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ABSTRAK 

Berdasarkan observasi awal tentang hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tidak 

menunjukkan hasil yang memuaskan dan ketuntasan mencapai 80%, akan tetapi hasil belajar 

hanya 48,9%. Mereka masih sulit untuk menjawab soal kandungan ayat, terjemah dan soal bahasa 

arab. Hasil penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menggambarkan 

kondisi awal siswa yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada satupun siswa yang tuntas mencapai 

KKM 70 (43,6%) dengan keaktifan yang sangat rendah. Setelah diadakan metode pembelajaran di 

siklus I, menunjukkan hasil 63,2% siswa mampu menjawab benar dengan ketuntasan 40,9%, 

demikian halnya dengan keaktifan siswa yang menunjukkan data “cukup aktif”. Siklus II, 

menunjukkan 84,6% siswa mencapai ketuntasan dengan hasil jawaban benar mencapai 73%. 

Kata kunci: hasil belajar siswa, keaktifan siswa, Tarjamah Secara Lafzhiyah. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Al-Qur'an adalah kitab suci berbahasa Arab yang secara ideologis sebagai pedoman 

hidup, didalamnya sarat dengan ajaran, tuntunan dan bimbingan untuk mendidik umat 

manusia. Maka Allah Yang Maha Bijaksana tidak mungkin menurunkan al-Qur'an dengan 

bahasa yang sulit dipelajari. 

Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits adalah salah satu mata pelajaran PAI yang 

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an dan Hadits dengan benar, 

hafalan, pengenalan arti atau makna secara sederhana dan hadits-hadits shahih sesuai 

kompetensi dasar. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan 

adalah “Dengan melakukan visualisasi Tarjamah Secara Lafzhiyah dapat meningkatkan hasil 

belajar dan meningkatkan keaktifan siswa materi Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas VI 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jepara semester 1 tahun pelajaran 2019/2020”. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

secara kognitif dan menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits.  
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Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

a. Untuk mendapatkan model atau strategi pembelajaran yang menarik tentang 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa materi Al-Qur’an Hadits melalui media 

visualisasi Tarjamah Secara Lafzhiyah pada siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam mengembangkan 

pendekatan dan media pembelajaran yang lebih efektif.  

Manfaat Praktis 

a. Siswa dapat menerima materi ini dengan suasana yang menyenangkan yang akan 

tercipta kesan yang lebih positif dalam diri peserta didik. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemecahan masalah 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Kajian Teori 

Hakekat Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar (Sudjana, 2000: 5)  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004: 22). Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam 

bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar: (1). Keterampilan dan 

kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004: 22).  

Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung proses 

KBM agar berjalan dengan baik. Dengan adanya peran serta aktif dari siswa untuk 

mendukung proses pembelajaran sangat dimungkinkan pencapaian tujuan akan lebih cepat 

dan lebih efektif. Keaktifan siswa merupakan unsur penting yang sudah selayaknya dimiliki 

oleh setiap siswa, terutama ketika menginjak jenjang sekolah menengah dalam dunia 

pendidikan saat ini.  

William Burton dalam Mohd. Uzer Usman (1995:21) mengatakan bahwa mengajar 

adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau belajar. Pendapat tersebut 

memperlihatkan pentingnya aktifitas yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

Ruang Lingkup Materi Al-Qur’an Hadits 

Komponen mata pelajaran al-qur’an dan hadits, khususnya di tingkat pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut: 
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Menjelaskan tentang ayat-ayat Al-qur’an dan hadits  

Menjelaskan kandungan atau nilai-nilai atau pesan moral ayat-ayat Al-qur’an atau 

hadits yang diambil sebagai bahan materi atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan 

Standar Kompetensi.  

 Mufrodat 

Mufrodat biasanya tidak disebutkan semuanya melainkan hanya beberapa mufrodat 

saja yang dianggap sukar bagi siswa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para peserta 

didik dalam hal pemahaman.  

Terjemah 

Secara etimologis kata terjamah digunakan untuk mengacu pada empat makna. 

