menurut Kart Lewin yaitu sebagai berikut :
Perencanaa
Refleksi

Pelaksanaan

Siklus I
Pengamatan
Perencanaan

Refleksi

Pelaksanaan

Siklus II
Pengamatan

Perencanaan
Siklus
Berhasil

Refleksi

Pelaksanaan

Siklus III
Pengamatan

Gambar 3.1 Skema Model Kart Lewin
(Sumber: Diadopsi dari Arikunto, 2012, hlm. 42)
Berdasarkan Skema di atas langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam penenlitian ini adalah sebagai berikut:
1) Perencanaan tindakan yang meliputi: menentukan kompetensi dasar yang
akan dijadikan sasaran dalam tindakan, merancang RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran), menyusun skenario pembelajaran yaitu
dengan metode pembelajaran examples non examples, menyiapkan sumber
belajar, menyiapkan format lembaran observasi aktifitas guru dan siswa,
menyusun

instrumen

pengumpulan

data,

menetapkan

indikator

ketercapaian hasil belajar, dan menyiapkan format evaluasi.
2) Pelaksanaan tindakan yaitu guru
pembelajaran examples non examples

mengajar menggunakan metode
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3) Pengamatan yaitu guru mengamati partisipasi siswa selama pembelajaran
berlangsung. Pada tahap observasi, guru pengajar melakukan tindakan
dengan menggunakan metode pembelajaran examples non examples dan
mengobservasi aktivitas guru dan siswa di dalam kelas di lakukan dengan
lembar pengamatan yang telah disiapkan.
4) Refleksi yaitu kegiatan mengingat dan merenungkan hasil yang telah
dicatat dalam lembaran observasi. Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti
bersama-sama observer mendiskusikan hasil tindakan, dari hasil tersebut
peneliti

dan guru dapat

merefleksikannya

dengan melihat data

pengamatan.
Langkah-langkah pada tahap siklus adalah sebagai berikut:
1. Siklus I
a. Menyusun Rancangan Tindakan Sebelum melaksanakan tindakan
kelas guru terlebih dahulu menyusun perencanaan yaitu :
1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi
dasar yang akan disampaikan kepada siswa
2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran
3) Membuat instrumen pembelajaran dalam siklus Action Reaserch
4) Menyusun alat evaluasi pembelajaran
b. Pelaksanaan Tindakan
Penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan tindakan
implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan
tindakan kelas berikut yang dilakukan oleh peneliti :
1) Guru menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan
metode pembelajaran examples non examples
2) Guru membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 4
orang secara heterogen
3) Siswa diberikan kesempatan untuk mengamati dan mendiskusikan
sesama teman sekelompoknya pelajaran yang telah diberikan oleh
guru sebelumnya
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4) Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berkenaan
dengan materi ajar yang diberikan sebelumnya
5) Guru memberikan penguatan dan kesimpulan kepada siswa
6) Guru memberikan evaluasi
c. Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada semua kegiatan yang ditujukan untuk
mengenali, merekam dan mendokumentasikan setiap aktivitas siswa
dalam proses pembelajaran. Pengamatan yang dilkukan oleh peneliti
adalah :
1) Situasi kegiatan pembelajaran
2) Keaktifan siswa dalam pembelajaran
3) Aktifitas siswa dalam berinteraksi antar sesama
4) Peneliti mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi
dengan

menggunakan

metode

pembelajaran

examples

non

examples.
d. Refleksi
Merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah
dilakukan. Dalam tahap ini hasil yang dicapai belum memenuhi
kriteria keberhasilan maka dalam siklus ini akan diperbaiki pada tahap
siklus selanjutnya.

2. Siklus II
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil belajar
refleksi pada siklus pertama. Yang mana pada siklus pertama belum
biasa teratasi dan pada siklus kedua guru dengan peneliti melakukan
pemecahan permasalahan yang belum bisa teratasi pada siklus
pertama. Misalnya dalam hal pembuatan RPP, menyiapkan bahan ajar,
dan pengembangan program tindakan (action) siklus II.
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b. Pelaksanaan
Peneliti melaksakan pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran examples non examples dan tentunya berdasarkan
rencana pembelajaran hasil siklus I. Pada setiap awal pembelajaran
disampaikan indikator pembelajaran agar siswa mengetahui sasaran
yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.
c. Pengamatan
Peneliti

melakukan

pengamatan

terhadap

kegiatan

aktivitas

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran examples
non examples selama proses pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Peneliti dan guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus
kedua seperti pada siklus pertama, serta menganalisis untuk membuat
kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas II pada pembelajaran Fiqih di kelas II MI
Al-Muhajirin Kota Jambi.

3. Siklus III
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil belajar
refleksi pada siklus pertama. Yang mana pada siklus pertama belum
biasa teratasi dan pada siklus kedua guru dengan peneliti melakukan
pemecahan permasalahan yang belum bisa teratasi pada siklus
pertama. Misalnya dalam hal pembuatan RPP, menyiapkan bahan ajar,
dan pengembangan program tindakan (action) siklus III.
b. Pelaksanaan
Peneliti melaksakan pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran examples non examples dan tentunya berdasarkan
rencana pembelajaran hasil siklus II. Pada setiap awal pembelajaran
disampaikan indikator pembelajaran agar siswa mengetahui sasaran
yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.
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c. Pengamatan
Peneliti

melakukan

pengamatan

terhadap

kegiatan

aktivitas

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran examples
non examples selama proses pembelajaran berlangsung.
d. Refleksi
Peneliti dan guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus
kedua seperti pada siklus pertama, serta menganalisis untuk membuat
kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan hasil
belajar siswa kelas II pada pembelajaran Fiqih di kelas II MI AlMuhajirin Kota Jambi.

C. Desain dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan

Penelitian ini merupakan Penenlitian Tindakan Kelas (PTK), yang
merupakan salah satu usaha guru untuk memperbaiki pelaksanaan
pembelajaran di kelas, dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk
memecahkan persoalan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah
suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secra bersama.
(Arikunto, 2012, hlm.3)
2. Prosedur Tindakan

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan (Action Reasecrh).
Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti
yang membuat rencana dan peneliti yang melaksanakan apa yang
direncanakan guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat
didalam kelas. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan
metode pembelajaran examples non examples untuk meningkatkan hasil
belajar siswa di kelas II MI Al-Muhajirin Kota Jambi.
Untuk lebih jelasnya berikut tahapan prosedur tindakan pada
metode pembelajaran examples non examples adalah sebagai berikut:
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1. Perencanaan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan:
a. Menelaah masalah yang ada di dalam kelas, pada materi dan
indikator yang kerap muncul dalam proses pembelajaran.
b. Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan indikator yang
kan dicapai menggunkan metode pembelajaran examples non
examples
c. Membuat alat evaluasi berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 soal
pada masing-masing siklus.
d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas belajar
peserta didik di dalam kelas.
2. Pelaksanaan
Tahap ini penulis dan guru mata pelajaran berkolaborasi melakukan
serangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran
examples non examples. Acuan pelaksanaan yang digunakan adalah
sintaks yang telah ada untuk metode pembelajaran examples non
examples. Penulis menerapkan sintaks metode pembelajaran examples
non examples tahap demi tahap dengan baik tanpa terlewatkan. Tahap
yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini sebagai berikut.
a. Pendahuluan
1) Menginformasikan pokok bahasan pada mata pelajaran Fiqih
materi sub pokok bahasan Sholat Lima Waktu yang akan
dibahas dan mengaitkannya dengan pokok bahasan di
pertemuan sebelumnya.
2) Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran tentang materi sub
pokok bahasan Sholat Lima Waktu yang akan dicapai secara
rinci dan menjelaskan metode pembelajaran examples non
examples yang akan digunakan pada pertemuan saat ini.
3) Memotivasi peserta didik agar menumbuhkan rasa ingin tahu
tentang konsep yang akan di bahas.
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b. Kegiatan Inti (Sintaks metode pembelajaran examples non
examples)
1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran
2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan
memalui Slide power point
3) Guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada
siswa untuk memperhatikan atau menganalsis gambar
4) Melalui diskusi kelompok yang terdiri dari 2-3 orang siswa,
hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas
5) Tiap

kelompok

diberi

kesempatan

membacakan

hasil

diskusinya
6) Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai
menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai
7) Kesimpulan
c. Kegiatan penutup
1) Guru menyimpulkan jawaban dari tiap kelompok
2) Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat untuk
membaca buku pejaran.
3) Guru menutup pembelajaran dengan menyampaikan pokok
bahasan berikutnya ayang akan dibahas, diakhiri dengan
ucapan salam yang dijawab oleh peserta didik secara bersamasama.
3. Pengamatan
Tahap ini merupakan tahap dilakukannya pengamatan oleh pengamat
menggunakan

lembar

pengamatan

sebagai

intrumennya.

Hasil

pengamatan ini akan sama-sama dianalisis oleh guru mata pelajaran dan
penulis. Pengamatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran
merupakan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik sesuai dengan
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indikator-indikator

yang

menjadi

data

hasil

penelitian.

Hasil

pengamatan akan di jadikan bahan refleksi untuk siklus berikutnya.
4. Refleksi
Data yang didapatkan dari siklus seblumnya dianalisis secara kualitatif
oleh penulis, masukan dari observer/pengamat akan dijadikan sebagai
bahan pertimbangan. Hasil refleksi biasanya berupa hal-hal yang terjadi
di luar perencanaan dan merupakan kekurangan siklus tersebut. Hasil
ini akan digunakan untuk menyusun perencanaan siklus berikutnya.

D. Intrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian yang dimaksud dalam penenlitian ini berupa
silabus, RPP, awal, RPP siklus 1 dan 2, serta lembar observasi aktivitas siswa
dan tes hasil belajar.
1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Aktivitas peserta didik dianalisis menggunakan lembar observasi
aktivitas. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk merefleksi
tindakan yang telah dilakukan pada kegiatan pembelajaran.
2. Tes Hasil Belajar
Dalam penelitian ini teknik tes digunakan ketika pada saat akhir
kegiatan proses pembelajaran dari setiap siklus, tes yang digunakan berupa
tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda. Perhitungan hasil belajar
individual ditentukan dari skor peningkatan yang diperoleh peserta didik
dari tes di akhir pada setiap siklus. Sementara itu pada teknik tes, maka
alat pengumpulan data dilakukan berupa pemberian soal objektif secara
tertulis, yang bertujuan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa pada
ranah pengetahuan siswa ketika siklus penelitian berlangsung.
3. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang ada dilapangan
(Ridwan, 2011, hlm. 29). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada
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guru yang mengajar pada mata pelajaran Fiqih di MI Al-Muhajirin Kota
Jambi.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

dokumentasi dari seseorang”. (Sugiyono, 2014, hlm. 329). Dokumentasi
digunakan

untuk

menggambarkan

situasi

dan

kondisi

kegiatan

pembelajaran fiqih dengan menerpakan metode pembelajaran examples
non examples berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan di
kelas, dari pembelajaran awal sampai akhir pembelajaran.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dari observasi aktivitas dilakukan secara kualitatif
dengan menghitung rata-rata skor observasi. Skala skor aktivitas dalam
penenlitian ini dimodifikasi dari Sudjana (2017, hlm. 81) dengan beberapa
perubahan yang dibutuhkan untuk penenlitian ini. Data penenlitian yang
didapat akan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu kepada beberapa
buku rujukan. Analisis data penenlitian dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Aktivitas Belajar
a.

Rata-rata skor total indikator =

b.

Rata-rata skor total =

Jumlah skor total indikator
Jumlah observasi

Jumlah skor total
Jumlah observasi

(Dimodifikasi dari Subana, 2015, hlm. 64)
Kategori penilaian untuk lembar observasi aktivitas siswa yang
digunakan yaitu:
Tabel 3.1 Kategori Penilaian
No
1
2
3
4

Interval
81-100
61-80
41-60
21-40

Ketegori
Baik Sekali
Baik Sekali
Cukup
Kurang
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5

0-20

Sangat Kurang
(Diadopsi dari Arikunto, 2015: 64)

2. Hasil Belajar
Data hasil belajar diperoleh dari tes akhir yang telah dilakukan dengan
perhitungan sebagai berikut:
a. Nilai hasil belajar dihitung dengan cara:
Nilai =

Juwaban benar
Total soal

x 100

b. Rata-rata nilai dihitung dengan rumus:
∑X
𝑋̅= N

Keterangan :
𝑋̅

= Nilai rata-rata,

∑ X = Jumlah nilai yang diperoleh,
N

= Jumlah peserta didik (Subana, 2015, hlm. 64).

c. Persentase ketuntasan belajar peserta didik dihitung dengan rumus:
KB =

NS
N

x 100

Keterangan :
KB = Ketuntasan belajar klasikal,
NS = Jumlah peserta didik yang mendapat nilai 70 atau lebih,
N = Jumlah peserta didik (Subana, 2015, hlm. 64)

F. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Kriteria keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini dikatakan
berhasil apabila terdapat sedikitnya 60% siswa yang aktif dalam mengikuti
pembelajaran. Keberhasilan dan ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil
tes tertulis peningkatan hasil belajar siswa saat proses pembelajaran yang
diperoleh siswa. Siswa yang memiliki hasil belajar yang tinggi apabila
memperoleh nilai 70 dan suatu kelas dikatakan telah berhasil apabila terdapat
75% siswa berhasil dari keseluruhan yang mengikuti proses pembelajaran.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.
Pada penelitian ini terdiri dari pra siklus, siklus I, Siklus II, dan Siklus III
yang dilaksanakan pada kelas II di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota
Jambi. Dalam peneilitian ini yang ikut terlibat adalah guru bidang studi,
peneliti dan teman sejawat yang bertugas membantu peneliti dalam
memngumpulkan data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 15
Februari 2020 sampai tanggal 20 Maret 2020 dengan langkah-langkah yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
1. Hasil Penelitian pada Pra Siklus
a. Hasil observasi aktivitas siswa pra siklus
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Keadaan aktivitas siswa Pra Siklus
No
Aktivitas Yang Diamati
1 Siswa masuk kelas tepat waktu
2 Keantuasiasan siswa untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran
3 Siswa menyiapkan perlengkapan
belajar
4 Motivasi yang muncul pada siswa
5 Siswa membuat rangkuman materi di
rumah
6 Kemampuan siswa melakuakan
percobaan, demonstrasi,dan diskusi
dalam pembelajaran examples non
examples
7 Siswa melaksanakan diskusi
kelompok sampai batas waktu yang
ditentukan
8 Keberanian siswa dalam bertanya
9 Siswa dapat menjawab pertanyaan
dengan benar
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F
15

%
75

Ket
Baik

9

45

Cukup Baik

9

45

Cukup Baik

10

50

Cukup Baik

13

65

Baik

9

45

Cukup Baik

9

45

Cukup Baik

7

35

Kurang Baik

10

50

Cukup Baik
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10

Siswa menyanggah argumen
temannya dalam berdiskusi

6

30

Kurang Baik

11

Siswa menanggapi argumen
temannya dalam berdiskusi

5

25

Kurang Baik

12

Kemampuan siswa menjawab
pertanyaan dalam berdiskusi

7

35

Kurang Baik

13

Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

10

50

Cukup

Dari Tabel 4.1 di di atas terlihat bahwa hasil observasi aktivitas
siswa belum terlaksana dengan baik, hasil yang diamati belum sesuai
yang diharapkan, hal itu menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar
masih rendah dan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar belum
terlaksana dengan baik. Pada pra siklus ini, aktivitas siswa pada
kategori kurang baik terdapat 4 poin, kategori Cukup 7 poin aktivitas,
dan kategori Baik 2 poin aktivitas.
Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam grafik pada
gambar berikut ini :
Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Pra
Siklus
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
65%
45% 45% 50%

45%

50%

50%

50%
35%

30%

35%
25%

Gambar 4.1 Grafik persentase aktivitas siswa saat pra siklus
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Keterangan Gambar:
Aktivitas 1
Aktivitas 2

: Siswa masuk kelas tepat waktu
: Keantuasiasan
siswa
untuk
mengikuti kegiatan pembelajaran
Aktivitas 3
: Siswa menyiapkan perlengkapan
belajar
Aktivitas 4
: Motivasi yang muncul pada siswa
Aktivitas 5
: Siswa membuat rangkuman materi
di rumah
Aktivitas 6
: Kemampuan siswa melakuakan
percobaan, demonstrasi,dan diskusi
dalam pembelajaran examples non
examples.
Aktivitas 7
: Siswa melaksanakan diskusi
kelompok sampai batas waktu yang
ditentukan
Aktivitas 8
: Keberanian siswa dalam bertanya
Aktivitas 9
: Siswa dapat menjawab pertanyaan
dengan benar
Aktivitas 10
: Siswa menyanggah argumen
temannya dalam berdiskusi
Aktivitas 11
: Siswa menanggapi argumen
temannya dalam
Aktivitas 12
: Kemampuan
siswa
menjawab
pertanyaan dalam berdiskusi
Aktivitas 13
: Keberanian
siswa
dalam
mengemukakan pendapat
b. Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan perolehan hasil ulangan harian setelah proses
pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 4.2 Hasil Ulangan Harian siswa pada Pra Siklus
No

Nama Responden

Kelas

1
2
3
4
5
6

Adinda Tami Putri
Amrina Rosyada
Annisa Nofiza Haryati
Aira Syahda
Azzam Ibrahim Alvito
Al-Fizzikra Pratama

II
II
II
II
II
II

Skor
Hasil KKM
Belajar
50
50
60
60
60
50

70
70
70
70
70
70

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
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7 Dhefany Athifa Putri
8 Fikri Penando
9 Muhammad Fadly
10 Muhammad Ilham
11 M. Nabil Nawari
12 M. Wahyu Adrian
13 Natasya Khoirunnisa
14 Raudhotun Aisyah
15 Riko Defriansyah
16 Rizki Dirnasyah
17 RT. Afifah Nesren
18 Syifa Adelia
19 Sa'adat Jazila Arafat
20 Thalia Nabila
Jumlah
Rata-rata Persentase
Tuntas
Tidak tuntas
% siswa yang Tuntas
% siswa yang Tidak tuntas

