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ABSTRAK

Nama
Jurusan
Judul

: Ade Fitrah Andrean
: Pendidikan Agama Islam
: Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Thaharah
Dengan Model Pembelajaran Think Pair Share Di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
dan aktivitas belajar siswa menggunakan model pembelajaran Think Pair Share
pada mata pelajaran Fiqih siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi tahun pelajaran 2019/2020.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek pada penelitian
ini adalah siswa kelas VII/H Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi tahun
ajaran 2019/2020 yang berjumlah 32 siswa. Desain penelitian ini mengacu pada
desain penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc Taggart yang meliputi
(1) tahapan perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tes, (2)
observasi, dan (3) dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data
kuantitatif dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
Think Pair Share dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Rata-rata
keaktifan siswa secara keseluruhan pada siklus I sebesar 82% kemudian menjadi
91% pada siklus II. Ketuntasan hasil belajar siswa pra siklus sebesar 65%,
selanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share yang
melibatkan siswa untuk melakukan percobaan dengan bimbingan guru meningkat
menjadi 78% pada siklus I, kemudian meningkatnya lagi hasil belajar pada siklus
II sebesar 91%.
Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, model Think Pair Share
.
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ABSTRACT
Name
Study Program
Title

: Ade Fitrah Andrean
: Pendidikan Agama Islam
: Improving Student Learning Outcomes on Thaharah
Materials with Think Pair Share Learning Model in
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi City

This study aims to determine the increase in student learning outcomes
and student learning activities using Think Pair Share learning models in the subject
of jurisprudence of Grade VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 students in Jambi
City in 2019/2020.
This type of research is classroom action research. The subjects in this
study were students of class VII / H Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi City in
the academic year 2019/2020, amounting to 32 students. The design of this study
refers to the design of classroom action research according to Kemmis and Mc
Taggart which includes (1) the stages of planning, (2) implementation, (3)
observation, (4) reflection. Data collection methods used in this study are: (1) tests,
(2) observations, and (3) documentation. Data analysis techniques using
quantitative data analysis and qualitative data analysis.
The results showed that the use of Think Pair Share learning models can
increase student activity and learning outcomes. The average overall student
activity in cycle I was 82% then it became 91% in cycle II. Completeness of precycle student learning outcomes by 65%, then using the Think Pair Share learning
model that involves students to conduct experiments with teacher guidance
increased to 78% in cycle I, then increased learning outcomes in cycle II by 91%
Keywords: activeness, learning outcomes, Think Pair Share models
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia,
karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
Tidak dapat di sangkal lagi bahwa pendidikan mempunyai peranan penting
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menuntut
orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan untuk dapat bekerja
secara maksimal, penuh rasa tanggung jawab. Menurut Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2013 bab 1 pasal 1 :
“Tentang Sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan didefinisikan
sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya
masyarakat, bangsa dan Negara”. (SISDIKNAS, 2013)
Pendidikan pada umumnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan memiliki
keterampilan sebagai bekal untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah Ayat 11:

ِ ِ
ِ َّ
ِ ِيل لَ ُك ْم تَ َف َّس ُحوا فِي ال َْم َجال
ْس ُحوا يَ ْف َس ِح اللَّهُ لَ ُك ْم ۖ َوإِ َذا
َ ين
َ يَا أَيُّ َها الذ
َ س فَاف
َ آمنُوا إذَا ق
ِ
ٍ َشزوا ي رفَ ِع اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدَر
ات ۖ َواللَّهُ بِ َما
ُ ْيل ان
ََ َ
َ َ
ْ َ ُ ُ ْش ُزوا فَان
َ َْ
َ ق
)11 : تَ ْع َملُو َن َخبِير ( المجادلة

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
“Berlapang- lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu",
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q. S. AlMujadalah :11) (KEMENAG, 2015)
Sedangkan dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara
peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok
orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedangkan

pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai
1

2

pengelola kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang
memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.
Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah
lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang
didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran
dikelas diarahkan kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak
dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut
untuk memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya
dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2016).
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan
cara memperbaiki proses belajar mengajar. Belajar mengajar pada dasarnya
adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi
pendidikan. Dalam hal ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan
keterampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau bahan yang
akan diajarkan. Oleh karena itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran,
keuletan dan sikap terbuka disamping kemampuan dalam situasi belajar
mengajar yang lebih aktif. Guru dapat memilih dan menggunakan model yang
tepat didalam proses pembelajaran guna dalam upaya mencapai tujuan
pembelajaran yang ditetepkan.
Berdasarkan hasil observasi penulis di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi dilihat bahwa proses pembelajaran yang terjadi masih berfokus
pada guru, dan kurang melibatkan siswa. Karena model pembelajaran yang
masih sering digunakan adalah model pembelajaran konfesional dengan
metode ceramah dan hafalan. Secara individu, kendala yang dihadapi guru
ialah siswa kurang aktif, kurang dalam mengembangkan kemampuan berfikir
dan anak masih banyak yang belum memahami dengan baik materi yang
disampaikan.
Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu kelas VII, hasil belajar
fiqih kelas VII/H yang terdiri dari 15 siswa dan 17 siswi masih di bawah
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), dengan nilai KKM untuk mata
pelajaran fiqih adalah 70. Dilihat dari data tersebut rata-rata hanya 21 siswa
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yang mampu memahami materi tentang thaharah, dan selebihnya belum
mampu memahami materi dengan baik. Yang mana, untuk mengetauhi tingkat
keberhasilan pembelajaran bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila
seluruh siswa atau setidak-tidaknya sebagian 80% peserta didik mampu tuntas
pada hasil belajar yang telah ditetapkan.
Faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran fiqih adalah dalam model pembelajaran yang digunakan kurang
aktif dan menyenangkan serta kurang mampu untuk mendorong siswa untuk
menggembangkan kemampuan berfikir sistematis dan berkemampuan berkerja
sama yang baik.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu untuk menawarkan dan
meneliti suatu model pembelajaran, berupa model pembelajaran Think Pair
Share pada pelajaran fiqih materi thaharah. Yang mana Think Pair Share ini
model pembelajaran yang dapat mengajak siswa untuk lebih aktif ketika proses
pembelajaran dan siswa makin dapat menggembangkan kemampuan
berpikirnya pada pelajaran fiqih materi thaharah maupun pada materi pelajaran
yang lainnya.
Think Pair Share adalah salah satu model pembelajaran dimana peserta
didik di rancang untuk saling berinteraksi satu sama lain. Pertanyaan atau
masalah disajikan kepada peserta didik, dan peserta didik saling berkerja sama
dalam memecahkan masalah tersebut.
Penerapan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik memiliki
pengalaman baru dalam belajar, dapat menciptakan suasana belajar yang aktif
dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan hasil belajar yang diharapkan.
Situasi belajar yang menyenangkan terbukti dapat membantu peserta didik
mencerna, memahami, dan mengolah materi yang didapatkan. Dalam metode
ini, peserta didik benar-benar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Sehingga proses pembelajaran itu lebih baik dan diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Penerapan model Think Pair Share telah digunakan dalam penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Roni Andris Irawan (2017) dari Universitas

4

Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Penerapan Model
Pembelajaran Tipe Think Pair Share (TPS) Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Peserta Didik Kelas VIII I Smp N 31
Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang
pelaksanaannya dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dalam empat tahapan,
yaitu : rencana tindakan, pelaksanaan tiindakan, observasi dan refleksi. Hasil
penelitian ini membuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus
I yaitu rata-rata di peroleh presentase sebesar 78% kemudian naik menjadi 84%
pada siklus II.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka diadakan
penelitian tindakan kelas untuk dapat mengatasi permasalahan di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Materi Thaharah Dengan Model Pembelajaran Think Pair Share
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi
masalah sebagai berikut :
1.

Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih pada
materi thaharah.

2.

Kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan.

3.

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang.

C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kelas VII/H di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi pada semester genap tahun ajaran
2019/2020, pada pelajaran fiqih materi thaharah. Dengan penerapan model
pembelajaran Think Pair Share dalam meningkatkan keaktifan belajar dan
hasil belajar.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1.

Apakah penggunaan model pembelajaran Tipe Think Pair Share dapat
meningkatkan hasil belajar Fiqih siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi?

2.

Apakah penggunaan model pembelajaran Think Pair Share dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi?

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Meningkatkan hasil belajar Fiqih siswa melalui penerapan model
pembelajaran Think Pair Share di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi.

2.

Meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model
pembelejaran Think Pair Share di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi.

F. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dipaparkan, maka dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru,
lembaga yang diteliti, peserta didik, dan bagi peneliti. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Merupakan sumbangan pikiran kepada guru mata pelajaran Fiqih dalam
melaksanakan tugasnya demi tercapainya prestasi belajar Fiqih yang
maksimal dan meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya.

2.

Mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar, sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar peserta didik.

3.

Bagi sekolah upaya ini dapat memberikan solusi alternatif dari masalah
pembelajaran yang ada.

4.

Bagi peneliti lain, diharapkan dapat meningkatkan model pembelajaran
tersebut dalam pembalajaran Fiqih.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Belajar
1.

Pengertian Hasil Belajar
Setiap prilaku merupakan hasil belajar. Proses belajar menghasilkan
perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. Proses adalah kegiatan
yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan
hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2016).
Hasil belajar merupakan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan
yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku
yang bersangkutan.
Hasil belajar yang di capai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan
rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebagai perancang
belajar mengajar. Tujuan intruksional pada hakikatnya adalah perubahan
tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa (Sudjana, 2016).
Hasil belajar siswa tidak akan optimal, jika siswa tidak belajar dengan
sungguh-sungguh. Namun hal ini juga di pengaruhi oleh peran guru dan
beberapa faktor lainnya.
Perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek
potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang di
kategorisasikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas
tidak di lihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif
(Suprijono, 2015)
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah di kemukakan diatas, maka
dapat dijabari bahwa hasil belajar merupakan suatu pembelajaran yang
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan
pembelajaran. Seorang siswa dikategorikan berhasil dalam belajar jika
telah mengikuti pembelajaran maka tingkat pengetahuannya akan
bertambah, kemudian sikap dan pelakunya akan menjadi lebih baik.
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2.

Aspek-aspek Hasil Belajar
Pada umumnya hasil belajar dapat di kelompokkan menjadi tiga ranah
yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Secara eksplesit ketiga
ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap mata ajar selalu
mengandung ketiga ranah tersebut, namun penekanan selalu berbeda.
Mata ajar praktek lebih menekankan pada ranah psikomotor, sedangkan
mata ajar pemahaman konsep lebih menekankan pada ranah kognitif.
Namun kedua ranah tersebut mengandung ranah afektif. Yang akan
penulis

gunakan

untuk

mengetahui

kemampuan

siswa

dengan

menggunakan ranah kognitif.
a.

Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkenaan dengan perilaku dalam aspek berpikir
atau intelektual. Ranah kognitif terdiri atas enam bagian sebagai
berikut :
1) Pengetahuan, mengacu pada kemampuan mengingat materi yang
sudah dipelajari.
2) Pemahaman, mengacu pada pemahaman materi
3) Aplikasi, penggunaan ide, teori, atau petunjuk teknis pada situasi
khusus
4) Analisis, usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur
atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya.
5) Sintesis, bagian unsur- unsur atau bagian bagian kedalam bentuk
menyeluruh.
6) Evaluasi, evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai
sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara
berkerja, pemecah, metode, materi, dll (Sudjana, 2016).

b.

Ranah Afektif
Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli
mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya,
bila seseorang telah memiliki penguasan kognitif tingkat tinggi.
Penilaian hasil afektif kurang mendapatkan perhatian dari guru. Para
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guru lebih banyak menilai ranah kognitif semata-mata. Ada beberapa
jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya di mulai
dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks.
1) Reciving / attending yakni semacam kepekaan dalam menerima
rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam
bentuk masalah, situasi, gejala, dll.
2) Respondig atau jawaban yaitu reaksi yang diberikan oleh
seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar.
3) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan
terhadap gejala atau stimulus tadi.
4) Organisasi, yakni pengembangan dari luar kedalam satu sistem
organisasi, termasuk hubungan nilai satu dengan nilai lai,
pemantapan dan prioritas nilai yang telah di milikinya.
5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan
semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang
mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya (Sudjana,
2016).
c.