Pertama, berarti menyampaikan pembicaraan kepada orang lain yang pembicaraan tersebut 

tidak sampai kepadanya. Kedua, berarti menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang 

sama dengan bahasa pembicaraan itu. Ketiga, berarti menafsirkan pembicaraan dengan 

bahasa bukan bahasa pembicaraan, dan yang Keempat, berarti proses pengalihan dari satu 

bahasa ke bahasa yang lain (Az-Zarqoni dalam Ainin, 2003: 54)  

Tafsir atau penjelasan  

Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, seperti yang bisa 

dipahami dari Quran S. Al-Furqan: 33. ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang 

tegas dan jelas.Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan 

kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW., berikut penjelasan maknanya serta hikmah-

hikmahnya.  

Tajwid 

Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah 

sesuatu.Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta 

cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tajwid sangat membantu siswa untuk 

tahsin Al-Qur’an dan untuk membenarkan lafadz yang dibaca agar tidak salah arti.  

Media Visualisasi Pembelajaran 

Visualisasi mengacu pada teknik untuk menampilkan gambar, diagram, atau animasi 

untuk menyampaikan pesan. Penggunaan Visualisasi sudah meluas meliputi sains, teknik 

dalam berbagai bentuk pendidikan dan dalam interaktif multimedia, pengguna khusus 

visualisasi dalam komputer grafik memungkinkan berkembangnya penggunaan Visualiasasi.  

Tarjamah Secara Lafzhiyah 

K.H. Bisri Musthafa dikenal sebagai orang tokoh yang multi disipliner, selain sebagai 

seorang ulama’, penyair, negosiator, orator ulung, politikus yang cukup handal, dia juga 

seorang penulis yang produktif. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Roudlatul 

Mujtahiddin Rembang (Syaiful AminGhafur, 2008:2)  

Penggunaan Tafsir Sebagai Media untuk Memahami Al-Qur’an 

Pemahaman Al Qur’an diperlukan perangkat-perangkat dan instrumen keilmuan 

yang lain, seperti Ilmu Nahwu, Sharaf (Bahasa Arab), Fiqh, Ushul Fiqh, Ulumul Qur’an, 
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Sosiologi, Antropologi dan budaya guna mewujudkan Al-Qur’an sebagai pedoman dan 

pegangan umat Islam yang berlaku sepanjang jaman.  

 Memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar tidaklah mudah, sejarah mencatat, 

terdapat beberapa kosa kata pada ayat Al-Qur’an yang tidak difahami oleh sebagian sahabat 

nabi dan sahabat langsung menanyakan hal tersebut kepada Nabi. 

Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti secara garis besar menggunakan 

kerangka berpikir sebagai berikut:  

 

Gambar 2 Alur Kerangka Berpikir PTK (Sumber: Ilustrasi peneliti, 2010) 

Hipotesis Tindakan 

Berdasaran kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat dinyatakan bahwa 

kegiatan pembelajaran melalui media visualisasi Tarjamah Secara Lafzhiyah dapat 

meningkatkan hasil belajardan keaktifan siswa materi Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas MI 

Negeri 1 Jepara semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

Melakukan observasi awal pada objek penelitian 
 
 

Memilih persoalan yang diperoleh di lapangan 

setelah melakukan observasi awal 
 
 

Merumuskan masalah setelah dipilih persoalan 

yang ingin diteliti 
 
 

Menentukan tujuan penelitian berdasarkan 
rumusan masalah 

 
 
 

Melakukan tindakan berdasarkan perencanaan 

 
 
 

Makukan pengamatan hasil tindakan 

 
 
 

Melakukan refleksi sebagai langkah awal untuk 

melihat kesesuaian antara tujuan penelitian 
dengan hasil tindakan yang dilakukan. 

 
 

 

Menyimpulkan hasil penelitian. 
 
 

 

Membuat perencanaan sesuai yang diteliti dalam 
PTK 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Setting Penelitian  

Waktu Penelitian  

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini pada bulan Agustus sampai 

dengan Oktober 2019 

Tempat Penelitian  

Tempat penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jepara 

Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jepara semester 

1 tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 22 Siswa. Kelas VI dipilih karena semenjak 

kelas V nilai mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tidak naik secara signifikan, artinya nilai dari 

semester ke semester masih sama, atau naik turun.  

Instrumen/Sumber Data  

Instrumen atau Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa yang diperoleh 

dengan cara sebagai berikut:  

Melalui tes kognitif 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh 

data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara 

yang boleh dikatakan cepat dan tepat (Indrakusuma, 1993:21).  