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

80
70
70
60
50
70
80
70
60
50
50
70
70
60
1240
62
8
12
40%
60%

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Dari Tabel diatas dapat dilihat nilai hasil ulangan harian siswa
pada tes pra siklus masih rendah, jumlah siswa yang berhasil hanya 8
siswa atau 40% dari jumlah keseluruhan siswa (20 orang), sedangkan
jumlah siswa yang belum berhasil 12 orang atau 60% dari jumlah
keseluruhan siswa. Selain itu, nilai rata-rata yang diperoleh juga masih
rendah yaitu 62 jika dikategorikan masih dalam kategori cukup.
Tindakan yang dilakukan pada pada siklus belum bisa dikatakan
berhasil karena belum mencapai kriteria keberhasilan 70% siswa yang
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan diperlukan
tindakan lanjutan pada siklus I.
c. Hasil Refleksi Pra Siklus
Berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa, dan hasil
ulangan harian siswa selama proses pembelajaran pada pra siklus
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berlangsung dapat dijadikan sebagai satandar awal sebelum memasuki
siklus I.
Ada beberapa kendala yang dihadapi sebelum proses pembelajaran
antara lain :
1) Kebiasaan siswa yang belajar secara individu.
2) Pada pertemuan awal suasana pembelajaran masih terasa gaduh dan
rebut.
3) Banyaknya siswa yang kurang memahami maksud dan tujuan
pembelajaran yang dilaksanakan.
4) Siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
guru.
5) Banyaknya siswa yang kurang memperhatikan penguatan tentang
sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang
dipelajari.
6) Siswa

kurang

mau

bekerjasama

dengan

temannya

dalam

menyelesaikan masalah.
7) Rendahnya hasil belajar siswa untuk mengetahui meteri yang akan
di pelajari
Untuk memperbaiki kekurangan-kekuranngan yang ada pada pra
siklus masuk pada siklus I, dan dijadikan standar penilaian pada siklus
I.
B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Penelitian pada Siklus I
Penelitian pada siklus I dibagi dalam empat kegiatan: a.
Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Observasi, d. Refleksi.
a. Perencanaan Siklus I
Perencanaan pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti
dengan menganalisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar
yang akan disampaikan kepada siswa. Pada siklus I ini materi yang
akan diajarkan kepada siswa mengenai tata cara sholat lima waktu.
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Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dilakukan diskusi dan tanya
jawab. Langkah-langkah pada tahap ini adalah sebagai berikut :
1) Mempersiapkan materi yang akan dilaksanakan pada saat
penelitian
2) Mempersiapkan Silabus
3) Memepersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4) Mempersiapkan lembar observasi aktifitas siswa
5) Menyusun alat evaluasi berupa soal pilihan ganda berjumlah 10
butir soal pada materi pokok bahasan sholat lima waktu.
b. Pelaksanaan Siklus I
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I
terdiri dari satu kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah pembahasan
mengenai pokok bahasan tata cara sholat lima waktu, serta pada akhir
pertemuan dilakukan evaluasi dengan memberikan soal pilihan ganda
berjumlah 10 butir soal. Siswa diberikan soal pilihan ganda bertujuan
untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan
dan untuk melihat berapa besar nilai hasil belajar yang diperoleh setiap
siswa. Tes ini terdiri dari 10 butir soal.
Langkah-langkah yang dilaksanakan pada siklus I ini dengan
menggunakan diskusi dan pertanyaan ini lebih ditekankan pada
kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dalam bentuk
kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang
siswa yang sama-sama membahas materi yang diberikan guru
kemudian setelah selesai membahas materi sesuai waktu yang
ditentukan. guru meminta siswa menutup materi yang didiskusikan.
Metode diskusi dan metode examples non examples ini digunakan
untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta kepercayaan diri dan
Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan
memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi,
percobaan, observasi, dan diskusi aktif dalam proses belajar mengajar
dan mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran, dalam
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proses pembelajaran yang menyenangkan pada akhirnya akan membuat
hasil belajar siswa menjadi lebih baik.
c. Observasi Siklus I
1) Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Keadaan aktivitas siswa pada Siklus I
No
Aktivitas Yang Diamati
1 Siswa masuk kelas tepat waktu
2 Keantuasiasan siswa untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran
3 Siswa menyiapkan perlengkapan
belajar
4 Motivasi yang muncul pada siswa
5 Siswa membuat rangkuman materi di
rumah
6 Kemampuan siswa melakuakan
percobaan, demonstrasi,dan diskusi
dalam pembelajaran examples non
examples
7 Siswa melaksanakan diskusi
kelompok sampai batas waktu yang
ditentukan
8 Keberanian siswa dalam bertanya
9 Siswa dapat menjawab pertanyaan
dengan benar
10 Siswa menyanggah argumen
temannya dalam berdiskusi
11 Siswa menanggapi argumen
temannya dalam berdiskusi
12 Kemampuan siswa menjawab
pertanyaan dalam berdiskusi
13 Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

F
17

%
85

Ket
Baik Sekali

10

50

Cukup

9

45

Cukup

10

50

Cukup

15

75

Baik

13

65

Baik

13

65

Baik

7

35

Cukup

9

45

Cukup

7

35

Cukup

7

35

Cukup

11

55

Cukup

13

65

Baik

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa hasil observasi aktivitas
siswa yang diamati belum sesuai yang diharapkan, hal itu
menunjukkan aktivitas siswa dalam belajar masih rendah dan upaya
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untuk meningkatkan hasil belajar belum terlaksana dengan baik.
Pada siklus I ini, aktivitas siswa pada kategori kurang tidak ada,
kategori cukup terdapat 8 poin, kategori baik 4 poin dan kategori
baik sekali 1 poin aktivitas.
Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam grafik pada
gambar berikut ini :
Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

85%
75%
65% 65%
50%

45%

65%
55%

50%

45%
35%

35% 35%

Gambar 4.2 Grafik persentase aktivitas siswa siklus I
Keterangan Gambar:
Aktivitas 1
Aktivitas 2

:
:

Aktivitas 3
Aktivitas 4
Aktivitas 5
Aktivitas 6

:
:
:
:

Aktivitas 7

:

Aktivitas 8 :
Aktivitas 9 :
Aktivitas 10 :
Aktivitas 11 :

Siswa masuk kelas tepat waktu
Keantuasiasan siswa untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran
Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
Motivasi yang muncul pada siswa
Siswa membuat rangkuman materi di rumah
Kemampuan siswa melakuakan percobaan,
demonstrasi,dan diskusi dalam pembelajaran
examples non examples.
Siswa melaksanakan diskusi kelompok sampai
batas waktu yang ditentukan
Keberanian siswa dalam bertanya
Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar
Siswa menyanggah argumen temannya dalam
berdiskusi
Siswa menanggapi argumen temannya dalam
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Aktivitas 12 :
Aktivitas 13 :

Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dalam
berdiskusi
Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat

2) Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan hasil perolahan tes hasil belajar setelah proses
pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dapat dilihat pada
tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4 Sekor Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No

Nama Responden

1 Adinda Tami Putri
2 Amrina Rosyada
3 Annisa Nofiza Haryati
4 Aira Syahda
5 Azzam Ibrahim Alvito
6 Al-Fizzikra Pratama
7 Dhefany Athifa Putri
8 Fikri Penando
9 Muhammad Fadly
10 Muhammad Ilham
11 M. Nabil Nawari
12 M. Wahyu Adrian
13 Natasya Khoirunnisa
14 Raudhotun Aisyah
15 Riko Defriansyah
16 Rizki Dirnasyah
17 RT. Afifah Nesren
18 Syifa Adelia
19 Sa'adat Jazila Arafat
20 Thalia Nabila
Jumlah
Rata-rata Persentase
Tuntas
Tidak tuntas
% siswa yang Tuntas
% siswa yang Tidak tuntas

Kelas
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Skor
Hasil KKM
Belajar
60
70
60
70
80
50
80
70
70
70
80
60
90
70
60
50
60
60
70
60
1340
67
11
9
55%
45%

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
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Dari table 4.4 diatas dapat dilihat nilai skor hasil belajar siswa
pada tes siklus I masih rendah, jumlah siswa yang berhasil hanya 11
siswa atau 55% dari jumlah keseluruhan siswa (20 orang),
sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 9 orang atau 45% dari
jumlah keseluruhan siswa. Selain itu, nilai rata-rata yang diperoleh
juga masih rendah yaitu 67 dapat dikategorikan cukup baik.
Tindakan yang dilakukan pada pada siklus belum bisa dikatakan
berhasil karena belum mencapai kriteria keberhasilan 75% siswa
yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan
diperlukan tindakan lanjutan pada siklus II.
d. Refleksi siklus I
Berdasarkan hasil observasi dan sekor hasil belajar siswa selama
proses pembelajaran siklus I berlangsung dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan siklus I belum dapat dikatakan berhasil karena belum
mencapai kriteria keberhasilan 70% siswa yang mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM) dan perlu ditingkatkan pada siklus II.
Ketidak berhasilan dapat dilihat dari rendahnya nilai hasil belajar dan
nilai aktivitas siswa. Ada beberapa kendala yang dihadapi pada proses
pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan metode examples non
examples antara lain :
1) Tidak semua siswa, hanya sebagian mau menerima belajar secara
kelompok, hal ini dikarenakan kebiasaan siswa yang belajar secara
individu. Tetapi setelah diberikan stimulus dan motivasi bahkan
voting seluruh siswa mau belajar secara berkelompok.
2) Pada saat pembagian kelompok ada sebagian siswa yang memilihmilih teman kelompoknya dan belum menerima pembagian
kelompok

secara

heterogen.