Ranah Psikomotorik
Hasil belajar psikomotorik nampak dalam bentuk keterampilan
(skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan
keterampilan, yakni
1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak disadari).
2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.
3) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan
visual, membedakan auditif, motoris dan lain lain.
4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan,
dan ketepatan.
5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai
pada keterampilan yang kompleks.
6) Kemampuan yang berkenaan komunikasi non-decursive seperti
gerakan ekpresif dan interpretatif (Sudjana, 2016).
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3.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar
Hasil belajar yang di capai seseorang merupakan hasil interaksi
berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dan dalam diri (internal)
maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Faktor yang datang dari
siswa terutama kemampuan yang dimilikinya.
Faktor kemampuan siswa besar sekali pengeruhnya terhadap hasil
belajar yang dicapai. Seperti yang di kemukakan Clark bahwa hasil belajar
siswa di sekolah 70% di pengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% di
pengaruhi oleh lingkungan (Sudjana, 2016).

4.

Penilaian Hasil Belajar
Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan
belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai
tujuan tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam penilaian ini dilihat sejauh
mana keefektifan dan efesiennya dalam mencapai tujuan pengajaran atau
tingkah laku siswa. Oleh sebab itu, penilaian hasil dan proses belajar saling
berkaitan satu sama lain sebab hasil merupakan akibat dari proses
(Sudjana, 2016).
a.

Fungsi penilaian hasil belajar
Fungsi penilaian bukan hanya untuk menentukan kemajuan
belajar siswa, tetapi lebih luas. Fungsi penilaian adalah sebagai
berikut :
1) Alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan intruksional.
2) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar.
3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada
para orang tuanya (Sudjana, 2016).
Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa fungsi penilaian
berguna baik bagi murid maupun bagi guru.

b.

Tujuan penilaian hasil belajar
Tujuan penilaian tidak hanya memberikan dasar penilaian angka
atas hasil belajar siswa. Program penilaian hasil belajar bertujuan
untuk :
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1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat
diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang
studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya.
2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di
sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah
tingkah laku para siswa kearah tujuan pendidikan yang
diharapkan.
3) Menentukan tindak lanjut hasil penelitian, yakni melakukan
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan
dan pengajaran serta strategi pelaksanaan.
4) Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada
pihak pihak yang berkepentingan. (Sudjana, 2016)

B. Model Pembelajaran Think Pair Share
1.

Model Pembelajaran Think Pair Share
Think Pair Share atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola
interaksi siswa. Think Pair Share ini berkembang dari penelitian belajar
kooperatif dan waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank
Lyman dan koleganya di Universitas Maryland. Arends menyatakan
bahwa Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk
membuat variasi suasana diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua
resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas
secara keseluruhan, dan prosedur yang di gunakan dalam Think Pair Share
memberi waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk berfikir,
merespons dan saling membantu waktu berdiskusi dengan pasangannya
dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk
berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru memperkirakan hanya
melengkapi penyajian singkat atau siswa membaca tugas, atau situasi yang
menjadi tanda Tanya.
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Dalam pembelajaran model ini memberikan kesempatan lebih banyak
kepada siswa untuk berupaya menunjukan partisipasi mereka dengan
orang lain. (Irawan, 2017)
Adapun manfaat Think Pair Share antara lain adalah :
a.

Memungkinkan siswa untuk berkerja sendiri dan berkerja sama
dengan orang lain

b.

Mengoptimalkan partisipasi siswa

c.

Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukan partisipasi
mereka kepada orang lain. (Huda, 2017)
Ciri utama pada metode pembelajaran Think Pair Share ada tiga

langkah utama yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu:
a. Berpikir (Thinking)
Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan
pelajaran kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau
isi tersebut mandiri untuk beberapa saat dijelaskan pula bahwa
berbicara atau mengerjakan bukan dari bagian waktu berpikir.
b. Berpasangan (Pairing)
Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk
mendiskusikan apa yang telah diperkirakan pada tahap pertama.
Interaksi selama periode ini pada menghasilkan jawaban bersama jika
suatu pertanyaan telah diajukan atau penyampaian ide bersama jika
suatu isu khusus telah diidentifikasi biasanya guru memberi waktu tidak
lebih dari 4 atau 5 menit untuk mencari pasangan.
c. Berbagi (Share)
Pada tahap akhir guru meminta kepda pasangan untuk berbagi
dengan pasangannya yaitu membagi tugas (share didalam kelompok
kecil) dan berbagi dengan seluruh kelas tentang hal-hal yang telah
mereka bicarakan (share didalam kelompok besar). Pada langkah ini
akan lebih efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan yang satu
kepasangan yang lain, sehingga seperempat atau separuh dari
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pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk berbagi
hasil masing-masing. (Maulani, 2019)
2.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran Think Pair
Share
Menurut Miftahul Huda di dalam bukunya mengatakan, langkahlangkah pembelajaran model Think Pair Share adalah:
a.

Siswa ditempatkan di dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok
terdiri dari 4 anggota/siswa.

b.

Guru memberikan tugas pada setiap kelompok.

c.

Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut
sendiri-sendiri terlebih dahulu.

d.

Kelompok membentuk anggota-anggotanya secara berpasangan.
Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya.

e.

Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya masingmasing untuk saling berbagi hasil diskusinya. (Huda, 2017)

3.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TPS
Setiap jenis pembelajaran mempunyai ciri tersendiri dan mempunyai
kelebihan dan kekurangan. Demikian dengan model pembelajaran diskusi
kelas, antara lain:
Menurut Huda (Huda, 2015) kelebihan pebelajaran model Think Pair
Share adalah sebagai berikut:
a.

Memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri dan bekerjasama.

b.

Meningkatkan partisipasi siswa (peserta didik).

c.

Memberikan kesempatan sedikitnya delapan kali lebih kepada setiap
siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada yang lain.

d.

Sangat cocok untuk tugas yang sederhana (tidak terlalu terstruktur).

e.

Masing-masing anggota mempunyai lebih banyak kesempatan untuk
berkontribusi pada kelompoknya.

f.

Interaksinya lebih mudah karena dilakukan secara berpasangan.

g.

Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.
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Pembelajaran model Think Pair Share memiliki kekurangan
diantaranya adalah:
a.

Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas.

b.

Membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruangan kelas.

c.

Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu
pengajaran yang berharga. Untuk itu, guru harus dapat membuat
perencanaan yang saksama sehingga dapat meminimalkan jumlah
waktu yang terbuang. (Aji, 2017)

C. Penelitian Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Andris Irawan (2017) dari Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Penerapan Model
Pembelajaran Tipe Think Pair Share (TPS) Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Peserta Didik Kelas VIII I SMP N
31 Bandar Lampung ajaran 2016/2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dapat
meningkatkan hasil belajar.
Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak
pada model yang diterapkan sama-sama melibatkan siswa untuk diskusi
saat pembelajaran berlangsung. Perbedaannya yaitu penelitian yang
dilakukan sebelumnya pada mata pelajaran PAI, sedangkan peneliti sendiri
pada mata pelajaran Fiqih.

2.

Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Armi Lia Aji (2017) yang
berjudul “Penerapan Model Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan
Aktivitas Dan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI IPS 1 Sma Al-Azhar
3 Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa menggunakan model Think Pair Share ini dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar.
Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada
model pembelajaran yang diterapkan sama. Perbedaannya terletak pada
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penerapan model pembelajaran peneliti sebelumnya meningkatkan
aktivitas belajar, sedangkan peneliti ingin meningkatkan hasil belajar.
D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis
tindakan penelitian ini yaitu penerapan model Think Pair Share dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fiqih MTsN 2 Kota
jambi tahun ajaran 2019/2020.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting Penelitian
Menjelaskan tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta berapa siklus
akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dengan model pembelajaran
Think Pair Share.
1.

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiah Negeri 2 Kota Jambi,
yang beralamat di Jalan Adityawarman, Kelurahan Thehok, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi. Sekolah ini juga Merupakan daerah yang
strategis, karena lokasi ini berada dipusat kota dan tidak jauh dari sarana
pendidikan lainnya. Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Kota Jambi
bersebelahan dari arah Selatan MAN 2 Kota Jambi di sebelah Utara MIN
2 Kota Jambi disebelah Barat Rumah Warga disebelah Timur Jalan Lintas
Kota Jambi. Di Madrasah Tsanawiyah ini, terdapat 27 lokal pembelajaran,
yang terdiri dari kelas VII sembilan lokal, lalu kelas VIII delapan lokal,
sedangkan kelas IX sebanyak sepuluh lokal.

2.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII/H Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi. Dengan jumlah siswa 32 orang, 15 siswa laki-laki
dan 17 siswi perempuan. Pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah
guru bidang studi fiqih, observer, serta seluruh siswa kelas VII/H. Dalam
pelaksanaan PTK ini peneliti mengambil kelas VII/H karena hasil belajar
belum mencapai KKM yang telah di tetapkan.

3.

Kedudukan Peneliti
Kedudukan peneliti disini adalah sebagai kolabulator. Kolabulator adalah
suatu kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti atasan, sejawat, atau
kolega. Kolabulator ini dapat di jadikan sumber data, karena pada
hakekatnya kedudukan peneliti pada penelitian tindakan kelas ini
merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya.
15
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Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam
proses situasi dan kondisi. Kerjasama ini akan dapat memberikan
informasi dan kontribusi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan dari
penelitian ini. Yang menjadi kolabulator disini adalah guru fiqih kelas VII
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi yaitu Ibu Djuwairiah, S.Ag
4. Waktu dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini di lakukan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020.
Penetuan waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus, berikut
jadwal kegiatannya
Tabel 3.1
Waktu dan jadwal kegiatan penelitian
Tanggal
5 Februari 2020

Kegiatan
Izin secara lisan dengan kepala Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi untuk mengadakan penelitian

5 Februari 2020

Menyerahkan proposal dan surat izin riset dari kampus ke
kepala madrasah

5 Februari 2020

Melakukan kesepakatan dengan guru kelas

sebagai

kolabulator untuk melakukan penelitian tindakan kelas
sekaligus melakukan siklus I
13 Februari 2020

Melakukan tindakan siklus II

14 Februari 2020

Melakukan diskusi dengan kolabulator hasil tindakan yang
telah dilakukan pada siklus II

20 Februari 2020

Melakukan tindakan siklus III

21 Februari 2020

Melakukan diskusi dengan kolabulator hasil tindakan yang
telah dilakukan pada siklus III

15-17

Februari Membuat laporan

2020
18 Februari 2020

Minta surat izin telah melaksanakan penelitian

17

B. Metode dan Desain Penelitian
1.

Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
Penelitian yang bertujuan untuk memberikan sumbangan nyata bagi
peningkatan profesionalisme guru, berbagi pengetahuan, pemahaman dan
wawasan tentang perilaku guru mengajar dan peserta didik mengajar.
Penelitian tindakan kelas atau istilah dalam bahasa inggris adalah
Classroom Action Research (CAR). Dari namanya sudah menunnjukkan
isi yang terkandung di dalamnya, yaitu suatu kegiatan penelitian yang
dilakukan di kelas. Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian
tersebut, maka ada tiga pengertian yang dapat diterangkan.
a.

Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek
dengan mengggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk
memperoleh

data

atau

informasi

yang

bermanfaat

dalam

meninggkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi
peneliti.
b.

Tindakan, menunjuk pada sesuatu kegiatan yang sengaja dilakukan
dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus
kegiatan untuk siswa.

c.

Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruangan kelas,
teteapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama
dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dengan istilah
kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama,
menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu

penelitian, tindakan, dan kelas. Dapat diketahui bahwa penelitian tindakan
kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa
suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara
bersama (Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, 2017)
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Penelitian Tindakan Kelas ini cocok bagi guru untuk mengembangkan
pembelajaran yang dilakukan karena dalam pembelajaran melalui
penelitian tindakan kelas relatif sederhana dan mudah diterapkan.
PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan
masalah pembelajaran di sekolah.
2.