Pengamatan (observasi)  

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja 

diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang 

langsung (Bimo Walgito, 1987:54)  

Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahuipendapat tentang media 

pembelajaran yang digunakan atau untuk menggali informasi lain yang berkaitan dalam 

proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data  

Tes / ulangan 

Tes/ulangan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi Al-

Qur’an Hadits, hasil tes merupakan hasil belajar kognitif, dan digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa di kondisi awal, siklus I, dan siklus II. 

Observasi  

Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits, hasil observasi dijadikan hasil belajar afektif. Dan 
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digunakan untuk mengukur keaktifan siswa pada proses pembelajaran di kondisi awal, siklus 

I, dan siklus II. 

Wawancara  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat ketertarikan 

peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, dan tingkat pemahaman 

terhadap media pembelajaran yang diterimanya. Dan untuk mengetahui segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Tarjamah Secara Lafzhiyah, misalnya: kemampuan membaca tulisan 

al-Ibriz, pengetahuan kitab al-Ibriz.  

Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti berupa:  

a. Butir soal tes sebanyak 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui hasil belajar siswa di 

siklus I dan siklus II 

b. Lembar Observasi berupa checklist untuk mengetahui keaktifan siswa dengan indikator 

sebanyak 6 indikator yang masing-masing indikator terdiri dari 5 item pilihan.  

c. Pedoman wawancara yang berkaitan dengan ketertarikan siswa terhadap media 

pembelajaran yang berisi 4 pilihan: sangat menarik, menarik, kurang menarik, dan tidak 

menarik., atau pilihan lain, seperti: sulit, sangat sulit, mudah, dan sangat mudah.  

Analisis Data  

Tahap analisis data dalam tahapan pekerjaan analisis adalah proses 

mengidentifikasi, elemen demi elemen, kebutuhan data suatu fungsi, dan diidentifikasi juga 

sumber dari data tersebut (melakukan olah data). Dan bentuk analisis data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Hasil tes kognitif dibuat persentasi dan dianalisis secara deskriptif. Presentasi digunakan 

karena kemudahan untuk memetakan hasil data yang diperoleh.  

2. Hasil pengamatan/observasi yang berkaitan dengan keaktifan siswa peneliti dianalisis 

secara deskriptif pula tentang berbagai kejadian dalam proses pembelajaran dengan 

ketentuan: 

a. Dinyatakan sangat aktif jika 81% - 100% siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran.  

b. Dinyatakan aktif jika 61%-80% siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.  

c. Dinyatakan cukup aktif jika 41%-60% siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.  

d. Dinyatakan kurang aktif jika terdapat kurang dari 21% - 40% siswa yang terlibat aktif 

dalam pembelajaran.  

3. Hasil wawancara dianalisis secara deskripsi yang berkaitan dengan ketertarikan siswa 

terhadap media pembelajaran. 

a. Dinyatakan sangat menarik jika lebih dari 50% siswa menyatakan sangat tertarik.  

b. Dinyatakan cukup menarik jika lebih dari 50% siswa menyatakan cukup tertarik.  

c. Dinyatakan kurang menarik jika lebih dari 50% siswa menyatakan kurang tertarik.  
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d. Dinyatakan tidak menarik jika lebih dari 50% siswa menyatakan tidak tertarik.  

Langkah-langkah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan kelas 

merencanakan terdiri dari 2 siklus. Langkah-langkah dalam tiap siklus terdiri dari:  

Perencanaan/persiapan 

Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan beberapa kegiatan seperti mencari 

referensi yang berkaitan dengan materi Al-Qur’an Hadits, media pembelajaran yang 

berkaitan dengan visualisasi Tarjamah Secara Lafzhiyah.  

Pada tahapan ini peneliti melakukan kegiatan-kegiatan berikut:  

a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang bab tanggung jawab 

manusia terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

b. Pembuatan slide menggunakan Microsoft PowerPoint karena program yang sangat 

mudah dioperasionalkan dengan materi Al-Qur’an Hadits yang berasal dari Tarjamah 

Secara Lafzhiyah yang telah di-scan atau diedit menggunakan Photoshop agar hasil 

scanningnya lebih jelas. 

c. Pembuatan instrumen penilaian dan lembar pengamatan dalam bentuk checklist dengan 

beberapa indikator dan item pilihan per-indikator. 

Tindakan 

Tindakan penelitian dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarsiswa dalam materi 

Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan media Tarjamah Secara Lafzhiyah yang 

divisualisasikan dengan menggunakan slide dengan berbagai variasi, dan kegiatan ini 

dilakukan di ruang multimedia.  