Guru

memberikan

penjelasan

keuntungan kelompok secara heterogen dan setelah proses
pembelajaran siswa menerima dan terbiasa dengan kelompoknya.
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3) Pada pertemuan awal suasana diskusi kelompok masih terasa
sedikit gaduh.
4) Masih ada siswa yang kurang memahami maksud dan tujuan
pembelajaran yang dilaksanakan.
5) Masih ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru.
6) Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penguatan tentang
sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang
dipelajari.
7) Masih banyaknya siswa kesulitan membuat pertanyaan tentang
materi tata cara sholat lima waktu.
8) Kurangnya pemahaman siswa dalam mengembangkan sebuah
pertanyaan ataupun jawaban.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekuranngan yang ada pada siklus
I dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar maka perlu
dilanjutkan pada siklus II, dengan melakukan perbaikan-perbaikan
sebagai berikut :
1) Guru perlu meningkatkan lagi motivasi kepada siswa agar lebih
termotivasi dalam belajar.
2) Guru lebih optimal dalam mengkondisikan kelas untuk siap dalam
belajar.
3) Guru lebih optimal dalam membimbing dan mengarahkan siswa
untuk aktif dalam proses pembelajaran.
4) Guru hendaknya selalu memberikan penjelasan atas dampak
negatif dari tidak dikuasainya materi yang dipelajari.
5) Guru wajib menganalisa kendala-kendala yang dihadapi siswa
dalam memahami materi pembelajaran dan mencari solusinya.
6) Guru wajib menemukan keinginan anak dalam belajar, sehingga
anak tidak merasa terbebani dengan materi ajar, sementara tujuan
yang dicapai dalam pembelajaran harus tercapai.
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7) Guru hendaknya menggunakan fasilitas perangkat pembelajaran
seperti media pembelajaran yang lengkap guna membuat siswa
lebih tertarik dengan materi yang di ajarkan. Atau guru harus
mempunyai inisiatif lain jika media pembelajaran di sekolah tidak
lengkap, guru bisa menggunakan media lain seperti tubuh manusia
secara langsung guna mengaktifkan stimulus siswa.
8) Guru perlu membimbing siswa yang masih kesulitan membuat
pertanyaan tentang materi tata cara sholat lima waktu.
9) Guru perlu memberi penguatkan pemahaman siswa dalam
mengembangkan sebuah pertanyaan ataupun jawaban.

2. Penelitian pada Siklus II
Penelitian pada siklus II dibagi dalam empat kegiatan:a. Perencanaan,
b. Pelaksanaan, c. Observasi, dan d. Refleksi.
a. Perencanaan Siklus II
Berdasarkan hasil refleksi siklus I hasil belajar siswa masil belum
meningkat. perencanaan pembelajaran siklus II masih sama dengan
siklus sebelumnya hanya saja guru lebih dimaksimalkan untuk
meningkatkan hasil belajar dan lebih membimbing siswa. Pada siklus
II materi yang di ajarkan adalah materi tata cara sholat lima waktu.
b. Pelaksanaan Siklus II
Tindakan yang dilakukan pada siklus II dilakukan selama 1 kali
pertemuan mengenai tata cara sholat lima waktu, pada akhir petemuan
dilakukan evaluasi dengan memberikan soal pilihan ganda kepada
siswa pada siklus II. Soal pilihan ganda yang terdiri dari 10 pertanyaan.
Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap pertemuan sama
seperti siklus I dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang
telah di rumuskan pada refleksi siklus I. Setiap awal pembelajaran
disampaikan indikator dan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui
sasaran yang akan di capai dalam proses pembelajaran, serta membuat
kelompok diskusi agar siswa saling memberikan gagasan atau pendapat
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mereka masing-masing melalui pertanyaan yang saling mereka
sampaikan antar kelompok dan sama-sama memecahkan solusi dan
mencari jawab pertanyaan yang di berikan oleh teman-temannya.

c. Observasi Siklus II
1) Hasil observasi aktivitas siswa
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.5 Keadaan aktivitas siswa pada Siklus II
No
Aktivitas Yang Diamati
1 Siswa masuk kelas tepat waktu
2 Keantuasiasan siswa untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran
3 Siswa menyiapkan perlengkapan
belajar
4 Motivasi yang muncul pada siswa
5 Siswa membuat rangkuman materi di
rumah
6 Kemampuan siswa melakuakan
percobaan, demonstrasi,dan diskusi
dalam pembelajaran examples non
examples
7 Siswa melaksanakan diskusi kelompok
sampai batas waktu yang ditentukan
8 Keberanian siswa dalam bertanya
9 Siswa dapat menjawab pertanyaan
dengan benar
10 Siswa menyanggah argumen temannya
dalam berdiskusi
11 Siswa menanggapi argumen temannya
dalam berdiskusi
12 Kemampuan siswa menjawab
pertanyaan dalam berdiskusi
13 Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

F
18

%
90

Ket
Baik Sekali

15

75

Baik

14

70

Baik

17

85

Baik Sekali

16

80

Baik Sekali

90

Baik Sekali

16

80

Baik Sekali

13

65

Baik

13

65

Baik

12

60

Baik

9

45

Cukup Baik

15

75

Baik

16

80

Baik Sekali

18

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa hasil observasi aktivitas
siswa sudah terlaksana dengan baik, hasil yang diamati mendekati
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dengan yang diharapkan, hal itu menunjukkan aktivitas siswa
dalam

belajar

sudah

mulai

meningkat

dan

upaya

untuk

meningkatkan hail belajar telah terlaksana dengan baik. Pada siklus
II ini, aktivitas siswa pada kategori rendah tidak ada, kategori
cukup 1 poin aktivitas, kategori baik 6 poin aktivitas, dan kategori
Baik Sekali 6 poin aktivitas.
Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam grafik pada
gambar berikut ini :
Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

85%
75%

90%
80%

80%

75%

70%
65% 65%

80%

60%
45%

Gambar 4.3 Grafik persentase aktivitas siswa siklus II
Keterangan Gambar:
Aktivitas 1 : Siswa masuk kelas tepat waktu
Aktivitas 2 : Keantuasiasan siswa untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran
Aktivitas 3 : Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
Aktivitas 4 : Motivasi yang muncul pada siswa
Aktivitas 5 : Siswa membuat rangkuman materi di rumah
Aktivitas 6 : Kemampuan siswa melakuakan percobaan,
demonstrasi,dan diskusi dalam pembelajaran
examples non examples.
Aktivitas 7 : Siswa melaksanakan diskusi kelompok sampai
batas waktu yang ditentukan
Aktivitas 8 : Keberanian siswa dalam bertanya
Aktivitas 9 : Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar
Aktivitas 10 : Siswa menyanggah argumen temannya dalam
berdiskusi
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Aktivitas 11 : Siswa menanggapi argumen temannya dalam
Aktivitas 12 : Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dalam
berdiskusi
Aktivitas 13 : Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat
2) Hasil Belajar siswa Pada siklus II
Berdasarkan

skor

hasil

belajar

siswa

setelah

proses

pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dapat dilihat pada
tabel 4.6 berikut ini:
Tabel 4.6 Skor Hasil Belajar siswa pada Siklus II
No

Nama Responden

1 Adinda Tami Putri
2 Amrina Rosyada
3 Annisa Nofiza Haryati
4 Aira Syahda
5 Azzam Ibrahim Alvito
6 Al-Fizzikra Pratama
7 Dhefany Athifa Putri
8 Fikri Penando
9 Muhammad Fadly
10 Muhammad Ilham
11 M. Nabil Nawari
12 M. Wahyu Adrian
13 Natasya Khoirunnisa
14 Raudhotun Aisyah
15 Riko Defriansyah
16 Rizki Dirnasyah
17 RT. Afifah Nesren
18 Syifa Adelia
19 Sa'adat Jazila Arafat
20 Thalia Nabila
Jumlah
Rata-rata Persentase
Tuntas
Tidak tuntas
% siswa yang Tuntas
% siswa yang Tidak tuntas

Kelas
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Skor
Hasil KKM
Belajar
60
70
60
70
80
60
80
70
70
70
80
60
90
70
70
60
70
60
60
70
1380
69
13
7
65%
35%

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai hasil belajar siswa pada
tes siklus II masih rendah, jumlah siswa yang berhasil hanya 13
siswa atau 65% dari jumlah keseluruhan siswa (20 orang),
sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 7 orang atau 35%
dari jumlah keseluruhan siswa. Selain itu, nilai rata-rata yang
diperoleh juga masih rendah yaitu 69 dapat dikategorikan baik.
Tindakan yang dilakukan pada pada siklus belum bisa dikatakan
berhasil karena belum mencapai kriteria keberhasilan 75% siswa
yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan
diperlukan tindakan lanjutan pada siklus III.

