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Pembimbing 

 

 

Syamsul Ma’arif, M.Ag  
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MOTTO 

 
 
 

 ُكْم أَْعَلُم ِمبَْن ُهَو أَْهَدى َسِبيالً ﴿اإلسرأ:  ُقْل ُكل84يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـََرب﴾  
Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya”.  (Al-Isra’ 84)*1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 *Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Depag RI, 2003),  hlm. 437.    
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ABSTRAK  

 

Nijah (NIM: 093911086). “ Penerapan Pembelajaran Edutainment untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Fiqih materi shalat Id di Kelas IV MI 
Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”.  
Skripsi. Semarang: Program strata I jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN 
Walisongo 2012.  

Tujuan yang menjadi kajian peneliti, yaitu 1) untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran edutainment pada pembelajaran fiqih materi shalat ‘id di kelas IV 
MI  Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, 
2) Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar fiqih materi shalat ‘id 
di kelas IV MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten 
Banjarnegara setelah menerapakan pembelajaran edutainment 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi.  

Hasil penelitian Menunjukkan 1) Penerapan pembelajaran edutainment 
pada pembelajaran fiqih materi shalat ‘id di kelas IV MI  Muhammadiyah 
Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan 
melakukan pembelajaran yang penuh dengan hiburan dalam arti bermain sambil 
belajar dengan dua bentuk metode yang digunakan yaitu pada siklus I 
menggunakan quantum learning dimana siswa lebih banyak diajak menyepakati 
permainan dan bertanggung jawab atas peraturan yang dibuat, terakhir pada siklus 
II menggunakan active learning dengan mencari kartu pasangan dimana siswa 
bertanggung jawab dari pilihan kartu yang telah dipilih, 2) Peningkatan hasil 
belajar fiqih materi shalat ‘id di kelas IV MI Muhammadiyah Sipedang 
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara setelah menerapakan 
pembelajaran edutainment yaitu pada pra siklus ada 11 siswa atau 42,3% , siklus I 
ada 18 siswa atau 69,2%, siklus II ada 24 siswa atau 92,4%. `Ini menunjukkan 
indikator  yang telah ditetapkan yaitu 80% ke atas telah tercapai 
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