Desain Penelitian
Terdapat beberapa model atau desain penelitian tindakan kelas. Pada
penelitian ini, model PTK yang digunakan yaitu model yang
dikembangkan oleh Kemmis dan Mc.Taggart. Model ini terkenal dengan
proses siklus putaran spiral refleksi diri yang dimulai dengan Rencana,
Tindakan, Pengamatan, Refleksi, dan Perencanaan Kembali yang
merupakan dasar ancang-ancang pemecahan masalah.
a.

Desain Tindakan
Adapun alur PTK menurut Kemmis dan McTaggart, dapat
digambarkan sebagai berikut:

Perencanaan
Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan
Kesimpulan dan hasil
Gambar 3.1
Model PTK menurut Kemmis dan McTaggart
(Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, 2017)
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Model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart ini
dilakukan

melalui

empat

tahapan

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan, obsevasi dan refleksi. Alur Siklus tersebut saling
kerkelanjutan dan berkesinambungan. Siklus pertama dilakukan
berdasarkan masalah yang teramati, jika hasilnya masih kurang maka
dilanjutkan ke siklus berikutnya yang merupakan perbaikan dari
siklus pertama. Siklus dihentikan jika hasil penelitian dirasa sudah
cukup dan memenuhi tujuan yang diharapkan.
b.

Prosedur Tindakan
Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi terhadap
permasalahan yang muncul pada pembelajaran fiqih di kelas VII,
kemudian mencari cara pemecahan masalah yang ada dengan
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share.
Sehubungan dengan cakupan materi tentang thaharah, maka
penelitian dirancang melalui tiga siklus dengan tiap siklus terdiri dari
satu kali tindakan. Tiap tindakan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit.
Adapun uraian proses pelaksanaan penelitian di sekolah
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi sebagai berikut :
1) Perencanaan
Perencanaan tindakan kegiatan dimulai dengan membuat
instrumen kegiatan pembelajaran yaitu :
a)

Pada setiap siklus perencanaan dirancang hal-hal berikut:
-

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
atau lembar kegiatan dengan menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share.

-

Menyiapkan materi ajar tentang thaharah.

-

Media pembelajaran.

-

Menyiapkan lembar observasi penampilan guru dan
aktivitas siswa dalam pembelajaran, catatan lapangan
dan alat dokumentasi
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b) Lembar kaegiatan dijadikan petunjuk dan arah kegiatan
dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung.
Lembar kegiatan tersebut berisi urutan pelaksanaan proses
belajar mengajar dengan menerapkan Think Pair Share.
c)

Membuat instrumen soal dengan materi pembelajaran yang
sedang berlangsung.

2) Pelaksanaan tindakan
Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan peneltian ini
adalah sebagai berikut :
a)

Pendahuluan
-

Pendidik memberikan salam

-

Pendidik mempersiapkan ketua kelas untuk menyiapkan
dan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran.

-

Pendidik membaca basmalah untuk memulai pelajaran.

-

Mengkondisiskan

siswa

untuk

siap

mengikuti

pembelajaran dan mengecek kehadiran siswa
-

Guru mengadakan pretes untuk mengetahui pengetahuan
awal siswa

-

Pendidik menjelaskan secara singkat materi yang akan
diajarkan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai.

b) Kegiatan inti
Pada kegiatan inti ini guru menerapkan model pembelajaran
Think Pair Share (TPS) dalam proses pembelajaran.
Sebelum pembelajaran di laksanakan peneliti menjelaskan
terlebih dahulu kepada pendidik kemudian pendidik
menerapkan kepada peserta didik dengan tahapan dalam
proses pembelajaran sebagai berikut :
-

Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang di
capai.

-

Bertanya jawab berdasarkan materi yang diajarkan

-

Membagi siswa kedalam beberapa kelompok
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-

Membagikan pertanyaan/ permasalahan kepada setiap
kelompok berdasarkan materi yang di ajarkan

-

Kemudian peserta didik di minta untuk berpikir secara
individu tentang permasalah yang di sampaikan guru.

-

Meminta setiap kelompok untuk membentuk anggotaanggota secara berpasangan. Dan mendiskusikan hasil
analisa masing masing

-

Guru memimpin pleno kecil diskusi, setiap kelompok
mengemukakan

hasil

diskusinya

kepada

teman-

temannya. (Huda, Cooperative Learning, 2015)
Berawal

dari

kegiatan

tersebut

mengarahkan

pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambahkan
materi yang belum di ungkapkan pada siswa.
3) Pengamatan
Pengamatan ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas
perserta didik, dengan model pembelajaran Think Pair Share
yang sudah direncanakan sehingga didapatkan hasil untuk proses
refleksi nantinya.
4) Refleksi
Peneliti beserta guru mendiskusikan hasil dari pemantauan proses
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan dari
instrumen pengamatan, baik berupa nilai siswa, keterlaksanaan
kegiatan pembelajaran, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran.
Kelebihan yang terdapat dalam pembelajaran siklus pertama akan
dijadikan acuan guru dalam melakukan siklus berikutnya, dan
kekurangan yang masih terdapat dalam pembelajaran akan
didiskusikan bersama cara penyelesaiannya, sehingga peneliti
dapat menentukan perbaikan pembelajaran sebagai bahan
menyusun tindakan pada siklus berikutnya. Setelah siklus
pertama selesai, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya dan
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berikutnya, siklus dihentikan bila dirasa cukup dan sesuai dengan
target dan tujuan yang diharapkan.
C. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VII/H Madrasah Tsanawitah
Negeri 2 Kota Jambi semester genap tahun ajaran 2019/2020 yang diberikan
tindakan dengan diterapkannya penggunaan model pembelajaran Think Pair
Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar fiqih pada materi thaharah.
Adapun sumber data mencangkupi, yaitu:
1.

Siswa, untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktifitas siswa
dalam proses belajar mengajar.

2.

Guru, untuk melihat tingkat keberhasilan penerapan model Think Pair
Share dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran.

D. Instumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut
adalah sebagai berikut:
1.

Observasi.
Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan
pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh
alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan,
penciuman, pendengaran, peraba, pengecap. Apa yang dikatakan ini
sebenarnya pengamatan langsung didalam artian penelitian observasi
dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.
(Arikunto, 2014)
Observasi

dalam

penelitian

ini

dimagsudkan

dengan

mengumpulkan data melalui proses pengamatan di lokasi penelitian.
Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung untuk
mendapatkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan oleh peneliti untuk mengamati aktivitas siswa dan guru dalam
proses pembelajaran melalui model pembelajaran Think Pair Share.
Instrumen observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah

lembar

observasi.

Lembar

observasi

berfungsi

untuk
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mengumpulkan informasi tentang kegiatan guru dan siswa selama proses
pembelajaran berlangsung dari tindakan yang telah dilakukan guru
maupun siswa. Adapun kisi-kisi yang digunakan pada lembar observasi ini
adalah sebagai berikut:
a.

Kisi-kisi observasi guru
Tabel 3.2
Kisi-kisi lembar observasi guru
Komponen

No.

Sub Komponen

1.

Kegiatan

2.

Kegiatan inti yang a. Melakukan kegiatan eksplorasi dengan
memanfaatkan media pembelajaran
dilakukan guru
b. Melakukan kegiatan elaborasi dengan
menerapkan model Think Pair Share
c. Melakukan kegiatan kofirmasi kepada siswa
Penutup
a. Postest dan memberikan PR
b. Berdo’a

3.

a. Mengkodisikan dan menguji pengetahuan awal
siswa
pendahuluan
yang
b. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran dan
dilakukan guru
menjelaskan tujuan pembelajaran

b.

No.
1.

Kisi-kisi observasi siswa

Tabel 3.3
Kisi-kisi lembar observasi siswa
Ranah keaktifan
Visual activities

Indikator

Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai
model pembelajaran yang akan mereka lakukan.

2.

Motor activities

Siswa menyiapkan alat belajar

3.

Writting

Siswa mencatat hasil/ informasi yang didapatkan

activities

ketika penerapan model pembelajaran berlangsung

Oral activities

Siswa bertanya mengenai hal yang belum jelas dan

4.

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
5.

6.

Listening

Siswa mendengarkan/ memperhatikan penjelasan dari

activities

guru dan kelompok lain

Metal activities

Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan menanggapi
hasil presentasi dari kelompok lain
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7.

Emotional

Semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran

activities
Sumber : Jurnal (Skolikhah, 2014)
2.

Tes
Pengukuran tes hasil belajar ini di lakukan dengan tujuan untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dengan melihat nilai
yang di peroleh (Sudjana, 2016). Tes tersebut juga sebagai salah satu
rangkaian kegiatan dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share. Kisi-kisi soal tes dapat di lihat pada
tabel
Table 3.4
Kisi-kisi soal tes siswa
KD

Indikator soal

Jenis Soal
C1

alat

thaharah,

C4


dalam Alat-alat bersuci (thaharah)
macam

macam najis dan hadats pengertian najis dan hadast
serta

C3



Arti thaharah, macam- Arti thaharah
macam

C2

tata

cara

mensucikannya,



jenis-jenis najis dan hadast

istinja’,


Cara bersuci

Keterangan :
-

C1

(Pengetahuan)

:

mengingat,

mengidentifikasi,

mencari,

menyebutkan
-

C2

(Pemahaman)

:

mencontohkan,

mengklasifikasikan,

membandingkan, menyimpulkan, menjelaskan
-

C3

(Penerapan)

menggunakan

:

menghitung,

menunjukkan,

mengubah,
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-

C4

(Analisi)

:

membedakan,

mengorganisasi,

menemukan,

membandingkan. (Skolikhah, 2014)
3.

Dokumentasi
Penggunaan metode ini memperoleh makna yang lebih valid
kebenarannya. Dan kejadian sebuah proses yang tak terbatas diharapkan
mampu terungkap secara empiris dan selanjutnya mampu dijadikan
sebagai bukti yang lebih akurat.
Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data sebagai
perlengkap dari data-data yang didokumentasikan, diantaranya; catatan
harian siswa, absensi kehadiran siswa, foto kegiatan pembelajaran, daftar
nilai siswa serta rencana pelaksanaan pembelajaran.

E. Teknik Analisis Data
Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasikan
data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan
fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan
penelitian (Sanjaya, 2016). Analisis data PTK atau Penelitian Tindakan Kelas
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data
kuantitatif.
Analisis data kualitatif digunakan untuk memaknai atau menafsirkan hasil
pengamatan, dalam hal ini dikhususkan pada tindakan yang dilakukan guru
selama proses pembelajaran. Hasil refleksi siklus 1 menjadi dasar untuk
pelaksanaan siklus 2 dan seterusnya. Analisis data kualitatif dalam penelitian
ini adalah dengan memaknai dokumentasi yaitu foto yang didapatkan selama
proses pembelajaran berlangsung.
Analisis data lain yaitu analisis data kuantitatif, analisis data ini digunakan
untuk menentukan peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa melalui
tindakan dari setiap siklus yang dilakukan guru. Tujuan analisis data dalam
penelitian tindakan ini adalah untuk memperoleh data apakah terjadi perbaikan
dan peningkatan sebagaimana yang diharapkan. Analisis data kuantitatif dalam
penelitian ini adalah analisis lembar observasi aktivitas siswa dan hasil tes. Tes
individu yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
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pembelajaran fiqih menggunakan soal essay. Analisis data hasil observasi dan
tes ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar
fiqih siswa kelas VII/H melalui model Think Pair Share. Nilai atau poin dari
lembar observasi dan tes evaluasi akan dibandingkan antara siklus 1 dan siklus
2, apabila mengalami peningkatan maka dapat diasumsikan bahwa
pembelajaran menggunakan model Think Pair Share dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII/H.
1.

Teknik analisis data observasi
a.

Lembar observasi guru
Analisis data hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dihitung dengan rumus:

𝑋=

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
× 100%
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥 (100)

Adapun kriteria penilaian observasi guru yaitu,
Tabel 3.5
Kriteria penilaian observasi guru
Capaian

Kriteria

80% - 100%

Baik Sekali

66% - 79%

Baik

50% - 65%

Cukup

36% - 49%

Kurang

≤ 35%

Gagal

Sumber : (Sudjono, 2017)
b.