d. Refleksi Siklus II
Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa, lembar observasi
aktivitas siswa pada pelaksaan siklus II dapat diketahui bahwa terdapat
peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Hal ini dapat dilihat dari
adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran serta
keaktifan siswa saat melakukan diskusi. Tetapi perlu diadakan tindakan
lanjutan pada siklus III yang diharapkan mampu meningkatkan yang
lebih baik pada hasil belajar siswa.
adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proses
pembelajaran pada siklus II, diantaranya sebagai berikut :
1) Masih siswa yang tidak bertanya saat proses pembelajaran
2) Masih ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru
3) Siswa kurang mau bekerjasama dalam kelompoknya.
4) Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penguatan tentang
sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang
dipelajari.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekuranngan yang ada pada
siklus II dan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar
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maka perlu dilanjutkan pada siklus III, dengan melakukan perbaikanperbaikan sebagai berikut :
1) Guru perlu meningkatkan lagi motivasi kepada siswa agar lebih
termotivasi
2) Guru lebih optimal dalam mengkondisikan kelas untuk siap dalam
belajar
3) Guru lebih optimal dalam membimbing dan mengarahkan siswa
untuk aktif dalam proses pembelajaran
4) Guru harus menjelaskan kepada siswa tentang cara bekerjasama
3. Penelitian pada siklus III
Penelitian pada siklus III dibagi dalam empat kegiatan: a.
Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Observasi, d. Refleksi.
a. Perencanaan Siklus III
Berdasarkan hasil refleksi siklus II skor hasil belajar siswa
meningkat

dibandingkan

dengan

siklus

I

dan

perencanaan

pembelajaran siklus III masih sama dengan siklus sebelumnya hanya
saja guru lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan hasil blajar siswa
dan lebih membimbing siswa. Pada siklus III materi yang di ajarkan
adalah tata cara sholat lima waktu.
b. Pelaksanaan Siklus III
Tindakan yang dilakukan pada siklus III dibagi dalam satu kali
pertemuan, pertemuan pertama mengenai materi tata cara holat lima
waktu, pada akhir pertemuan dilakukan evaluasi pembelajaran dengan
pengisian soal pilihan ganda kepada siswa yang terdiri dari 10 butir
pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang di pelajari pada siklus
III.
Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap pertemuan sama
seperti siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang
telah di rumuskan pada refleksi siklus II. Setiap awal pembelajaran
disampaikan

indikator

dan

tujuan

pembelajaran

agar

siswa

mengetahui sasaran yang akan di capai dalam proses pembelajaran,
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serta membuat kelompok diskusi agar siswa saling memberikan
gagasan atau pendapat mereka masing-masing melalui pertanyaan
yang saling mereka sampaikan antar kelompok dan sama-sama
memecahkan solusi dan mencari jawab pertanyaan yang di berikan
oleh teman-temannya
c. Observasi Siklus III
1) Hasil observasi aktivitas siswa
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran
aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.7 Keadaan aktivitas siswa pada Siklus III
No
Aktivitas Yang Diamati
1 Siswa masuk kelas tepat waktu
2 Keantuasiasan siswa untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran
3 Siswa menyiapkan perlengkapan
belajar
4 Motivasi yang muncul pada siswa
5 Siswa membuat rangkuman materi di
rumah
6 Kemampuan siswa melakuakan
percobaan, demonstrasi,dan diskusi
dalam pembelajaran examples non
examples
7 Siswa melaksanakan diskusi kelompok
sampai batas waktu yang ditentukan
8 Keberanian siswa dalam bertanya
9 Siswa dapat menjawab pertanyaan
dengan benar
10 Siswa menyanggah argumen temannya
dalam berdiskusi
11 Siswa menanggapi argumen temannya
dalam berdiskusi
12 Kemampuan siswa menjawab
pertanyaan dalam berdiskusi
13 Keberanian siswa dalam
mengemukakan pendapat

F
20

%
100

Ket
Baik Sekali

19

95

Baik Sekali

18

90

Baik Sekali

18

90

Baik Sekali

18

90

Baik Sekali

20

100

Baik Sekali

20

100

Baik Sekali

13

65

Baik

16

80

Baik Sekali

12

60

Baik

13

65

Baik

17

85

Baik Sekali

18

90

Baik Sekali
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Dari tabel 4.7 di atas terlihat bahwa hasil observasi aktivitas
siswa

sudah terlaksana dengan baik, hasil yang diamati telah

sesuai yang diharapkan, hal itu menunjukkan aktivitas siswa dalam
upaya untuk meningkatkan hasil belajar telah terlaksana dengan
baik dan memuaskan. Pada siklus III ini, aktivitas siswa pada
kategori Rendah tidak ada, kategori cukup baik tidak ada, kategori
Baik 3 poin aktivitas, dan kategori Baik Sekali 13 poin aktivitas.
Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam grafik pada
gambar berikut ini :
Grafik Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus III
100% 100%
100% 100% 95%
90% 90% 90%
90%
90%
85%
80%
80%
70%
65%
65%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Gambar 4.4 Grafik persentase aktivitas siswa siklus III
Keterangan Gambar:
Aktivitas 1
Aktivitas 2
Aktivitas 3
Aktivitas 4
Aktivitas 5
Aktivitas 6

Aktivitas 7
Aktivitas 8
Aktivitas 9

: Siswa masuk kelas tepat waktu
: Keantuasiasan siswa untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran
: Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
: Motivasi yang muncul pada siswa
: Siswa membuat rangkuman materi di rumah
: Kemampuan siswa melakuakan percobaan,
demonstrasi,dan diskusi dalam pembelajaran
examples non examples.
: Siswa melaksanakan diskusi kelompok sampai
batas waktu yang ditentukan
: Keberanian siswa dalam bertanya
: Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar
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Aktivitas 10
Aktivitas 11
Aktivitas 12
Aktivitas 13

: Siswa menyanggah argumen temannya dalam
berdiskusi
: Siswa menanggapi argumen temannya dalam
: Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dalam
berdiskusi
: Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat

2) Nilai Hasil Belajar siswa Pada siklus III
Berdasarkan

skor

hasil

belajar

siswa

setelah

proses

pembelajaran berlangsung secara keseluruhan dapat dilihat pada
tabel 4.8 berikut ini:
Tabel 4.8 Skor Hasil Belajar siswa pada Siklus III
No

Nama Responden

1 Adinda Tami Putri
2 Amrina Rosyada
3 Annisa Nofiza Haryati
4 Aira Syahda
5 Azzam Ibrahim Alvito
6 Al-Fizzikra Pratama
7 Dhefany Athifa Putri
8 Fikri Penando
9 Muhammad Fadly
10 Muhammad Ilham
11 M. Nabil Nawari
12 M. Wahyu Adrian
13 Natasya Khoirunnisa
14 Raudhotun Aisyah
15 Riko Defriansyah
16 Rizki Dirnasyah
17 RT. Afifah Nesren
18 Syifa Adelia
19 Sa'adat Jazila Arafat
20 Thalia Nabila
Jumlah
Rata-rata Persentase
Tuntas

Skor
Kelas Hasil KKM
Belajar
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

70
70
60
70
90
70
80
60
80
70
80
70
90
70
60
70
70
70
70
70
1440
72
17

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Tidak tuntas
% siswa yang Tuntas
% siswa yang Tidak tuntas

3
85%
15%

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat skor nilai hasil belajar
siswa pada tes akhir siklus III terjadi peningkatan, jumlah siswa
yang berhasil hanya 17 siswa atau 85% dari jumlah keseluruhan
siswa (20 orang), sedangkan jumlah siswa yang belum berhasil 3
orang atau 15% dari jumlah keseluruhan siswa. Selain itu, nilai
rata-rata yang diperoleh juga masih rendah yaitu 72 dapat
dikategorikan baik. Tindakan yang dilakukan pada pada siklus
dapat dikatakan berhasil karena nilai siswa banyak yang mencapai
kriteria keberhasilan 75% dari Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah.
d. Refleksi Siklus III
Setelah

dilakukan

perbaikan-perbaikan

terhadap

kegiatan

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus sebelumnya, pada
siklus III didapatkan beberapa hal seperti hasil observasi aktivitas
siswa terlihat bahwa siklus III ini terjadi peningkatan persentase
keaktifan siswa dimana dapat terlihat jumlah aktivitas siswa dalam
kategori Rendah tidak ada, kategori cukup baik tidak ada, kategori
baik 3 poin aktivitas, dan kategori baik sekali 13 poin aktivitas.
Berdasarkan hasil evaluasi hasil belajar yang diadakan pada
akhir siklus III, skor hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami
peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Dari data skor hasil
belajar yang dilakukan pada siklus III diperoleh bahwa tindakan yang
dilakukan pada siklus ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa
dimana sebesar 83% siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan
Minimum (KKM) yang telah ditetapkan sehingga pertemuan dan
siklus berikutnya tidak dilanjutkan lagi.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I, II dan III
dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di Madrasah Ibtidaiyah
Al-Muhajirin Kota Jambi dengan Melalui metode pembelajaran examples non
examples berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwah terjadi
peningkatan hasil belajar siswa yang terjadi pada siklus siklus I, II dan III
setelah penerapan metode pembelajaran examples non examples dan diskusi
pada saat dalam proses pembelajaran.
Pada setiap siklus meningkat, nilai rata-rata pada siklus I yaitu 67, pada
siklus II 69 dan pada siklus III meningkat menjadi 72 begitu juga dengan
siswa yang telah berhasil dalam pembelajaran pada siklus I yaitu 11 orang,
pada siklus II 13 orang dan pada siklus III meningkat menjadi 17 orang.
Banyaknya siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran pada siklus I yaitu
9 orang, pada siklus II 7 orang dan pada siklus III hanya 3 orang siswa. Selain
itu, persentase siswa yang telah berhasil dalam pembelajaran pada siklus I
yaitu 55%, pada siklus II 65% dan pada siklus III meningkat menjadi 85%
sedangkan persentase siswa yang belum berhasil dalam pembelajaran pada
siklus I 45%, pada siklus II 35% dan pada siklus III hanya 15% yang belum
berhasil dalam proses pembelajaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa
peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan metode pembelajaran
examples non examples dan diskusi yang terjadi dari siklus I sampai dengan
siklus III adalah Sebesar 10% yang artinya metode pembelajaran examples
non examples dan diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Untuk Lebih Jelasnya perbandingan hasil belajar siswa pada siklus I, II
dan III di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi, juga disajikan dalam
bentuk diagram batang, yang dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan 4.6 berikut
ini:
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Nilai Rata-Rata Tiap Siklus
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Nilai Rata-Rata Tiap Siklus