Observasi  

Obervasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

siswa. Dalam tahap ini yang diamati antara lain:  

a. Jalannya proses pembelajaran  

b. Situasi lingkungan dan subjek penelitian pada waktu proses pembelajaran.  

c. Tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Refleksi  

Kegiatan refleksi dilakukan setiap akhir siklus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kekurangan, kelemahan, dan kelebihan terhadap kegiatan pembelajaran selama penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Pada awalnya peneliti melakukan pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan 

menggunakan pendekatan ceramah di dalam kelas. Setelah pembelajaran selesai, peneliti 

melakukan penilaian kognitif.  
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Hasil ulangan harian sebagaimana tergambar menunjukkan bahwa rendahnya hasil 

belajar kognitif pada mata pelajaran Alqur’an Hadits. Dari 22 siswa nilai tertinggi jawaban 

benar 8 soal sebanyak 9 siswa, sedangkan nilai terendah jawaban benar 5 soal sebanyak 2 

siswa. Hasil ini masih sangat rendah, bahkan 100% gagaltidak semua siswa mencapai 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) sebesar 70. 

Dari tes dipetakan menjadi 3 jenis soal meliputi penjelasan/ kandungan ayat 

sebanyak 6 soal, bahasa arab 5 soal, dan terjemah/mufradat sebanyak 4 soal. Ketiga jenis 

soal tersebut yang paling rendah dalam penguasaan bahasa arab sebesar 32,7%, sekalipun 

dalam penguasaan penjelasan/kandungan ayat ada yang nilainya 0 dikarenakan jenis soal 

yang berkategori sulit.Sedangkan penguasaan terjemah atau mufradat (55,7) lebih banyak 

dibandingkan dengan penguasaan penjelasan/kandungan ayat yaitu 44,7%  

Deskripsi Tindakan dan Hasil Siklus I 

Siklus I dilakukan sebagai langkah dari hasil kondisi awal bahwa hasil belajar dari 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits sangat rendah bahkan semua tidak mencapai KKM 70. 

Sedangkan deskripsi atau langkah-langkah dalam siklus I adalah sebagai berikut: 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan peneliti melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:  

a. Pembuatan RPP (lesson plan)  

b. Membuat ceklis untuk mengumpulkan data afektif 

c. Scan Tarjamah Secara Lafzhiyah untuk dijadikan pekerjaan rumah bagi siswa 

d. Membuat media pembelajaran powerpoint yang berkaitan dengan materi 

Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pembelajaran dilakukan di ruang multimedia yang representative dengan 

terdianya alat-alat: laptop, LCD proyektor, speaker, white board. Di tempat yang lebih 

kondusif ini, diharapkan siswa mampu lebih tenang, kondisi yang nyaman sehingga dapat 

mengikuti proses pembelajaran yang optimal. 

Hasil Pengamatan 

Penguasaan tajwid rendah dibandingkan yang lain sebesar 52,3%, hal ini karena 

materi atau SK/KD tajwid pada pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Jepara dianggap sudah diajarkan di tingkat sebelumnya, sehingga tidak dijadikan 

bahan kajian utama dalam Rencana Program Pembelajaran (RPP). 

Hasil terendah adalah penguasaan materi tentang bahasa arab, dari 7 soal terjawab 

benar sebanyak 74 jawaban benar (48,1). Rendahnya hasil belajar ini disebabkan sulitnya 

memberikan pengertian kepada siswa karena beberapa faktor, misalnya,siswa belum pernah 

mendapatkan materi bahasa arab di tingkat SD/SMP sehingga sulit mengidentifikasi 

kedudukan kata dalam kalimat/jumlah, kurangnya kemampuan siswa dalam tulis baca arab, 

minimnya sarana dan prasarana madrasah karena kurang didukung sarana laboratorium 

bahasa dan perpustakaan. 

 



PENDAR CAHAYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 2, Juli 2021 

 

143 

 

Refleksi  

Setelah melakukan pengamatan pada tindakan siklus I, peneliti merasa bahwa 

penggunaan media tersebut memang berpengaruh dalam menarik perhatian siswa. Namun 

masih terdapat beberapa kelemahan sepanjang pengamatan peneliti. Kelemahan yang 

dimaksud antara lain:  

a. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sifatnya hanya temporer. Semakin lama 

perhatian siswa semakin berkurang (tidak fokus).  

b. Terdapat beberapa siswa yang tidak terfokus pada materi. Ada yang hanya mencari 

variasi pembelajarab, dan ada pula yang hanya sekedar menkmati slide-slide materi 

tanpa memahami maksud materi tersebut.  