Lembar observasi keaktifan siswa
Lembar Observasi aktivitas siswa digunakan sebagai pedoman
peneliti dalam mengamati keaktifan siswa pada pelaksanaan
pembelajaran fiqih model Think Pair Share. Data diambil dari lembar
observasi aktivitas siswa yang berbentuk pemberian skor dengan
mencentang. Penghitungan capaian keaktifan siswa menggunakan
rumus sebagai berikut:

27

𝑃=

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 100%
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥

Pedoman kriteria keaktifan siswa pada pembelajaran adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.6
Pedoman kriteria untuk keaktifan siswa
Capaian
80% - 100%

Baik Sekali

66% - 79%

Baik

50% - 65%

Cukup

36% - 49%

Kurang

≤ 35%

Gagal

Kriteria

Sumber : (Sudjono, 2017)
2.

Teknik analisis tes siswa
Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kegiatan
pembelajaran yang dilakukan dengan model Think Pair Share. Tes
diberikan kepada siswa setiap akhir siklus untuk mengetahui peningkatan
hasil belajar siswa melalui model Think Pair Share. Tes berupa soal yang
terdiri dari 10 soal essay. Penskoran dilakukan sesuai dengan rubrik
penilaian yang telah dibuat peneliti. Data tersebut dapat memperlihatkan
peningkatan hasil belajar siswa.
Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran fiqih yang
dilakukan peneliti dapat diketahui dengan menghitung capaian ketuntasan
belajar yaitu sebesar 80% atau setidaknya 26 peserta didik mampu
mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) fiqih yaitu sebesar
70 . Untuk menghitung capaian ketuntasan belajar setiap siklus yaitu
dengan rumus:

𝑃=

𝐹
× 100%
𝑁
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Keterangan :
P = Presentase capaian ketuntasan
F = Frekuensi ketuntasan peserta didik
N = Jumlah seluruh peserta didik
Adapun pengelompokan presentase ketuntasan hasil belajar yaitu :
Tabel 3.7
Pengelompokan presentase ketuntasan hasil belajar
Rentang Nilai
Kategori
≥ 80%

Tuntas

≤ 79%

Tidak tuntas

Sumber : Modifikasi (Mulyasa, 2015)
F. Keberhasilan
Kriteria keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat ditandai
dengan perubahan ke arah perbaikan, baik terkait guru maupun siswanya.
Keberhasilan suatu tindakan dapat dilihat dengan membandingkan hasil
sebelum diberi tindakan dengan hasil sesudah diberi tindakan.
Penelitian ini menggunakan kriteria keberhasilan normatif, yaitu dengan
membandingkan hasil sebelum tindakan dengan hasil sesudah diberi tindakan.
Apabila keadaan sesudah tindakan menunjukkan keadaan yang lebih baik dari
pada hasil/keadaan sebelum tindakan, maka dapat dikatakan penelitian ini
berhasil.
Kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini
adalah:
1.

Aktivitas guru dan siswa menunjukkan pada hasil yang lebih
baik/meningkat, jika mencapai ≥ 80%.

2.

Rata-rata nilai hasil belajar siswa dikatakan meningkat/berhasi, jika
mencapai ≥ 80%.

3.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi adalah 70. Jadi, jika jumlah siswa yang
memperoleh nilai hasil belajar ≥70 mencapai ≥80%, maka hasil belajar
meningkat dan berhasil.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Siklus I
Penelitian tindakan kelas ini diawali dengan tindakan siklus I yaitu
berkolabulator dengan guru untuk melakukan pembelajaran model
konvensional untuk melihat hasil belajar siswa sebelum melakukan
pembelajaran dengan model Think Pair Share. Penelitian pendahuluan ini
berisikan dengan kegiatan pembelajaran dengan guru mata pelajaran Fiqih
kelas VII/H serta observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran
Fiqih berlangsung, dilanjutkan dengan mengamati hasil belajar yang
diperoleh siswa selama proses pembelajaran Fiqih di MTsN 2 Kota Jambi.
Dari hasil siklus I, hasil belajar mata pelajaran Fiqih kelas VII/H
masih rendah, hal ini terlihat dari hasil ulangan harian mata pelajaran Fiqih
masih banyak yang di bawah KKM.
Table 4.1
Hasil Belajar Siklus I

No

Nama Siswa

Nilai

Ketuntasan

1

Adelia Putri Zenia

95

Tuntas

2

Azka Syahrabbani

90

Tuntas

3

Aulia Ariska Nanda

85

Tuntas

4

Apriani Azzaharah

65

Tidak Tuntas

5

Fauzia Shofi

80

Tuntas

6

Fadillah Zahara

80

Tuntas

7

Fadhlarrahman Asyrani Habibi

100

Tuntas

8

Farhan Akbar Herlambang

80

Tuntas

9

Farel Aufa Athakah

60

Tidak Tuntas

10

Habib Abdurrahman Atif

85

Tuntas

11

Jelly Surya Chicha

75

Tuntas

29

30

No

Nama Siswa

Nilai

Ketuntasan

12

Khaliisha Nurul Aqila

80

Tuntas

13

Khalisha Zahira

65

Tidak Tuntas

14

Khesha Azzahra Putri P

67

Tidak Tuntas

15

Muhammad Hatif Kurniawan

100

Tuntas

16

Mar Pione Mintio

55

Tidak Tuntas

17

Muhammad Fadhil

72

Tuntas

18

Muhammad Afif Fahrezi

100

Tuntas

19

Muhammad Afaf Fahreza

100

Tuntas

20

Mahendra Cinar Dinata

60

Tidak Tuntas

21

Muhammad Hafidh A

65

Tidak Tuntas

22

Mozza Salsabila

85

Tuntas

23

Muhammad Sanda Al-Faruq

95

Tuntas

24

Nadia Aprilia Zahra

80

Tuntas

25

Prabu Gilang Ichsan Nurrisky

57

Tidak Tuntas

26

Ratu Cahaya Cantika

98

Tuntas

27

Ragil Juna Patuh Rahma

95

Tuntas

28

Sayla Dwi Keyha

85

Tuntas

29

Sayyidina Irwadi

60

Tidak Tuntas

30

Saskiya Nuraini

65

Tidak Tuntas

31

Thalitha Sulha Anindya

85

Tuntas

32

Yusuf

55

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2519

Nilai Rata-rata

78,7

Persentase Ketuntasan
Kriteria

65%
Tidak Tuntas

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian melakukan
refleksi terhadap proses awal pembelajaran Fiqih yaitu :
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a.

Kenyataan juga menunjukkan, sebagian guru dalam memberikan
materi pelajaran mengikuti pola lama menyimak dan latihan (drill)
menjawab soal-soal di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). Kenyataan
lain, siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas cenderung kurang
aktif.

b.

Kegiatan pembelajaran berlangsung monoton, guru menyampaikan
materi dengan model konfensional, dimana dalam kegiatan belajar
mengajar siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru yang
mana kurang melibatkan siswa.

c.

Masih banyaknya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di
kelas VII/H dibawah KKM.

2.

Siklus II
Pada siklus II ini penelitian dilakukan pada hari Kamis, 13 Februari
2020. Tahapan dalam penelitian siklus II yaitu:
a.

Perencannan
Tahap perencanaan siklus II dimulai dengan mempersiapkan
berbagai komponen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
materi Pengertian Thaharah dan Macam Macam Alat Dalam
Thaharah/Bersuci.
2) Menyiapkan media, sumber dan alat pembelajaran. Dalam
mendukung kelancaran proses pembelajaran.
3) Menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan siswa yang telah
disusun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mengetahui
bagaimana proses pembelajaran Fiqih dengan menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes hasil belajar kognitif bentuk
essay untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share.

b.

Pelaksanaan
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Tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di
siklus II ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari kegiatan awal
pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Berikut
deskripsi pelaksanaan pembelajaran siklus II:
1) Kegiatan Awal Pembelajaran
Pada tahap ini guru mengawali pembelajaran dengan
mengucapkan salam, berdo’a bersama dan memeriksa kehadiran
siswa serta mengamati kelengkapan belajar siswa. Kemudian
guru melakukan apersepsi, memotivasi siswa, mengkondisikan
kelas dan melakukan tanya jawab tentang Pengertian Thaharah
dan Macam Macam Alat Dalam Thaharah/Bersuci, serta
menjelaskan mengenai model pembelajaran Think Pair Share
yang akan diterapkan.
2) Kegiatan Inti Pembelajaran
Guru mendeskripsikan tentang Pengertian Thaharah dan
Macam Macam Alat Dalam Thaharah/Bersuci setelah itu Guru
memberikan pertanyaan kepada siswa/masing-masing kelompok
yang berkaitan dengan Pengertian Thaharah dan Macam Macam
Alat Dalam Thaharah/Bersuci. Kemudian guru mempersilahkan
siswa untuk mengidentifikasi/memikirkan jawaban pertanyaan
yang diberikan oleh guru secara sendiri-sendiri. Selanjutnya guru
meminta untuk setiap siswa dari masing-masing kelompok untuk
berpasangan dengan temanya yang dari kelompok lain untuk
saling berdiskusi atas jawaban yang telah dipikirkan. Selama guru
terus mengamati kegiatan siswa sambil membimbing mereka.
Jika terjadi kekeliruan atau keraguan guru akan membantu
meluruskan. Kemudian guru meminta untuk setiap pasangan
untuk membagikan hasil diskusinya kepada teman-temannya di
depan kelas dan ditanggapi oleh teman-temannya.
3) Kegiatan Akhir Pembelajaran
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Pada tahap ini siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan
materi pembelajaran yang telah diamati siswa dalam proses
pembelajaran. Kemudian guru memberikan soal tes kepada siswa.
Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes guru mengevaluasi
pembelajaran. guru menutup proses pembelajaran dengan berdo’a
bersama siswa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa
sebelum meninggalkan kelas.
c.

Pengamatan
Observasi dilakukan secara langsung bersamaan dengan
pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas
guru dan aktivitas siswa, didapat juga hasil tes siklus II. Adapun data
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Lembar observasi aktivitas guru
Table 4.2
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No

Aktivitas Guru

Skor
1

1

2

3

4



Membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam dan berdoa sebelum belajar.

2



Mengkondisiskan siswa untuk siap mengikuti
pembelajaran dan mengecek kehadiran siswa


3

Melakukan kegiatan apersepsi

4

Menyampaikan tujuan pembelajaran



5

Memberi penjelasan tentang proses pembelajaran



yang akan berlangsung dengan model Think Pair
Share
6

Menggunakan media secara efektif dan efesien



7

Menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas,



baik dan benar
8

Berprilaku sopan santun

5
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No

Aktivitas Guru

Skor
1

2

3

4

5



9

Menjelaskan materi pembelajaran

10

Bertanya jawab berdasarkan materi yang diajarkan

11

Membagi siswa kedalam beberapa kelompok serta




memberikan pertanyaan/ masalah kepada masingmasing kelompok tersebut berdasarkan materi yang
diajarkan.
12

Mengecek

dan

membimbing



masing-masing

anggota kelompok untuk menganalis pertanyaan/
permasaahan yang diberikan
13



Meminta setiap kelompok untuk membentuk
anggota-anggota

secara

berpasangan.