Gambar 4.5 Hasil Nilai Rata-rata siswa pada siklus I, II dan III Di Madrasah
Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi
85%

90%
80%
65%

70%
60%
50%

53%

45%
35%

40%
30%

15%

20%
10%
0%
Siklus I

Tuntas

Siklus II

Siklus III

Tidak Tuntas

Gambar 4.6 Persentase Jumlah Siswa Yang Tuntas Dan Tidak Tuntas Pada
Siklus I, II Dan III Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota
Jambi
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Untuk menjawab rumusan masalah yang di ajukan, Penerapan metode
pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran fiqih dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di Madrasah Ibtidaiyah AlMuhajirin Kota Jambi peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Meningkatnya hasil belajar siswa kelas II di Madrasah Ibtidaiyah AlMuhajirin Kota Jambi melalui penerapan metode pembelajaran examples non
examples juga meningkat. Hal ini di tunjukkan dengan adanya meningkatnya
skor hasil belajar yang peroleh siswa dari siklus I nilai rata - rata 67 atau 11
siswa tuntas belajar, siklus II nilai rata-rata 69 atau 13 siswa tuntas belajar,
siklus nilai rata- rata 72 atau 17 siswa tuntas belajar. Jadi dapat di simpulkan
bahwa peningkatan hasil belajar setelah penerapan metode pembelajaran
examples non examples yang yang terjadi dari siklus I sampai dengan siklus
III adalah Sebesar 10% yang artinya melalui penerapan metode pembelajaran
examples non examples mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Saran
Berdasarkan hasil peneltian tindakan kelas dapat ditemukan saran-saran
yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran diantaranya :
1. Metode pembelajaran examples non examples digunakan sebagai metode
pembelajaran mata pelajaran fiqih sub materi tata cara sholat lima waktu,
namun juga dapat di terapkan pada saat pelajaran lain untuk materi
lainnya.
2. Peneliti berharap guru dapat mengungkapkan lebih dalam mengenai
penggunaan metode pembelajaran examples non examples untuk
meningkatkan hasil belajar siswa
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3. Peneliti berharap agar metode pembelajaran examples non examples ini
dapat terus digunakan sebagai metode pembelajaran dalam proses belajar
mengajar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Satuan Pendidikan

:

MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Mata Pelajaran

:

Fiqih

Kelas / Semester

:

II/2

Sub Topik

:

Tata Sholat Lima Waktu

Alokasi Waktu

:

2 JP (35 menit x 2)

A. KOMPETENSI INTI
KI.1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli,

dan

percaya

diri

dalam

berinteraksi

dengan

keluarga,teman dan guru.
KI.3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan
di sekolah.
KI.4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Meyakini bahwa shalat adalah perintah Allah swt dan Rasul-Nya.
1.4 Menghayati hikmah shalat fardhu.
2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai shalat dalam kehidupan sehari-hari.
3.3 Memahami ketentuan shalat fardhu.
3.4 Mengidentifikasi hikmah shalat fardhu.
4.3 Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardhu
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C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
3.1.1

Menjelaskan pengertian rukun shalat

3.1.2

Mengidentifikas macam-macam rukun shalat.

3.1.3

Menjelaskan pengertian sunah shalat.

3.1.4

Mendeskripsikan macam-macam sunah shalat

3.1.5

Mendeskripsikan hal-hal yang membatalkan wudhu

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun shalat
2. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam rukun shalat
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian sunah shalat
4. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sunah shalat
5. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu
E. MATERI PEMBELAJARAN
a. Syarat- syarat shalat:
1) Beragama Islam
2) Sudah baliqh dan berakal
3) Suci dari hadast
4) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
5) Menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut,
sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan
dua belah tapak tangan
6) Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masingmasing shalat
7) Menghadap kiblat (Rifa’i, 2010, hlm. 33).
b. Rukun shalat
1) Niat
2) Takbiratul ihram
3) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh
sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
4) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap raka‟at
5) Rukuk dengan tumakninah
6) I‟tidal dengan tumakninah
7) Sujud dua kali dengan tumakninah
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8) Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
10) Membaca tasyahud akhir
11) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
12) Membaca salam pertama
13) Tertib: berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut (Rifa’i, 2010,
hlm. 33).
c. Tata cara shalat
1) Niat Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu pekerjaan
yang langsung melakukan pekerjaan itu. Niat harus disertai
dengan kesadaran diri dan keikhlasan beribadah karena Allah.
2) Takbiratul ihram Apabila Rasulullah saw mendirikan shalat,
beliau mengangkat kedua tangannya hingga menghampiri kedua
bahunnya. Kemudian beliau bertakbir dan semua anggota badan
tetap di tempat secara betul kemudian beliau membaca (bacaan
AlQur‟an).
3) Do‟a Iftitah Apabila telah selesai meletakkan tangan atas dada
menurut caranya.
4) Ruku‟ dan I‟tidal Ruku‟ yaitu menundukkan badan, hingga
tulang punggung dan kepala ada pada satu garis mendatar,
sedangkan dua telapak tangan memegang lutut.
5) Sujud Sujud adalah meletakkan dahi ke lantai bagian pinggul
lebih tinggi dari punggung dan kepala.
6) Duduk diantara dua sujud Setelah sujud, Rasulullah kemudian
bangkit, yaitu dengan cara mengangkat kepala seraya membaca
takbir, tanpa mengangkat kedua tangannya keatas. Kemudian
Rasulullah duduk iftirasy, yaitu dengan melipat kaki kirinya ke
belakang dan duduk diatas kaki kiri. Telapak kaki kanan
diluruskan dengan jari jemarinya menghadap kiblat.
7) Tasyahud apabila Rasulullah saw sedang duduk tasyahud, maka
beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya
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sembari mengumpulkan ketiga jarinya dan mengangkat jari
telunjuknya.
8) Cara Nabi salam Apabila Rasulullah saw. telah selesai dari
shalatnya, maka beliau mengucapkan salam dan menghadapkan
wajahnya

kearah

kanan

seraya

mengucapkan

kalimat,

“Assalamu‟alaikum warahmatullah” Dan kearah kiri juga
mengucapkan kalimat yang sama.
F. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

:

Scientific

Metode

:

Diskusi

Model

:

Examples non Examples

G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media

:

Gambar, papan tulis, power point,

2. Alat dan bahan :

Laptop, proyektor, dan spidol.

3. Sumber Belajar :

Buku Paket Fiqih kelas II Kemendikbud 2018
Rifa’i. M. (2010). Risalah Tuntunan Sholat
Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam disertai senyum, kemudian menanyakan
(10 menit)
kabar siswa.
b. Guru mengabsen siswa dan meminta siswa berdoa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Siswa disuruh untuk menutup hidungnya dalam beberapa detik
d. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada
semua siswa., “subuh tadi kalian sholat subuh tidak? ”
e. Kemudian guru memberikan pertanyaan dan menunjuk beberapa
siswa untuk menjawabnya “ kira –kira mengapa umat islam
diwajibkan mengerjakan sholat lima waktu?” dan “apa yang kalian
ketahui tentang sholat?”
f. Guru menyebutkan tentang pokok bahasan pertemuan kali ini yaitu
tata cara sholat lima waktu.
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dalam rangka mencapai
indikator kompetensi yang di tetapkan
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
h. Guru menjelaskan sedikit gambaran mengenai pengertian sholat dan
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran example non example

Inti
(50 Menit)

a. Guru mempersiapakan dan menampilkan gambar tentang tata cara
sholat lima waktu
b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan memalui
Slide Power Point
c. Guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa
untuk memperhatikan atau menganalsis gambar
d. guru membagi kelompok diskusi yang terdiri dari 2-3 orang siswa,
hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas
e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
f. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai
menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai
g. guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang
telah dilakukan

Penutup
(10 Menit)

a. Siswa mengerjakan ulangan atau tes tertulis sebagai evaluasi
seberapa sukseskah proses pembelajaran dapat diterima atau
dipahami oleh siswa.
b. Guru memberikan umpan balik atau penilaian berupa reward atau
punishment terhadap materi yang telah dilaksanakan.
c. Guru memerintahkan siswa agar mempelajari materi selanjutnya
tentang tata cara sholat jum’at untuk pertemuan selanjutnya.

I. PENILAIAN
Penilaian Kognitif (soal terlampir)
Jambi, Februari 2020
Mengetahui
Kepala MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Guru Mata Pelajaran

(.....................................)
(..................................
...)
NIP.

