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MOTTO 

 

مٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللِه َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َِيَمِة اْألَنـَْعاِم فَِإَهلُُكْم إَِلٌه َوِلُكل أُ 
 ﴾34َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا َوَبشِر اْلُمْخِبِتَني ﴿

“Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 
mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan 
Allah kepada mereka”. (QS. Al-Hajj: 34).*1 

 

 

                                                 
1 *Soenardjo, dkk., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 

2004), hlm. 517 
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ABSTRAK 

Judul :  UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR DAN 
KEAKTIFAN SISWA PADA PEMBELAJARAN 
FIQIH MATERI POKOK KETENTUAN QURBAN 
DENGAN MENGGUNAKAN CARD SORT (STUDI 
TINDAKAN DI KELAS V MI NURUL HUDA 
PEGUNDAN PETARUKAN PEMALANG TAHUN 
AJARAN 2011/2012) 

Nama  :   Sunarjo  
NIM :   093911089 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi proses pembelajaran fiqih di kelas V MI Nurul 

Huda Pegundan Petarukan Pemalang lebih mengarah pada proses pembelajaran 
yang bersifat pasif dengan guru banyak ceramah dan diakhiri dengan tanya jawab, 
Pembelajaran Fiqih yang dilakukan oleh guru selama ini kurang menarik, 
membosankan, sehingga para siswa cenderung meremehkannya, salah satu yang 
bisa dilakukan pada pembelajaran fiqih adalah menerapkan metode card sort 
(menyortir kartu) 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1)Bagaimana 
penerapan metode card sort pembelajaran fiqih materi pokok ketentuan qurban di 
kelas V MI Nurul Huda Pegundan Petarukan Pemalang Tahun ajaran 2011/2012. 
2) Seberapa besar peningkatan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa kelas V 
MI Nurul Huda Pegundan Petarukan Pemalang pada pembelajaran fiqih materi 
pokok ketentuan qurban setelah menerapkan metode card sort? 

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 bahwa: terjadi peningkatan hasil belajar dan 
keaktifan belajar siswa kelas V MI Nurul Huda Pegundan Petarukan Pemalang 
pada pembelajaran fiqih materi pokok ketentuan qurban setelah menerapkan 
metode card sort dapat di lihat dari tingkat ketuntasan belajar peserta didik per 
siklus yaitu pada pra siklus ada 12 siswa atau 48,5%, mengalami kenaikan pada 
siklus I ada 22 siswa atau 66,7%, dan pada siklus II tingkat ketuntasan siswa ada 
29 siswa atau 87,9%, peningkatan sebesar sebanyak 21,8% dan 18,8%. Begitu 
juga keaktifan belajar juga meningkat dimana pada siklus pada siklus I ada 20 
siswa atau 60,6% dan mengalami kenaikan pada siklus II yaitu ada 30 siswa atau 
90,9%,, peningkatan tersebut sebesar 30,3%. 
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan 

beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta 

orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.  

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, penulis sampaikan bahwa 

skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan 

dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang 

telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan 

kepada:  

1. Dr. Suja’i, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo semarang, 

beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik  

2. Dr. Abdul Wahib, M.Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini  

3. Kepala MI Nurul Huda Pegundan Petarukan Pemalang yang telah 

memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian. 

4. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.  

5.  Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai do’a semoga 

budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda 

dari Allah SWT.  



 viii

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan 

dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya 

semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya.  

 

Semarang,  

 

Penulis 

 
 
 