Dan

mendiskusikan hasil analisa masing masing
14



Memanggil salah satu pasangan/kelompok untuk
menyampaikan hasil diskusi mereka

15



Memberikan penguatan dan umpan balik baik lisan
maupun gerakan terhadap hasil kerja siswa

16

Memberikan penjelasan dan pelurusan

17

Pendidik melaksanakan evaluasi/ postest kepada




peserta didik


18

Pendidik melaksanakan refleksi

19

Pendidik dan peserta didik menutup pembelajaran



20

Berdo’a



Jumlah Nilai

79

Presentase Nilai Rata-rata

79%

Kriteria

Baik
Bedasarkan tabel 4.2, diperoleh data bahwa pada siklus II
guru telah melaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran. Namun masih beberapa aspek pembelajaran yang
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kurang dalam pelaksanaannya seperti guru kurang dalam
melakukan kegiatan apresiasi, bertanya jawab dengan siswa
mengenai pembelajaran yang berlangsung, melakukan penguatan
ataupun umpan balik di dalam pembelajaran dan melakukan
refleksi bersama siswa. Hasil skor pada lembar observasi aktivitas
guru menunjukkan persentase kegiatan guru pada siklus II telah
berada pada kategori baik dengan hasil 79%.
2) Lembar observasi aktivitas siswa
Tabel 4.3
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Aspek Aktivitas
Jumlah Presentase

No
1

Siswa memperhatikan penjelasan

26

81%

belajar

18

56%

Siswa mencatat hasil/ informasi

32

100%

26

81%

27

84%

23

72%

guru mengenai model pembelajaran
yang akan mereka lakukan (Visual
activities)
2

Siswa

menyiapkan alat

(Motor activities)
3

yang didapatkan ketika penerapan
model pembelajaran berlangsung
(Writting activities)
4

Siswa bertanya mengenai hal yang
belum jelas dan mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya (Oral
activities)

5

Siswa

mendengarkan/

memperhatikan

penjelasan

dari

guru dan kelompok lain (Listening
activities)
6

Siswa menjawab pertanyaan dari
guru

dan

menanggapi

hasil

Keterangan
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presentasi

dari

kelompok

lain

(Metal activities)
7

Semangat dan antusias siswa dalam

32

100%

pembelajaran (Emotional activities)
Jumlah Nilai

184

Presentase

82%

Kriteria

Baik Sekali
Bedasarkan tabel 4.3, diperoleh data bahwa pada siklus I
masih banyak siswa yang tidak lengkap menyiapkan alat
pembelajaran dan menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain.
Hasil skor pada lembar observasi aktivitas siswa siklus II
menunjukkan persentase kegiatan siswa telah berada pada
kategori baik sekali dengan hasil 82%.
3) Hasil tes siswa
Tabel 4.4
Hasil Tes Siklus II

No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Adelia Putri Zenia

80

Tuntas

2

Azka Syahrabbani

80

Tuntas

3

Aulia Ariska Nanda

80

Tuntas

4

Apriani Azzaharah

80

Tuntas

5

Fauzia Shofi

80

Tuntas

6

Fadillah Zahara

70

Tuntas

7

Fadhlarrahman Asyrani Habibi

80

Tuntas

8

Farhan Akbar Herlambang

70

Tuntas

9

Farel Aufa Athakah

60

Tidak Tuntas

10

Habib Abdurrahman Atif

60

Tidak Tuntas

11

Jelly Surya Chicha

80

Tuntas

12

Khaliisha Nurul Aqila

80

Tuntas

13

Khalisha Zahira

100

Tuntas
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No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

14

Khesha Azzahra Putri P

80

Tuntas

15

Muhammad Hatif Kurniawan

80

Tuntas

16

Mar Pione Mintio

80

Tuntas

17

Muhammad Fadhil

80

Tuntas

18

Muhammad Afif Fahrezi

80

Tuntas

19

Muhammad Afaf Fahreza

80

Tuntas

20

Mahendra Cinar Dinata

70

Tuntas

21

Muhammad Hafidh A

30

Tidak Tuntas

22

Mozza Salsabila

70

Tuntas

23

Muhammad Sanda Al-Faruq

80

Tuntas

24

Nadia Aprilia Zahra

80

Tuntas

25

Prabu Gilang Ichsan Nurrisky

50

Tidak Tuntas

26

Ratu Cahaya Cantika

70

Tuntas

27

Ragil Juna Patuh Rahma

90

Tuntas

28

Sayla Dwi Keyha

60

Tidak Tuntas

29

Sayyidina Irwadi

60

Tidak Tuntas

30

Saskiya Nuraini

70

Tuntas

31

Thalitha Sulha Anindya

80

Tuntas

32

Yusuf

50

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2340

Nilai Rata-rata

73,1

Persentase Ketuntasan
Kriteria

78%
Tidak Tuntas
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100%
78%

80%

60%
40%

22%

20%
0%
Hasil Tes Siklus II
Tuntas

Tidak Tuntas

Gambar 4.1 Diagram Hasil Tes Siklus II
Berdasarkan tabel 4.4, masih ada siswa yang kurang
menguasai pengertian air musyammas (soal tes No. 5) dan ukuran
liter air dari dua kulla (soal tes No. 7). Namun rata-rata untuk
nilai siswa pada siklus II sudah di atas KKM yaitu 73,1. Pada
gambar di atas terlihat siswa yang mencapai ketuntasan terdapat
25 orang dengan persentase 78% dan siswa yang tidak tuntas
terdapat 7 orang dengan persentase 22 %. Penelitian ini akan
dilanjutkan pada siklus III karena belum mencapai persentase
yang peneliti harapkan.
d.

Refleksi
Pada tahap refleksi siklus II ini, bahwa kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan model think pair share

ini mampu

meningkatkan fokus siswa terhadap materi pembelajaran yang
disampaikan guru. Namun, pada pembelajaran siklus I menggunakan
ini masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu:
1) Masih banyak siswa yang tidak mengikuti skenario pembelajaran
dengan baik, seperti masih banyak yang tidak membawa alat
pembelajarannya, dan tidak terlalu menanggapi hasil peresentasi
dari teman-temannya di depan kelas.
2) Alokasi waktu yang terbatas menyebabkan siswa mengerjakan tes
soal terburu-buru dan di akhir pembelajaran kurangnya
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melakukan refleksi pembelajaran dan tidak dapat menyimpulkan
pembelajaran bersama-sama.
Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan maka dari itu
untuk siklus III perlu diadakan perbaikan, diantaranya:
1) Mengingatkan

siswa

untuk

lebih

dan

fokus

serta

pembelajarannya

menyiapkan
serius

saat

alat
guru

mendeskripsikan materi pembeljaran dan mengamati dengan baik
saat teman/ kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya di
depan kelas.
2) Memaksimalkan alokasi waktu yang tersedia sehingga siswa
dapat mengerjakan tes soal dengan konsentrasi dan bisa bersamasama

melakukan

refleksi

dan

menyimpulkan

materi

pembelajaran.
3.

Siklus III
Rencana tindakan siklus III dimaksudkan sebagai hasil refleksi dari
perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus II. Penelitian pada
siklus III akan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020.
Berdasarkan refleksi pada siklus II adapun tahapan kegiatan pada siklus
III yang dilakukan peneliti sebagai berikut:
a.

Perencannan
Tahap perencanaan siklus III dimulai dengan mempersiapkan
berbagai komponen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
materi Pengertian Najis dan Hadats Serta Macam-macamnya.
2) Menyiapkan media, sumber dan alat pembelajaran. Dalam
mendukung kelancaran proses pembelajaran.
3) Menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan siswa yang telah
disusun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mengetahui
bagaimana proses pembelajaran Fiqih dengan menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share.
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4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes hasil belajar kognitif bentuk
essay untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share.
b.

Pelaksanaan
Tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di
siklus II ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari kegiatan awal
pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Berikut
deskripsi pelaksanaan pembelajaran siklus III:
1) Kegiatan Awal Pembelajaran
Pada tahap ini guru mengawali pembelajaran dengan
mengucapkan salam, berdo’a bersama dan memeriksa kehadiran
siswa serta mengamati kelengkapan belajar siswa. Kemudian
guru melakukan apersepsi, memotivasi siswa, mengkondisikan
kelas dan melakukan tanya jawab tentang Pengertian Najis dan
Hadats Serta Macam-macamnya, serta menjelaskan mengenai
model pembelajaran Think Pair Share yang akan diterapkan.
2) Kegiatan Inti Pembelajaran
Guru mendeskripsikan tentang Pengertian Pengertian Najis
dan Hadats Serta Macam-macamnya dan setelah itu guru
memberikan pertanyaan kepada siswa/masing-masing kelompok
yang berkaitan dengan Pengertian Najis dan Hadats Serta
Macam-macamnya. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk
mengidentifikasi/memikirkan

jawaban

pertanyaan

yang

diberikan oleh guru secara sendiri-sendiri. Selanjutnya guru
meminta untuk setiap siswa dari masing-masing kelompok untuk
berpasangan dengan temanya yang dari kelompok lain untuk
saling berdiskusi atas jawaban yang telah dipikirkan. Selama guru
terus mengamati kegiatan siswa sambil membimbing mereka.
Jika terjadi kekeliruan atau keraguan guru akan membantu
meluruskan. Kemudian guru meminta untuk setiap pasangan
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untuk membagikan hasil diskusinya kepada teman-temannya di
depan kelas dan ditanggapi oleh teman-temannya.
3) Kegiatan Akhir Pembelajaran
Pada tahap ini siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan
materi pembelajaran yang telah diamati siswa dalam proses
pembelajaran. Kemudian guru memberikan soal tes kepada siswa.
Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes guru mengevaluasi
pembelajaran. guru menutup proses pembelajaran dengan berdo’a
bersama siswa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa
sebelum meninggalkan kelas.
c.

Pengamatan
Observasi dilakukan secara langsung bersamaan dengan
pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas
guru dan aktivitas siswa, didapat juga hasil tes siklus III. Adapun data
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1) Lembar Observasi aktivitas guru
Tabel 4.5
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus III

No

Aktivitas Guru

Skor
1

1

2

3

4

5


Membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam dan berdoa sebelum belajar.

2

Mengkondisiskan siswa untuk siap mengikuti



pembelajaran dan mengecek kehadiran siswa
3

Melakukan kegiatan apersepsi

4

Menyampaikan tujuan pembelajaran

5

Memberi penjelasan tentang proses pembelajaran





yang akan berlangsung dengan model Think Pair
Share
6

Menggunakan media secara efektif dan efesien
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No

Aktivitas Guru

Skor
1

7

2

3

4

5


Menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara
jelas, baik dan benar



8

Berprilaku sopan santun

9

Menjelaskan materi pembelajaran



10

Bertanya jawab berdasarkan materi yang diajarkan



11

Membagi siswa kedalam beberapa kelompok serta



memberikan pertanyaan/ masalah kepada masingmasing kelompok tersebut berdasarkan materi
yang diajarkan.
12

Mengecek

dan

membimbing



masing-masing

anggota kelompok untuk menganalis pertanyaan/
permasaahan yang diberikan
13



Meminta setiap kelompok untuk membentuk
anggota-anggota

secara

berpasangan.

Dan

mendiskusikan hasil analisa masing masing
14



Memanggil salah satu pasangan/kelompok untuk
menyampaikan hasil diskusi mereka

15



Memberikan penguatan dan umpan balik baik lisan
maupun gerakan terhadap hasil kerja siswa

16

Memberikan penjelasan dan pelurusan

17

Pendidik melaksanakan evaluasi/ postest kepada




peserta didik
18

Pendidik melaksanakan refleksi

19

Pendidik dan peserta didik menutup pembelajaran

20

Berdo’a





Jumlah Nilai

89

Presentase

89%
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No

Aktivitas Guru

Skor
1

Kriteria

2

3

4

Baik Sekali
Bedasarkan tabel 4.5, hasil observasi aktivitas guru pada
siklus II diperoleh data bahwa guru masih kurang dalam
melakukan refleksi bersama siswa karena waktu pembelajaran
yang digunakan kurang maksimal.
Hasil observasi aktivitas guru pada siklus III diperoleh data
bahwa guru sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share dengan maksimal. Hasil
skor pada lembar observasi aktivitas guru menunjukkan bahwa
persentase kegiatan guru pada siklus III mengalami peningkatan
sebesar 10% yaitu dari 79% menjadi 89% dan berada pada
kategori Baik Sekali.
2) Lembar observasi aktivitas siswa
Tabel 4.6
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

No
1

Aspek Aktivitas

Jumlah

Siswa memperhatikan penjelasan 29

Presentase
91%

guru mengenai model pembelajaran
yang akan mereka lakukan (Visual
activities)
2

Siswa menyiapkan alat belajar serta 26

81%

melaksanakan pembelajaran (Motor
activities)
3

Siswa mencatat hasil/ informasi 32
yang didapatkan ketika penerapan
model pembelajaran berlangsung
(Writing activities)

100%

Keterangan

5
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No
4

Aspek Aktivitas

Jumlah

Siswa bertanya mengenai hal yang 28

Presentase

Keterangan

87%

belum jelas dan mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya (Oral
activities)
5