NIP.
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SOAL PILIHAN GANDADA
SIKLUS I

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang benar !
1. Shalat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut shalat ...
a. dhuha

c. berjamaah

b. sunah

d. fardu

2. Orang yang shalat di belakang imam disebut . . . . .
a. masbuk

c. balig

b. makmum

d. semua benar

3. Shalat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh . . . . . orang
a. 1

c. 3

b. 2

d. 4

4. Makmum yang tertinggal shalatnya disebut . . . . .
a. makmum

c. imam

b. masbuk

d. mashur

5. hukum shalat berjamaah adalah . . . . . .
a. wajib

c. mubah

b. sunah muakkad d. makruh
6. Dalam shalat berjamaah gerakan haruslah serasi/sesuai dengan . .
a. bacaan

c. keinginan

b. do’a

d. semua benar

7. Orang yang berada di depan atau diikuti dalam shalat berjamaah disebut . . . .
a. makmum

c. masbuk

b. imam

d. semua salah

8. apabila imam rukuk, makmum juga harus . . . . .
a. sujud

c. i’tidal

b. rukuk

d. semua benar

9. Shalat berjamaah bisa dikerjakan dirumah tetapi lebih utama dikerjakan di . . .
a. masjid

c. tempat umum

b. kos

d. semua benar
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10. Apabila seseorang shalat dengan berjamaah maka orang tersebut
mendapatkan pahala . . . .
a. 24 derajat

c. 26 derajat

b. 27 derajat

d. 28 derajat

11. Saf shalat berjamaah paling depan sebaiknya diisi oleh . . . . .
a. laki-laki dewasa c. anak-anak
b. remaja

d. semua salah

12. Mereka yang datang lebih awal sebaiknya mengisi barisan yang . .
c. belakang

c. terdepan

d. pojok

d. samping kiri

13. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti . . . .
a. imam

c. makmum

b. jamaah

d. shalat

14. Antara imam dan makmum tidak boleh berdiri . . . . .
a. sejajar

c. disamping

b. depan belakang d. semua benar
15. Mengikuti gerakan imam dalam shalat berjamaah termasuk syarat menjadi . .
a. imam

c. makmum

b. masbuk

d. jamaah
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KUNCI JAWABAN
1. C
2. B
3. 2
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. A
10. B
11. A
12. C
13. A
14. D
15. D
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Satuan Pendidikan

:

MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Mata Pelajaran

:

Fiqih

Kelas / Semester

:

II/2

Sub Topik

:

Tata Sholat Lima Waktu

Alokasi Waktu

:

2 JP (35 menit x 2)

A. KOMPETENSI INTI
KI.1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli,

dan

percaya

diri

dalam

berinteraksi

dengan

keluarga,teman dan guru.
KI.3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan
di sekolah.
KI.4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Meyakini bahwa shalat adalah perintah Allah swt dan Rasul-Nya.
1.4 Menghayati hikmah shalat fardhu.
2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai shalat dalam kehidupan sehari-hari.
3.4 Memahami ketentuan shalat fardhu.
3.5 Mengidentifikasi hikmah shalat fardhu.
4.3 Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardhu

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
3.1.1

Menjelaskan pengertian rukun shalat

3.1.2

Mengidentifikas macam-macam rukun shalat.

3.1.3

Menjelaskan pengertian sunah shalat.
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3.1.4

Mendeskripsikan macam-macam sunah shalat

3.1.5

Mendeskripsikan hal-hal yang membatalkan wudhu

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun shalat
2. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam rukun shalat
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian sunah shalat
4. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sunah shalat
5. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu
E. MATERI PEMBELAJARAN
a. Syarat- syarat shalat:
1) Beragama Islam
2) Sudah baliqh dan berakal
3) Suci dari hadast
4) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
5) Menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut,
sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan
dua belah tapak tangan
6) Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masingmasing shalat
7) Menghadap kiblat (Rifa’i, 2010, hlm. 33).
b. Rukun shalat
1) Niat
2) Takbiratul ihram
3) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh
sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
4) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap raka‟at
5) Rukuk dengan tumakninah
6) I‟tidal dengan tumakninah
7) Sujud dua kali dengan tumakninah
8) Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
10) Membaca tasyahud akhir
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11) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
12) Membaca salam pertama
13) Tertib: berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut (Rifa’i, 2010,
hlm. 33).
c. Tata cara shalat
1) Niat Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu pekerjaan
yang langsung melakukan pekerjaan itu. Niat harus disertai
dengan kesadaran diri dan keikhlasan beribadah karena Allah.
2) Takbiratul ihram Apabila Rasulullah saw mendirikan shalat,
beliau mengangkat kedua tangannya hingga menghampiri kedua
bahunnya. Kemudian beliau bertakbir dan semua anggota badan
tetap di tempat secara betul kemudian beliau membaca (bacaan
AlQur‟an).
3) Do‟a Iftitah Apabila telah selesai meletakkan tangan atas dada
menurut caranya.
4) Ruku‟ dan I‟tidal Ruku‟ yaitu menundukkan badan, hingga
tulang punggung dan kepala ada pada satu garis mendatar,
sedangkan dua telapak tangan memegang lutut.
5) Sujud Sujud adalah meletakkan dahi ke lantai bagian pinggul
lebih tinggi dari punggung dan kepala.
6) Duduk diantara dua sujud Setelah sujud, Rasulullah kemudian
bangkit, yaitu dengan cara mengangkat kepala seraya membaca
takbir, tanpa mengangkat kedua tangannya keatas. Kemudian
Rasulullah duduk iftirasy, yaitu dengan melipat kaki kirinya ke
belakang dan duduk diatas kaki kiri. Telapak kaki kanan
diluruskan dengan jari jemarinya menghadap kiblat.
7) Tasyahud apabila Rasulullah saw sedang duduk tasyahud, maka
beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya
sembari mengumpulkan ketiga jarinya dan mengangkat jari
telunjuknya.
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8) Cara Nabi salam Apabila Rasulullah saw. telah selesai dari
shalatnya, maka beliau mengucapkan salam dan menghadapkan
wajahnya

kearah

kanan

seraya

mengucapkan

kalimat,

“Assalamu‟alaikum warahmatullah” Dan kearah kiri juga
mengucapkan kalimat yang sama.
F. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

:

Scientific

Metode

:

Diskusi

Model :

Examples non Examples

G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media

: Gambar, papan tulis, power point,

2. Alat dan bahan

: Laptop, proyektor, dan spidol.

3. Sumber Belajar

: Buku Paket Fiqih kelas II Kemendikbud 2018
Rifa’i. M. (2010). Risalah Tuntunan Sholat
Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pendahuluan
(10 menit)

Deskripsi Kegiatan
a. Guru mengucapkan salam disertai senyum, kemudian menanyakan
kabar siswa.
b. Guru mengabsen siswa dan meminta siswa berdoa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Siswa disuruh untuk menutup hidungnya dalam beberapa detik
d. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada
semua siswa., “subuh tadi kalian sholat subuh tidak? ”
e. Kemudian guru memberikan pertanyaan dan menunjuk beberapa
siswa untuk menjawabnya “ kira –kira mengapa umat islam
diwajibkan mengerjakan sholat lima waktu?” dan “apa yang kalian
ketahui tentang sholat?”
f. Guru menyebutkan tentang pokok bahasan pertemuan kali ini yaitu
tata cara sholat lima waktu.
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dalam rangka mencapai
indikator kompetensi yang di tetapkan
h. Guru menjelaskan sedikit gambaran mengenai pengertian sholat dan
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran example non example

78

Kegiatan
Inti
(50 Menit)

Penutup
(10 Menit)

Deskripsi Kegiatan
a. Guru mempersiapakan dan menampilkan gambar tentang tata cara
sholat lima waktu
b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan memalui
Slide Power Point
c. Guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa
untuk memperhatikan atau menganalsis gambar
d. guru membagi kelompok diskusi yang terdiri dari 2-3 orang siswa,
hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas
e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
f. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai
menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai
g. guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang
telah dilakukan
a. Siswa mengerjakan ulangan atau tes tertulis sebagai evaluasi
seberapa sukseskah proses pembelajaran dapat diterima atau
dipahami oleh siswa.
b. Guru memberikan umpan balik atau penilaian berupa reward atau
punishment terhadap materi yang telah dilaksanakan.
c. Guru memerintahkan siswa agar mempelajari materi selanjutnya
tentang tata cara sholat jum’at untuk pertemuan selanjutnya.

I. PENILAIAN
Penilaian Kognitif (soal terlampir)
Jambi, Februari 2020
Mengetahui
Kepala MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Guru Mata Pelajaran

(.....................................)
(..................................
...)
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SOAL PILIHAN GANDADA
SIKLUS II

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang benar !
1. Shalat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut shalat ...
a. dhuha

c. berjamaah

b. sunah

d. fardu

2. Orang yang shalat di belakang imam disebut . . . . .
a. masbuk

c. balig

b. makmum

d. semua benar

3. Shalat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh . . . . . orang
a. 1

c. 3

b. 2

d. 4

4. Makmum yang tertinggal shalatnya disebut . . . . .
a. makmum

c. imam

b. masbuk

d. mashur

5. hukum shalat berjamaah adalah . . . . . .
a. wajib

c. mubah

b. sunah muakkad d. makruh
6. Dalam shalat berjamaah gerakan haruslah serasi/sesuai dengan . .
a. bacaan

c. keinginan

b. do’a

d. semua benar

7. Orang yang berada di depan atau diikuti dalam shalat berjamaah disebut . . . .
a. makmum

c. masbuk

b. imam

d. semua salah

8. apabila imam rukuk, makmum juga harus . . . . .
a. sujud

c. i’tidal

b. rukuk

d. semua benar

9. Shalat berjamaah bisa dikerjakan dirumah tetapi lebih utama dikerjakan di . . .
a. masjid

c. tempat umum

b. kos

d. semua benar
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10. Apabila seseorang shalat dengan berjamaah maka orang tersebut
mendapatkan pahala . . . .
a. 24 derajat

c. 26 derajat

b. 27 derajat

d. 28 derajat

11. Saf shalat berjamaah paling depan sebaiknya diisi oleh . . . . .
a. laki-laki dewasa c. anak-anak
b. remaja

d. semua salah

12. Mereka yang datang lebih awal sebaiknya mengisi barisan yang . .
c. belakang

c. terdepan

d. pojok

d. samping kiri

13. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti . . . .
a. imam

c. makmum

b. jamaah

d. shalat

14. Antara imam dan makmum tidak boleh berdiri . . . . .
a. sejajar

c. disamping

b. depan belakang d. semua benar
15. Mengikuti gerakan imam dalam shalat berjamaah termasuk syarat menjadi . ..
a. imam

c. makmum

b. masbuk

d. jamaah
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KUNCI JAWABAN
1. C
2. B
3. 2
4. B
5. B
6. B
7. B
8. B
9. A
10. B
11. A
12. C
13. A
14. D
15. D
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS III
Satuan Pendidikan