Kelemahan dalam siklus pertama ini membuat peneliti melakukan modifikasi 

pembelajaran. Peneliti kemudian mengambil kesimpulan bahwa penggunaan media 

visualisasi membuat pehatian siswa terfokus pada materi pembelajaran. 

Deskripsi Tindakan dan Hasil Siklus II 

Setelah mencermati hasil pembelajaran siswa di siklus I yang kurang memuaskan, 

maka peneliti meneruskan untuk melakukan pada tindakan berikutnya dalam siklus II 

dengan gambaran sebagai berikut: 

Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan peneliti melakukan beberapa kegiatansebagai berikut:  

a. Pembuatan RPP (lesson plan)  

b. Membuat ceklis untuk mengumpulkan data afektif 

c. Membuat pedoman wawancara untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap media 

pembelajaran dan informasi-informasi lain yang tidak digunakan pada siklus I yang 

berkaitan dengan Tarjamah Secara Lafzhiyah, misalnya pengetahuan membaca tulisan 

arab pegon. 

d. Membuat media pembelajaran power point yang berkaitan dengan materi, dan membuat 

slide yang berkaitan dengan Tarjamah Secara Lafzhiyah. 

Pelaksanaan Tindakan 

Sebagaimana pada siklus I, peneliti menggunakan pendamping untuk membantu 

penelitian ini adalah teman sejawat sebanyak 2 orang guru untuk membantu menyiapkan 

peralatan dan mengisi ceklis. Sedangkan posisi tempat duduk siswa diurutkan berdasarkan 

nomer urut presensi, hal ini membantu pendamping peneliti untuk mempermudah 

mengenali siswa. 

Hasil Pengamatan 

Ada 3 siswa yang belum tuntas mencapai KKM, sedangkan yang tuntas tercapai 

KKM sebanyak 5 siswa, sedang yang melampaui KKM sejumlah 14 siswa. Bahkan ada 

seorang siswa yang 100% jawaban benar semua. Jadi secara keseluruhan hasil belajar 

berhasil meningkatkan nilai kognitif siswa dengan ketuntasan 84,6%, sedangkan yang belum 

mencapai ketuntusan sebesar 13,6%. 
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Keaktifan siswa yang sangat aktif sebesar 9,1%, siswa yang aktif 47% sedangkan 

cukup aktif 43,9%. Dan untuk kategori siswa kurang aktif dan tidak aktif 0%. Artinya model 

pembelajaran di siklus II nampaknya sedikit berubah bila dibandingkan dengan siklus I 

terutama pada iten siswa sangat aktif.  

Refleksi  

Setelah melakukan pengamatan pada tindakan siklus II, peneliti merasa bahwa 

penggunaan media tersebut memang berpengaruh dalam menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II peneliti meyakini bahwa 

pembelajaran dengan bantua Tarjamah Secara Lafzhiyah yang dikemas dalam slide menarik 

perhatian siswa. Meskipun demikian masih terdapat sedikit kelemahan pada siklus II adalah 

lemahnya kemampuan siswa dalam membaca arab jawa karena input siswa yang belum 

pernah mendapatkan pelajaran tentang huruf jawa pegon pada tingkat pendidikan 

sebelumnya, termasuk rendahnya siswa dalam mengikuti madrasah diniyah di tempat 

tinggal siswa. 

Pembahasan Antar Siklus 

Pembahasan pertama tentang perbandingan hasil belajar siswa dalam nilai kognitif 

hasil dari tes formatif di masing-masing siklus dengan data sebagai berikut: 

No 

Urut 
Kategori Soal 

Jawaban Benar 

Siklus I (%) 

Jawaban Benar 

Siklus II (%) 

1 Penjelasan/ kandungan ayat 76,1 84,1 

2 Bahasa arab 48,1 54,5 

3 Terjemah/mufradat 78,4 81,1 

4 Tafsir 68,2 77,3 

5 Tajwid 52,3 77,3 

Persentasi 63,2% 73% 

 

Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa hasil siklus I jawaban yang benar sebesar 

63,2%, artinya hasil tersebut masih di bawah nilai KKM yang sudah ditentukan sebesar 70 

sebab kenyataannya siswa yang tuntas mencapai KKM sebanyak 9 dari 22 siswa, sedangkan 

13 siswa belum mencapai ketuntasan. 