Siswa

mendengarkan/ 29

91%

memperhatikan penjelasan dari guru
dan

kelompok

lain

(Listening

activities)
6

Siswa menjawab pertanyaan dari 30
guru

dan

presentasi

menanggapi
dari

kelompok

94%

hasil
lain

(Metal activities)
7

Semangat dan antusias siswa dalam 32

100%

pembelajaran (Emotional activities)
Jumlah Nilai

206

Presentase

92%

Ktiteria

Baik Sekali
Bedasarkan tabel 4.6, hasil observasi aktivitas siswa
diperoleh data bahwa hasil skor pada lembar observasi aktivitas
siswa menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan
model Think Pair Share semakin dimengerti siswa dan mereka
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hasil persentase
kegiatan peserta didik pada siklus III mengalami peningkatan
sebesar 10% yaitu dari 82% menjadi 92% dan berada pada
kategori Baik Sekali.
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3) Hasil tes siswa

No

Tabel 4.7
Hasil Tes Siklus III
Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Adelia Putri Zenia

100

Tuntas

2

Azka Syahrabbani

90

Tuntas

3

Aulia Ariska Nanda

100

Tuntas

4

Apriani Azzaharah

80

Tuntas

5

Fauzia Shofi

90

Tuntas

6

Fadillah Zahara

80

Tuntas

7

Fadhlarrahman Asyrani Habibi

100

Tuntas

8

Farhan Akbar Herlambang

100

Tuntas

9

Farel Aufa Athakah

90

Tuntas

10

Habib Abdurrahman Atif

70

Tuntas

11

Jelly Surya Chicha

90

Tuntas

12

Khaliisha Nurul Aqila

90

Tuntas

13

Khalisha Zahira

100

Tuntas

14

Khesha Azzahra Putri P

90

Tuntas

15

Muhammad Hatif Kurniawan

100

Tuntas

16

Mar Pione Mintio

100

Tuntas

17

Muhammad Fadhil

100

Tuntas

18

Muhammad Afif Fahrezi

100

Tuntas

19

Muhammad Afaf Fahreza

100

Tuntas

20

Mahendra Cinar Dinata

90

Tuntas

21

Muhammad Hafidh A

60

Tidak Tuntas

22

Mozza Salsabila

100

Tuntas

23

Muhammad Sanda Al-Faruq

100

Tuntas

24

Nadia Aprilia Zahra

100

Tuntas

25

Prabu Gilang Ichsan Nurrisky

70

Tuntas

26

Ratu Cahaya Cantika

100

Tuntas

27

Ragil Juna Patuh Rahma

100

Tuntas
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No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

28

Sayla Dwi Keyha

90

Tuntas

29

Sayyidina Irwadi

80

Tuntas

30

Saskiya Nuraini

100

Tuntas

31

Thalitha Sulha Anindya

90

Tuntas

32

Yusuf

60

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2910

Nilai Rata-rata

90,9

Persentase Ketuntasan

91%

Kriteria

100%

Tuntas

91%

80%

60%
40%
20%

9%

0%
Hasil Tes Siklus III
Tuntas
Tidak Tuntas

Gambar 4.2 Diagram Hasil Tes Siklus III
Berdasarkan tabel 4.7, siswa sudah banyak yang telah
menguasai materi, namun rata rata siswa masih kesulitan
membedakan contoh dari hadats besar ( soal tes No. 10). Ratarata untuk nilai siswa pada siklus III mengalami peningkatan dari
78% menjadi 91%. Pada gambar di atas terlihat siswa yang
mencapai ketuntasan terdapat 29 orang dengan persentase 91%
dan siswa yang tidak tuntas terdapat 3 orang dengan persentase
9%. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus
III ini dan sesuai dengan yang peneliti harapkan. Dengan
demikian, penelitian ini dihentikan.
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d.

Refleksi
Dari pelaksanaan tindakan pada siklus III ini, setelah
menganalisis data-data yang ada pada penelitian, dapat disimpulkan
hasil tes pada siklus III sudah mencapai KKM. Secara presentase hasil
belajar siswa mencapai 91%, sedangkan persentase hasil observasi
aktivitas guru siklus III mencapai 89% dan persentase hasil observasi
aktivitas peserta didik mencapai 91%. Melihat hasil yang telah
maksimal, peneliti beranggapan bahwa penelitian dapat dihentikan.

B. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Fiqih menggunakan model pembelajaran Think Pair
Share.

Dengan

menggunakan

model

pembelajaran

tersebut

dalam

pembelajaran Fiqih, siswa akan lebih aktif, dan fokus dalam proses
pembelajaran serta lebih memahami materi secara mendalam.
Pada pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus mulai dari
Kamis, 13 Februari 2020 sampai Kamis, 20 Februari 2020. Dari analisis data
ketiga siklus yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan hasil belajar
siswa setelah menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, hal tersebut
juga didukung oleh aktivitas siswa yang juga meningkat tiap siklusnya.
Tes diberikan kepada siswa pada setiap akhir siklus. Pada siklus II sudah
banyak peningkatan pada prestasi belajar, namun masih banyak juga hasil yang
belum meningkat prestasi belajarnya yang disebabkan beberapa faktor.
Diantaranya yaitu masih banyak siswa yang tidak mengikuti skenario
pembelajaran dengan baik, seperti masih ada yang tidak membawa
perlengkapan pembelajaran, mengobrol saat guru mendeskripsikan pelajaran
dan tidak memperhatikan guru dan temannya ketika menyampaikan hasil
diskusi di depan kelas, selain itu alokasi waktu yang ada belum bisa
dimaksimalkan oleh guru sehingga masih ada siswa yang terburu-buru untuk
mengerjakan tes soal.
Sebagai bahan analisis dan pembahasan, data penelitian dari keseluruhan
siklus akan diuraikan sebagai berikut:
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1) Lembar observasi aktivitas guru
100%
80%
60%
Aktivitas Guru

40%

20%
0%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Guru Per Siklus
Berdasarkan hasil skor pada lembar observasi aktivitas guru yang terlihat
pada diagram di atas, pada siklus I persentase aktivitas guru 65% lalu pada
siklus II semakin dengan persentase mencapai 79% kemudian pada siklus III
semakin meningkat dengan persentase mencapai 89% dan berada pada kategori
baik sekali.berada pada kategori baik sekali.
2) Lembar observasi aktivitas siswa
100%
80%

60%
Akktivitas Siswa

40%
20%
0%

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.4 Diagram Aktifitas Siswa Per Siklus
Berdasarkan hasil skor pada lembar observasi aktivitas siswa yang terlihat
pada diagram di atas, persentase pada siklus I 70% dan pada siklus II ini
mencapai 82% kemudian terjadi peningkatan pada siklus III sebesar 92%
berada pada kategori baik sekali.
3) Hasil tes siswa
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91%
78%

65%

35%
22%

9%

Siklus I

Siklus II
Tuntas

Siklus III

Tidak Tuntas

Gambar 4.5 Diagram Hasil Tes Per Siklus
Berdasarkan diagram di atas, persentase hasil belajar siswa pada Siklus
I yaitu 65% siswa yang tuntas dan 15% siswa yang tidak tuntas. Persentase
pada Pra Siklus masih belum mencapai intervensi tindakan yang diharapkan.
Pada siklus II persentase hasil belajar peserta didik yaitu 78% siswa tuntas dan
22% siswa yang tidak tuntas. Hasil belajar pada siklus II mengalami
peningkatan, namun belum juga mencapai hasil yang diharapkan. Namun,
setelah dilakukan banyak perbaikan pada siklus II, hasil belajar siswa pada
siklus III mencapai 91% siswa yang tuntas dan hanya 9% siswa yang tidak
tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi tindakan yang diharapkan telah
tercapai.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka model
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Fiqih kelas VII/H MTs N 2 Kota Jambi.

BAB V
PENUTUP
C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan pembelajaran
dikelas VII/H Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi pada siklus I sampai
siklus III, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share dapat meninglatkan hasil belajar Thaharah
siswa kelas VII/H. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil belajar yang diperoleh
dari setiap siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum dilakukannya tindakan
jumlah nilai keseluruhan siswa berada pada kriteria tidak tuntas, dan setelah
dilakukan tindakan siklus I jumlah nilai keseluruhan siswa masih berada pada
kriteria tidak tuntas, dan meningkat pada siklus II dengan jumlah nilai
keseluruhan siswa berada pada kriteria tuntas. Ini menunjukkan bahawa
Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VII/H pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi.
D. Saran-Saran
Setelah penelitian tindakan kelas (PTK) ini dipaparkan dalam bentuk tulisan
maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang sirasakan Insya Allah
berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan masukan, demi kelancarn
pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
Adapun saran dari penulis atau peneliti yaitu kepada pihak Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi agar lebih mengoptimalkan penerapan
penggunaan model pembelajaran dalam proses pembelajaran terkhusus model
pembelajaran Think Pair Share yang dapat mendukung lancarnya proses
pembelajaran di Madrasah sebagai sarana dalam pembelajaran.
E. Kata Penutup
Dengan mengucapkan rasa Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang
telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan penelitian tindakan kelas (PTK) ini dengan baik.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RPP SIKLUS I DAN II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas
Mata Pelajaran
Topik
Materi pokok
Alokasi Waktu
Siklus

: Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
: VII
: Fiqih
: Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta tuhanmu
: Bersuci (Thaharah)
: 2 x 40 menit
: 2 siklus

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
No.
1

2

3

Kompetensi Dasar
Meyakini pentingnya bersuci
sebagai syarat melaksanakan ibadah
Membiasakan bersuci
melaksanakan ibadah

Indikator Pencapaian
Menunjukkan keyakinan pentingnya
bersuci dalam realitas kehidupan
sehari-hari

sebelum Menunjukkan sikap berhati-hati

dan selalu menjaga kebersihan
 Menjelaskan pengertian
bersuci (thaharah) dan
Mengidentifikasi macam-macam
klarifikasinya
najis dan hadats serta tata cara  Menyebutkan macam macam
bersucinya
air dan hukumnya untuk
bersuci




4

Mendemonstrasikan tata cara
bersuci dari hadas dan najis

Menyebutkan pengertian najis
dan hadats
Menyebutkan macam-macam
najis dan hadats serta cara
bersucinya

Mendemontrasikan tata cara bersuci
dari najis dan hadats

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelejaran melalui pendekatan saintific
dengan model pembelajaran Think Pair Share tentang ketentuan taharah, peserta didik
dapat:

1. Peserta didik dapat menunjukkan pentingnya bersuci dalam kehidupan
sehari-hari
2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga
kebersihan
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersuci (thaharah) dan
klasifikasinya
4. Peserta didik dapat menyebutkan macam macam air dan hukumnya untuk
bersuci
5. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian najis dan hadats
6. Menyebutkan macam-macam najis dan hadats serta cara bersucinya
7. Mendemontrasikan tata cara bersuci dari najis dan hadats.
D. Materi Pembelajaran
Pengalaman pribadi kehidupan sehari-hari

1. Fakta
 Macam-macam air, najis dan hadats
2. Konsep
 Pengertian thaharah, najis dan hadats
3. Prinsip
 Dalil-dalil tentang thaharah

4. Prosedur
 Tatacara bersuci dari najis dan hadats

E. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran : Saintifik
2. Model pembelajaran
: Think Pair Share
3. Metode pembelajaran
: Ceramah, Diskusi,
Demontrasi
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Media
: Bagan
2. Alat
: Papan tulis, Spidol

Tanya

Jawab,

3.

Sumber belajar
kelas VII

: Buku pegangan siswa mata pelajaran fiqih
Buku yang relevan

G. Kegiatan Pembelajaran
Siklus I
No

Kegiatan

Waktu

Pendahuluan


1.








Membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam dan berdoa sebelum belajar.
Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa serta 10 Menit
kebersihan kelas.
Menanyakan kabar siswa.
Pendidik mengadakan appresepsi dengan
memberikan beberapa pertanyaan tentang
materi yang akan diajarkan.
Pendidik memberikan tujuan pembelajaran
kepada peserta didik.
Guru membentuk kelomok-kelompok

Kegiatan inti

Mengamati





2.







Menyimak penjelasan guru tentang pengertian
thaharah dan macam-macam air.
Mengamati dan membaca contoh macam-macam
air.