:

MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Mata Pelajaran

:

Fiqih

Kelas / Semester

:

II/2

Sub Topik

:

Tata Sholat Lima Waktu

Alokasi Waktu

:

2 JP (35 menit x 2)

A. KOMPETENSI INTI
KI.1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli,

dan

percaya

diri

dalam

berinteraksi

dengan

keluarga,teman dan guru.
KI.3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan
di sekolah.
KI.4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
1.3 Meyakini bahwa shalat adalah perintah Allah swt dan Rasul-Nya.
1.4 Menghayati hikmah shalat fardhu.
2.2 Membiasakan penerapan nilai-nilai shalat dalam kehidupan sehari-hari.
3.4 Memahami ketentuan shalat fardhu.
3.5 Mengidentifikasi hikmah shalat fardhu.
4.3 Menyebutkan ketentuan tata cara shalat fardhu

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
3.1.1

Menjelaskan pengertian rukun shalat

3.1.2

Mengidentifikas macam-macam rukun shalat.

3.1.3

Menjelaskan pengertian sunah shalat.
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3.1.4

Mendeskripsikan macam-macam sunah shalat

3.1.5

Mendeskripsikan hal-hal yang membatalkan wudhu

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun shalat
2. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam rukun shalat
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian sunah shalat
4. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sunah shalat
5. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu
E. MATERI PEMBELAJARAN
a. Syarat- syarat shalat:
1) Beragama Islam
2) Sudah baliqh dan berakal
3) Suci dari hadast
4) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
5) Menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut,
sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan
dua belah tapak tangan
6) Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masingmasing shalat
7) Menghadap kiblat (Rifa’i, 2010, hlm. 33).
b. Rukun shalat
1) Niat
2) Takbiratul ihram
3) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh
sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
4) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap raka‟at
5) Rukuk dengan tumakninah
6) I‟tidal dengan tumakninah
7) Sujud dua kali dengan tumakninah
8) Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
10) Membaca tasyahud akhir
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11) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
12) Membaca salam pertama
13) Tertib: berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut (Rifa’i, 2010,
hlm. 33).
c. Tata cara shalat
1) Niat Niat yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu pekerjaan
yang langsung melakukan pekerjaan itu. Niat harus disertai
dengan kesadaran diri dan keikhlasan beribadah karena Allah.
2) Takbiratul ihram Apabila Rasulullah saw mendirikan shalat,
beliau mengangkat kedua tangannya hingga menghampiri kedua
bahunnya. Kemudian beliau bertakbir dan semua anggota badan
tetap di tempat secara betul kemudian beliau membaca (bacaan
AlQur‟an).
3) Do‟a Iftitah Apabila telah selesai meletakkan tangan atas dada
menurut caranya.
4) Ruku‟ dan I‟tidal Ruku‟ yaitu menundukkan badan, hingga
tulang punggung dan kepala ada pada satu garis mendatar,
sedangkan dua telapak tangan memegang lutut.
5) Sujud Sujud adalah meletakkan dahi ke lantai bagian pinggul
lebih tinggi dari punggung dan kepala.
6) Duduk diantara dua sujud Setelah sujud, Rasulullah kemudian
bangkit, yaitu dengan cara mengangkat kepala seraya membaca
takbir, tanpa mengangkat kedua tangannya keatas. Kemudian
Rasulullah duduk iftirasy, yaitu dengan melipat kaki kirinya ke
belakang dan duduk diatas kaki kiri. Telapak kaki kanan
diluruskan dengan jari jemarinya menghadap kiblat.
7) Tasyahud apabila Rasulullah saw sedang duduk tasyahud, maka
beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya
sembari mengumpulkan ketiga jarinya dan mengangkat jari
telunjuknya.
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8) Cara Nabi salam Apabila Rasulullah saw. telah selesai dari
shalatnya, maka beliau mengucapkan salam dan menghadapkan
wajahnya

kearah

kanan

seraya

mengucapkan

kalimat,

“Assalamu‟alaikum warahmatullah” Dan kearah kiri juga
mengucapkan kalimat yang sama.
F. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan :

Scientific

Metode

:

Diskusi

Model

:

Examples non Examples

G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Media

: Gambar, papan tulis, power point,

Alat dan bahan

: Laptop, proyektor, dan spidol.

Sumber Belajar

: Buku Paket Fiqih kelas II Kemendikbud 2018
Rifa’i. M. (2010). Risalah Tuntunan Sholat
Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pendahuluan
(10 menit)

Inti

Deskripsi Kegiatan
a. Guru mengucapkan salam disertai senyum, kemudian menanyakan
kabar siswa.
b. Guru mengabsen siswa dan meminta siswa berdoa sebelum
memulai pembelajaran.
c. Siswa disuruh untuk menutup hidungnya dalam beberapa detik
d. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada
semua siswa., “subuh tadi kalian sholat subuh tidak? ”
e. Kemudian guru memberikan pertanyaan dan menunjuk beberapa
siswa untuk menjawabnya “ kira –kira mengapa umat islam
diwajibkan mengerjakan sholat lima waktu?” dan “apa yang kalian
ketahui tentang sholat?”
f. Guru menyebutkan tentang pokok bahasan pertemuan kali ini yaitu
tata cara sholat lima waktu.
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dalam rangka mencapai
indikator kompetensi yang di tetapkan
h. Guru menjelaskan sedikit gambaran mengenai pengertian sholat dan
menjelaskan langkah-langkah pembelajaran example non example
a. Guru mempersiapakan dan menampilkan gambar tentang tata cara
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Kegiatan
(50 Menit)

Penutup
(10 Menit)

Deskripsi Kegiatan
sholat lima waktu
b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan memalui
Slide Power Point
c. Guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa
untuk memperhatikan atau menganalsis gambar
d. guru membagi kelompok diskusi yang terdiri dari 2-3 orang siswa,
hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas
e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
f. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai
menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai
g. guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil diskusi yang
telah dilakukan
a. Siswa mengerjakan ulangan atau tes tertulis sebagai evaluasi
seberapa sukseskah proses pembelajaran dapat diterima atau
dipahami oleh siswa.
b. Guru memberikan umpan balik atau penilaian berupa reward atau
punishment terhadap materi yang telah dilaksanakan.
c. Guru memerintahkan siswa agar mempelajari materi selanjutnya
tentang tata cara sholat jum’at untuk pertemuan selanjutnya.

I. PENILAIAN
Penilaian Kognitif (soal terlampir)
Jambi, Februari 2020
Mengetahui
Kepala MI Al-Muhajirin Kota Jambi

Guru Mata Pelajaran

(.....................................)
(..................................
...)
NIP.

NIP.
Peneliti
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SOAL PILIHAN GANDADA
SIKLUS III

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang benar !
1. Shalat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut shalat ...
a. dhuha

c. berjamaah

b. sunah

d. fardu

2. Orang yang shalat di belakang imam disebut . . . . .
a. masbuk

c. balig

b. makmum

d. semua benar

3. Shalat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh . . . . . orang
a. 1

c. 3

b. 2

d. 4

4. Makmum yang tertinggal shalatnya disebut . . . . .
a. makmum

c. imam

b. masbuk

d. mashur

5. hukum shalat berjamaah adalah . . . . . .
a. wajib

c. mubah

b. sunah muakkad d. makruh
6. Dalam shalat berjamaah gerakan haruslah serasi/sesuai dengan . .
a. bacaan

c. keinginan

b. do’a

d. semua benar

7. Orang yang berada di depan atau diikuti dalam shalat berjamaah disebut . . . .
a. makmum

c. masbuk

b. imam

d. semua salah

8. apabila imam rukuk, makmum juga harus . . . . .
a. sujud

c. i’tidal

b. rukuk

d. semua benar

9. Shalat berjamaah bisa dikerjakan dirumah tetapi lebih utama dikerjakan di . . .
a. masjid

c. tempat umum

b. kos

d. semua benar
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10. Apabila seseorang shalat dengan berjamaah maka orang tersebut
mendapatkan pahala . . . .
a. 24 derajat

c. 26 derajat

b. 27 derajat

d. 28 derajat

11. Saf shalat berjamaah paling depan sebaiknya diisi oleh . . . . .
a. laki-laki dewasa c. anak-anak
b. remaja

d. semua salah

12. Mereka yang datang lebih awal sebaiknya mengisi barisan yang . .
c. belakang

c. terdepan

d. pojok

d. samping kiri

13. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti . . . .
a. imam

c. makmum

b. jamaah

d. shalat

14. Antara imam dan makmum tidak boleh berdiri . . . . .
a. sejajar

c. disamping

b. depan belakang d. semua benar
15. Mengikuti gerakan imam dalam shalat berjamaah termasuk syarat menjadi . .
a. imam

c. makmum

b. masbuk

d. jamaah
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