Pada siklus II pada menunjukkan jawaban benar sebesar 73% dengan jumlah 

ketuntasan nilai sejumlah 19 siswa, sedangkan 3 siswa belum tuntas. Kategori atau jenis 

soal sebanyak 5 item, masing-masing mengalami kenaikan di siklus II. Jenis soal bahasa 

arab walapun ada kenaikan tetapi masih dibawah dari 70% kemampuan siswa 

Di siklus I banyak yang tidak tuntas disebabkan metode mengajar yang biasa 

dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran lain. Hasil dari interview bebas peneliti untuk 

mengkormasi hasil ini, bahwa program Power point sudah bukan sesuatu yang baru bagi 

media pendidikan, sehingga jika dalam menampilkan data kurang komunikatif maka akan 

berpengaruh pada perhatian siswa dan hasil akhir nilai kognitif siswa. Faktor kejenuhan 

merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai belajar, termasuk juga jam pelajaran di 

akhir waktu. Dan hasil wawancara dengan siswa tentang media yang digunakan untuk 

pembelajaran di siklus I sebesar 63,6% (14 siswa) menyatakan biasa-biasa saja, maka akan 

berpengaruh hasil nilai kognitif siswa. 
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Pada siklus I dapat ditemukan data bahwa siswa sangat aktif dari semua unsur 

aspek afektif sangat rendah sebesar 2,3%, sedangkan siswa yang aktif sebesar 54,5% dan 

siswa cukup aktif 43,%. Sedangkan siswa kurang aktif dan tidak aktif 0%. Oleh karena itu, 

jika berdasarkan metodologi penelitian tentang analisa data yang berkaitan tentang 

klasifikasi keaktifan siswa yang menyatakan bahwa: sangat aktif jika 81%-100% siswa 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran; dinyatakan aktif jika 61%-80% siswa berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran; dan dinyatakan cukup aktif jika 41%-60% siswa berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran, maka data siklus I tentang keaktifan siswa dinyatakan cukup 

aktif.  

Pada siklus II dinyatakan cukup aktif siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

(diatas 41% dinyatakan cukup aktif). Hasil ini sama dengan siklus I tetapi ada perubahan 

persen pada kategori sangat aktif dan aktif, namun tidak berpengaruh pada hasil akhir 

keaktifan siswa karena persentasi sangat aktif dan aktif pada siklus II tidak mencapai 

klasifikasi sangat aktif (81%-100%) dan klasifikasi aktif (61%-80%). 

Perbandingan keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II menggambarkan perolehan 

persentasi keaktifan siswa, sehingga mudah diketahui tinggi rendahnya skor nilai keaktifan. 

Dan tidak ada data (0%) yang menunjukkan siswa kurang aktif atau tidak aktif.  

Dari beberapa data dan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan visualisasiTarjamah Secara Lafzhiyah mampu 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada akhir siklus II dengan hasil 

penilaian mencapai ketuntasan 86,4%. Sedangkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran cukup aktif, dan ketertarikan siswa dalam penggunaan metode ini sebesar 

81,8% dengan segala variasi kekurangan dalam pemahaman atau pengetahuan tentang 

Tarjamah Secara Lafzhiyah. 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Setelah menganalisis data-data yang diperoleh dari data kondisi awal, siklus I dan 

siklus II, maka peneliti simpulkan adalah keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan media visualisasi Tarjamah Secara Lafzhiyah dengan hasil akhir 

penilaian ketuntasan mencapai 86,4%, dan siswa terlibat cukup aktif dalam pembelajaran. 

SARAN 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemecahan masalah 

pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang meliputi banyak ruang lingkup 

pembahasan materi. 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat 

menjadi pijakan dalam mengembangkan pendekatan dan media pembelajaran yang lebih 

efektif dalam SK, KD, dan materi pokok lain dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Dan 

juga dijadikan pemicu penelitian mata pelajaran lain, misalnya materi Bahasa Arab 

dengan menggunakan media Tarjamah Secara Lafzhiyah. 
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