Mempertanyakan
Melakukan tanya jawab tentang apa yang
dilihat dan diamati oleh peserta didik.
Guru memberikan pertanyaan kepada masingmasing kelompok
Mengeksplorasi
60 Menit
Peserta didik secara individu mengidentifikasi
pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang
thaharah dan macam-macam air. (think)
Peserta didik diminta untuk berpasangpasangan dengan kelompok lain. (pair)
Asosiasi
Peserta didik secara pasangan diminta untuk
mendiskusikan hasil tugas indvidunya masingmasing.





Peserta didik/ pasangan menuliskan simpulan
terkait pertanyaan tentang thaharah dan
macam-macam air.
Komunikasi
Peserta didik secara berpasangan diminta
menjelaskan hasil yang didapat serta ditanggapi
oleh teman-temannya. (share)

Penutup




3.





Dibawah bimbingan pendidik, peserta didik
menyimpulkan materi pembelajaran
Pendidik melaksanakan evaluasi kepada peserta 10 Menit
didik
Pendidik memberikan tugas kepada peserta
didik
Pendidik dan peserta didik menutup
pembelajaran dengan mengucapkan hamdallah
Berdo’a

Siklus II
No

Kegiatan

Waktu

Pendahuluan


1.








Membuka pembelajaran dengan mengucapkan
salam dan berdoa sebelum belajar.
Mengecek kehadiran dan kesiapan siswa serta 10 Menit
kebersihan kelas.
Menanyakan kabar siswa.
Pendidik mengadakan appresepsi dengan
memberikan beberapa pertanyaan tentang
materi yang akan diajarkan.
Pendidik memberikan tujuan pembelajaran
kepada peserta didik.
Guru membentuk kelomok-kelompok

Kegiatan inti

Mengamati



Menyimak penjelasan guru tentang pengertian
tentang najis dan hadats.
Mengamati dan membaca contoh macam-macam
najis dan hadats.

Mempertanyakan



2.










Melakukan tanya jawab tentang apa yang
dilihat dan diamati oleh peserta didik.
Guru memberikan pertanyaan kepada masingmasing kelompok seputar najis dan hadats.
60 Menit
Mengeksplorasi
Peserta didik secara individu mengidentifikasi
pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang
najis dan hadats. (think)
Peserta didik diminta untuk berpasangpasangan dengan kelompok lain. (pair)
Asosiasi
Peserta didik secara pasangan diminta untuk
mendiskusikan hasil tugas indvidunya masingmasing.
Peserta didik/ pasangan menuliskan simpulan
terkait pertanyaan tentang najis dan hadats.
Komunikasi
Peserta didik secara berpasangan diminta
menjelaskan hasil yang didapat serta ditanggapi
oleh teman-temannya. (share)

Penutup


3.






Dibawah bimbingan pendidik, peserta didik
menyimpulkan materi pembelajaran
Pendidik melaksanakan evaluasi kepada peserta 10 Menit
didik
Pendidik memberikan tugas kepada peserta
didik
Pendidik dan peserta didik menutup
pembelajaran dengan mengucapkan hamdallah
Berdo’a

H. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian
KI.2: Sikap Sosial
a. Penilaian Diri
Sikap Sosial
No

Semangat
Belajar

Kejujuran

Disiplin

Sopan
Santun

Percaya
Diri

Peduli
Lingkungan

Nama
Siswa

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

1.
2.
3.
4.
5.
Dst
Keterangan:
1.

Semangat
belajar

2.

Kejujuran

3.

Disiplin

4.

Sopan
santun

5.

Percaya diri

6.

Peduli
lingkungan

a. Memperhatikan dengan baik waktu pendidik
menerangkan
b. Memiliki buku catatan
c. Aktif bertanya atau menjawab pertanyaan
a. Berbicara sesuai fakta yang sebenarnya
b. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang
dimiliki
c. Tidak menyontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan
a. Masuk kelas tepat waktu
b. Berpakaian sesuai tata tertib
c. Permisi/ keluar kelas tidak lama-lama
a. Santun dalam bersikap dan bertutur kata terhadap
pendidik
b. Santun dalam bersikap dan bertutur kata terhadap
teman
c. Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang
tidak tepat
a. Berani berpendapat, bertanya/ menjawab
pertanyaan
b. Tidak canggung dalam bertindak
c. Berani tampil ke depan kelas
a. Mengindahkan intruksi pendidik
b. Simpati dan empati pada teman
c. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah

b. Jurnal Guru
Hari/ Tanggal :
KD
:

a

b

c

No
1.
2.
3.
4.
5.
Dst

Nama Siswa

Catatan

Keterangan

2. Instrumen penilaian
KI.3: Pengetahuan
a. Tertulis
Essay
Siklus I
No
Soal
1. Thaharah menurut bahasa adalah?
2.

3.

Thaharah menurut istilah adalah?

Bersuci hendaknya menggunakan air

Jawaban
Bersih/ bersuci
Suatu kegiatan bersuci
dari najis dan hadats
sehingga
seseorang
diperbolehkan
untuk
beribadah
Batu/ debu yang suci

Skor
10
10

10

yang suci lagi mensucikan atau dapatpula
menggunakan?
4.

5.

Ada berpakah jenis air di dalam bersuci?

Ada 4
Mutlaq, Musyammas,
Sebutkan!
Musta’mal,
dan
Mutanajjis
Hukum menggunakan air dipanaskan Sah/ boleh untuk bersuci

10

pada terik matahari di dalam logam yang

10

tidak berkarat untuk bersuci adalah?
6.

Air yang masih asli/ alami dan belum Mutlaq

10

tercampur dengan sesuatu benda lain dan
tidak terkena najis ialah air?
7.

Ukuran air sebanyak dua kulla itu berapa 270 liter
10

liter?
8.

Salah satu contoh air musta’mal ialah?

Air kopi/ susu

10

9.

Hukum menggunakan air yang kurang Hukumnya najis/ tidak
dari dua kulla dan tercampur bangkai sah

10

sehingga berubah salah satu sifatnya
adalah?
10.

Menyucikan badan, pakaian, tempat dan

Najis

10

lingkungan merupakan kegiatan bersuci
dari?
Siklus II
No
Soal
1. Najis menurut bahasa adalah?
2.

Keadaan tidak suci

bagi

Jawaban
Kotor/ kotoran

Skor
10

seseorang Hadats
10

sehingga menjadikannya tidak sah dalam
melakukan ibadah ialah pengertian dari?
3.

kedalam najis?

Ada 3. Mukhaffafah,
mutawasitah,
dan
mughalazah
Najis
mutawasitah/
sedang

5.

Najis mukhaffafah ialah?

Ialah najis ringan

10

6.

Haid pada perempuan, merupakan jenis

Hadats besar

10

Ada berapakah macam jenis dari najis?
Sebutkan!

4.

Bangkai, darah dan nanah termasuk

10
10

hadats?
7.

8.

air Cukup dipercikkan air
bagian
yang
kencing anak yang belum berumur 2 tahun pada
terkena air kencing
dan belum makan apapun kecuali asi ibu? tersebut
Membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satu Najis berat, mughalazah
Bagaimanakah

cara

mensucikan

10

10

diantaranya di campur dengan tanah,
adalah cara mensucikan najis?
9.

Buang air kecil, buang air besar, dan Hadats kecil

10

buang angin termasuk kedalam hadats?
10.

Salah satu contoh berhadats besar adalah?

Mimpi basah/ junub. dll

10

b. Penugasan
 Menjawab soal-soal uji kompetensi yang terdapat didalam
LKS

KI.4: Keterampilan
Praktek
No

1.
2.
3.

Praktek

Nilai
Lancar
Tidak
lancar

Melafalkan pengertian dari thaharah, najis
dan hadats
Melafalkan jenis-jenis air, najis dan hadats
serta spesifikasinya
Mendemonstrasikan tata cara bersuci dari
najis dan hadats

3. Pembelajaran remedial dan pengayaan
Remedial:
 Peserta didik yang nilainya dibawah KKM maka: ditugaskan
membaca indikator yang belum tuntas, mengadakan ulangan
harian, memberikan tugas dan diberikan nilai hanya sebatas
KKM.
Pengayaan:



Peserta didik yang nilainya diatas/ sebatas KKM maka:
ditugaskan membaca referensi yang berkitan dengan KD,
memberikan tugas-tugas yang lebih tinggi tingkat
kesulitannya dan relevan dengan KD dan mengadakan
Tanya jawab dengan pendidik.
Jambi, 5 Februari 2020

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran

Mahasiswa/ peneliti

Djuwairiah, S.Ag
161397

Diketahui,
Kepala MTs N 2 Kota Jambi

Drs. Ahmad Syukri
NIP.196605071999031003

Ade Fitrah Andrean
NIM. TP

LAMPIRAN 2. LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I
No

Aktivitas Guru

skor
1

1

2

3

4

5


Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan
berdoa sebelum belajar.

2

Mengkondisiskan

siswa

untuk

siap



mengikuti

pembelajaran dan mengecek kehadiran siswa


3

Melakukan kegiatan apersepsi

4

Menyampaikan tujuan pembelajaran



5

Memberi penjelasan tentang proses pembelajaran yang



akan berlangsung dengan model Think Pair Share
6

Menggunakan media secara efektif dan efesien



7

Menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas, baik



dan benar
8

Berprilaku sopan santun



9

Menjelaskan materi pembelajaran



10

Bertanya jawab berdasarkan materi yang diajarkan

11

Membagi siswa kedalam beberapa kelompok serta




memberikan pertanyaan/ masalah kepada masing-masing
kelompok tersebut berdasarkan materi yang diajarkan.
12



Mengecek dan membimbing masing-masing anggota
kelompok untuk menganalis pertanyaan/ permasaahan
yang diberikan

13



Meminta setiap kelompok untuk membentuk anggotaanggota secara berpasangan. Dan mendiskusikan hasil
analisa masing masing

14

Memanggil

salah

satu

pasangan/kelompok



untuk

menyampaikan hasil diskusi mereka
15

Memberikan penguatan dan umpan balik baik lisan
maupun gerakan terhadap hasil kerja siswa





16

Memberikan penjelasan dan pelurusan

17

Pendidik melaksanakan evaluasi/ postest kepada peserta



didik


18

Pendidik melaksanakan refleksi

19

Pendidik dan peserta didik menutup pembelajaran



20

Berdo’a



Jumlah Nilai

79

Presentase Nilai Rata-rata

79%

LAMPIRAN 3. LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I
No

Nama

Aspek Pengamatan
A

1.

Adelia Putri Zenia



2.

Azka Syahrabbani



3.

Aulia Ariska Nanda



4.

Apriani Azzaharah



5.

Fauzia Shofi

6.

Fadillah Zahara

7.

Fadhlarrahman Asyrani

B



C

D

E

Jumlah
F

G









































































































Habibi
8.

Farhan Akbar





Herlambang


9.

Farel Aufa Athakah

10.

Habib Abdurrahman Atif

11.

Jelly Surya Chicha



12.

Khaliisha Nurul Aqila













13.

Khalisha Zahira













Aktifitas

14.

Khesha Azzahra Putri



























































Purnama
15.

Muhammad Hatif





Kurniawan
16.

Mar Pione Mintio

17.

Muhammad Fadhil



18.

Muhammad Afif Fahrezi







19.

Muhammad Afaf Fahreza 





20.

Mahendra Cinar Dinata





21.

Muhammad Hafidh A







22.

Mozza Salsabila



23.

Muhammad Sanda Al-







































Faruq
24.

Nadia Aprilia Zahra

25.

Prabu Gilang Ichsan






Nurrisky
26.

Ratu Cahaya Cantika











27.

Ragil Juna Patuh Rahma















28.

Sayla Dwi Keyha















29.

Sayyidina Ihwadi









30.

Saskiya Nuraini









31.

Thalitha Sulha Anindya









32.

Yusuf





















Jumlah

26

18

32

26

27

23

32

184

Presentase

81

56

100

81

84

72

100

574

Presentase Aktivitas Seluruh

82%

LAMPIRAN 4. LEMBAR HASIL TES SISWA SIKLUS I
No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Adelia Putri Zenia

80

Tuntas

2

Azka Syahrabbani

80

Tuntas

3

Aulia Ariska Nanda

80

Tuntas

4

Apriani Azzaharah

80

Tuntas

5

Fauzia Shofi

80

Tuntas

6

Fadillah Zahara

70

Tuntas

7

Fadhlarrahman Asyrani Habibi

80

Tuntas

8

Farhan Akbar Herlambang

70

Tuntas

9

Farel Aufa Athakah

60

Tidak Tuntas

10

Habib Abdurrahman Atif

60

Tidak Tuntas

11

Jelly Surya Chicha

80

Tuntas

12

Khaliisha Nurul Aqila

80

Tuntas

13

Khalisha Zahira

100

Tuntas

14

Khesha Azzahra Putri P

80

Tuntas

15

Muhammad Hatif Kurniawan

80

Tuntas

16

Mar Pione Mintio

80

Tuntas

17

Muhammad Fadhil

80

Tuntas

18

Muhammad Afif Fahrezi

80

Tuntas

19

Muhammad Afaf Fahreza

80

Tuntas

20

Mahendra Cinar Dinata

70

Tuntas

21

Muhammad Hafidh A

30

Tidak Tuntas

22

Mozza Salsabila

70

Tuntas

23

Muhammad Sanda Al-Faruq

80

Tuntas

24

Nadia Aprilia Zahra

80

Tuntas

25

Prabu Gilang Ichsan Nurrisky

50

Tidak Tuntas

26

Ratu Cahaya Cantika

70

Tuntas

27

Ragil Juna Patuh Rahma

90

Tuntas

28

Sayla Dwi Keyha

60

Tidak Tuntas

29

Sayyidina Irwadi

60

Tidak Tuntas

30

Saskiya Nuraini

70

Tuntas

31

Thalitha Sulha Anindya

80

Tuntas

32

Yusuf

50

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2340

Nilai Rata-rata

73,1

Persentase Ketuntasan

78%

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI KEGIATAN SUKLUS I

LAMPIRAN 6
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II
No

Aktivitas Guru

skor
1

1

2

3

4

5


Membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam
dan berdoa sebelum belajar.

2

Mengkondisiskan

siswa

untuk

siap

mengikuti



pembelajaran dan mengecek kehadiran siswa
3

Melakukan kegiatan apersepsi

4

Menyampaikan tujuan pembelajaran

5

Memberi penjelasan tentang proses pembelajaran yang





akan berlangsung dengan model Think Pair Share
6

Menggunakan media secara efektif dan efesien



7

Menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas, baik



dan benar


8

Berprilaku sopan santun

9

Menjelaskan materi pembelajaran



10

Bertanya jawab berdasarkan materi yang diajarkan



11

Membagi siswa kedalam beberapa kelompok serta



memberikan pertanyaan/ masalah kepada masingmasing kelompok tersebut berdasarkan materi yang
diajarkan.
12



Mengecek dan membimbing masing-masing anggota
kelompok untuk menganalis pertanyaan/ permasaahan
yang diberikan

13



Meminta setiap kelompok untuk membentuk anggotaanggota secara berpasangan. Dan mendiskusikan hasil
analisa masing masing

14

Memanggil salah satu pasangan/kelompok untuk
menyampaikan hasil diskusi mereka



15



Memberikan penguatan dan umpan balik baik lisan
maupun gerakan terhadap hasil kerja siswa



16

Memberikan penjelasan dan pelurusan

17

Pendidik melaksanakan evaluasi/ postest kepada peserta



didik


18

Pendidik melaksanakan refleksi

19

Pendidik dan peserta didik menutup pembelajaran

20

Berdo’a




Jumlah Nilai

89

Presentase

89%

LAMPIRAN 7
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II
No

Nama

Aspek Pengamatan
A

B

C

1.

Adelia Putri Zenia







2.

Azka Syahrabbani







3.

Aulia Ariska Nanda







4.

Apriani Azzaharah



5.

Fauzia Shofi



6.

Fadillah Zahara



7.

Fadhlarrahman Asyrani

D


E

Jumlah
F

G

































































































Habibi
8.

Farhan Akbar
Herlambang

9.

Farel Aufa Athakah



10.

Habib Abdurrahman Atif





Aktifitas

11.

Jelly Surya Chicha



12.

Khaliisha Nurul Aqila



13.

Khalisha Zahira



14.

Khesha Azzahra Putri













































































Purnama
15.

Muhammad Hatif



Kurniawan
16.

Mar Pione Mintio





17.

Muhammad Fadhil



18.

Muhammad Afif Fahrezi















19.

Muhammad Afaf Fahreza 













20.

Mahendra Cinar Dinata













21.

Muhammad Hafidh A













22.

Mozza Salsabila













23.

Muhammad Sanda Al-





































Faruq
24.

Nadia Aprilia Zahra

25.

Prabu Gilang Ichsan



Nurrisky
26.

Ratu Cahaya Cantika













27.

Ragil Juna Patuh Rahma















28.

Sayla Dwi Keyha















29.

Sayyidina Ihwadi















30.

Saskiya Nuraini















31.

Thalitha Sulha Anindya











32.

Yusuf















Jumlah

29

26

32

28

29

30

32

206

Presentase

91

81

100

87

91

94

100

644

Presentase Aktivitas Seluruh

92%

LAMPIRAN 8
LEMBAR HASIL TES SISWA SIKLUS II
No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Adelia Putri Zenia

100

Tuntas

2

Azka Syahrabbani

90

Tuntas

3

Aulia Ariska Nanda

100

Tuntas

4

Apriani Azzaharah

80

Tuntas

5

Fauzia Shofi

90

Tuntas

6

Fadillah Zahara

80

Tuntas

7

Fadhlarrahman Asyrani Habibi

100

Tuntas

8

Farhan Akbar Herlambang

100

Tuntas

9

Farel Aufa Athakah

90

Tuntas

10

Habib Abdurrahman Atif

70

Tuntas

11

Jelly Surya Chicha

90

Tuntas

12

Khaliisha Nurul Aqila

90

Tuntas

13

Khalisha Zahira

100

Tuntas

14

Khesha Azzahra Putri P

90

Tuntas

15

Muhammad Hatif Kurniawan

100

Tuntas

16

Mar Pione Mintio

100

Tuntas

17

Muhammad Fadhil

100

Tuntas

18

Muhammad Afif Fahrezi

100

Tuntas

19

Muhammad Afaf Fahreza

100

Tuntas

20

Mahendra Cinar Dinata

90

Tuntas

21

Muhammad Hafidh A

60

Tidak Tuntas

22

Mozza Salsabila

100

Tuntas

23

Muhammad Sanda Al-Faruq

100

Tuntas

24

Nadia Aprilia Zahra

100

Tuntas

25

Prabu Gilang Ichsan Nurrisky

70

Tuntas

26

Ratu Cahaya Cantika

100

Tuntas

27

Ragil Juna Patuh Rahma

100

Tuntas

28

Sayla Dwi Keyha

90

Tuntas

29

Sayyidina Irwadi

80

Tuntas

30

Saskiya Nuraini

100

Tuntas

31

Thalitha Sulha Anindya

90

Tuntas

32

Yusuf

60

Tidak Tuntas

Jumlah Nilai

2910

Nilai Rata-rata

90,9

Persentase Ketuntasan

91%

LAMPIRAN 9
DOKUMENTASI KEGIATAN SUKLUS II

LAMPIRAN 10. LEMBAR SOAL EVALUASI TES SISWA SIKLUS I
LKS
LEMBAR KERJA SISWA KELAS VII/H
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA JAMBI
SIKLUS I
Peneliti

: Ade Fitrah Andrean

Pembimbing I

: Dra. Hj. Khadijah, M.Pd

Pembimbing II

: Nispi Syahbani, M.Pd

Nama

:

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Thaharah menurut bahasa adalah?
2. Thaharah menurut istilah adalah?
3. Bersuci hendaknya menggunakan air yang suci lagi mensucikan atau dapat pula
menggunakan?
4. Ada berpakah jenis air di dalam bersuci? Sebutkan!
5. Hukum menggunakan air yang dipanaskan pada terik matahari di dalam logam
yang tidak berkarat untuk bersuci adalah?
6. Air yang masih asli/ alami dan belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan
tidak terkena najis ialah air?
7. Ukuran air 2 kulla itu berapa liter?
8. Salah satu contoh air yang bersih tapi tidak mensucikan (musta’mal) ialah?
9. Hukum menggunakan air yang kurang dari dua kulla dan tercampur bangkai
hingga berubah salah satu sifatnya adalah?
10. Menyucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan merupakan kegiatan
bersuci dari?
Peneliti,

Ade Fitrah Andrean
TP.161397

LAMPIRAN 11. LEMBAR SOAL EVALUASI TES SISWA SIKLUS II
LKS
LEMBAR KERJA SISWA KELAS VII/H
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA JAMBI
SIKLUS II
Peneliti

: Ade Fitrah Andrean

Pembimbing I

: Dra. Hj. Khadijah, M.Pd

Pembimbing II

: Nispi Syahbani, M.Pd

Nama

:

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Najis menurut bahasa adalah?
2. Keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam
melakukan ibadah ialah pengertian dari?
3. Ada berapakah macam jenis najis? Sebutkan!
4. Bangkai, darah dan nanah termasuk kedalam najis?
5. Najis mukhaffafah ialah?
6. Haid pada perempuan, merupakan jenis hadats?
7. Bagaimanakah cara mensucikan air kencing anak yang belum berumur 2 tahun dan
belum makan apapun kecuali asi ibu?

8. Membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya di campur dengan tanah,
adalah najis?
9. Buang air kecil, buang air besar, dan buang angin termasuk kedalam hadats?
10. Salah satu contoh orang yang berhadats besar adalah?

Peneliti,

Ade Fitrah Andrean
TP.161397

LAMPIRAN 11. LEMBAR JAWABAN SOAL EVALUASI TES SISWA
SIKLUS I DAN II
Siklus I
No
1.

Soal
Thaharah menurut bahasa adalah?

Jawaban
Bersih/ bersuci

2.

Thaharah menurut istilah adalah?

3.

Bersuci hendaknya menggunakan air yang suci

Suatu kegiatan bersuci dari
najis dan hadats sehingga
seseorang diperbolehkan
untuk beribadah
Batu/ debu yang suci

lagi mensucikan atau dapatpula menggunakan?
4.

Ada berpakah jenis air di dalam bersuci?
Sebutkan!

5.

Hukum menggunakan air dipanaskan pada

Ada 4
Mutlaq,
Musyammas,
Musta’mal, dan Mutanajjis
Sah/ boleh untuk bersuci

terik matahari di dalam logam yang tidak
berkarat untuk bersuci adalah?
6.

Air yang masih asli/ alami dan belum Mutlaq
tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak
terkena najis ialah air?

7.

Ukuran air sebanyak dua kulla itu berapa liter?

270 liter

8.

Salah satu contoh air musta’mal ialah?

Air kopi/ susu

9.

Hukum menggunakan air yang kurang dari dua

Hukumnya najis/ tidak sah

kulla dan tercampur bangkai sehingga berubah
salah satu sifatnya adalah?
10.

Menyucikan badan, pakaian, tempat dan

Najis

lingkungan merupakan kegiatan bersuci dari?
Siklus II
No
Soal
1. Najis menurut bahasa adalah?

Jawaban
Kotor/ kotoran

2.

Hadats

Keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga
menjadikannya tidak sah dalam melakukan
ibadah ialah pengertian dari?

3.

Ada berapakah macam jenis dari najis?
Sebutkan!

4.

Bangkai, darah dan nanah termasuk kedalam

Ada 3. Mukhaffafah,
mutawasitah,
dan
mughalazah
Najis mutawasitah/ sedang

najis?
5.

Najis mukhaffafah ialah?

Ialah najis ringan

6.

Haid pada perempuan, merupakan jenis hadats?

Hadats besar

7.

Bagaimanakah cara mensucikan air kencing

Cukup dipercikkan air
pada bagian yang terkena
air kencing tersebut

anak yang belum berumur 2 tahun dan belum
makan apapun kecuali asi ibu?
8.

Membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satu Najis berat, mughalazah
diantaranya di campur dengan tanah, adalah
cara mensucikan najis?

9.

Buang air kecil, buang air besar, dan buang

Hadats kecil

angin termasuk kedalam hadats?
10.

Salah satu contoh berhadats besar adalah?

Mimpi basah/ junub. dll

