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MOTTO 

 

 )46(العنكبوت:  ...ُجتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالِيت ِهَي َأْحَسنُ َوَال 

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan 
cara yang paling baik... (QS. al-Ankabut: 46)1

 ٭
 

 

                                                      
*

1
 Soenarjo, dkk., Al-Quran dan Terjemahnya,(Jakarta: Depag RI, 2002), hlm. 635 
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ABSTRAK  

Judul : PENERAPAN METODE BERMAIN JAWABAN BAGI 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV 
MI YATPI LATAK GODONG GROBOGAN MATA 
PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS MATERI POKOK 
SURAT AL-ADIYAT DAN SURAT AL-INSYIRAAH 

Nama : Khudlori 
NIM  :  093911096 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dan kreativitas siswa dalam memahami materi, tidak seperti yang 
selama ini dilakukan di kelas IV MI Yatpi Latak Godong Grobogan yang 
menggunakan metode klasik seperti ceramah, tanya jawab dan resitasi yang 
banyak membuat siswa pasif dalam pembelajaran, ada banyak bentuk yang bisa 
dikembangkan dalam cooperative learning salah satunya adalah strategi bermain 
jawaban. Strategi ini adalah sebuah permainan yang dapat melibatkan semua 
peserta didik dari awal sampai akhir. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
penerapan cooperative learning dengan strategi bermain jawaban pada mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits materi surat al-adiyat dan surat al-insyiraah di kelas 
IV MI Yatpi Latak Godong Grobogan 2) Bagaimana hasil belajar mata pelajaran 
Al-Qur’an Hadits materi surat al-adiyat dan surat al-insyiraah di kelas IV MI 
Yatpi Latak Godong Grobogan sebelum menerapkan cooperative learning dengan 
strategi bermain jawaban? 3) Seberapa jauh peningkatan hasil belajar mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits materi surat al-adiyat dan surat al-insyiraah di kelas 
IV MI Yatpi Latak Godong Grobogan setelah menerapkan cooperative learning 
dengan strategi bermain jawaban? 

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 hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadits materi surat al-adiyat dan surat al-insyiraah di kelas IV MI Yatpi Latak 
Godong Grobogan sebelum menerapkan cooperative learning dengan strategi 
bermain jawaban terlihat dari hasil kuis siswa pada pra siklus ada 11 siswa atau 
44%, siklus I ada 18 siswa atau 72% dan  siklus II ada 22 siswa atau 88%. begitu 
juga dengan keaktifan belajar siswa juga mengalami kenaikan dimana pada siklus 
I ada 13 siswa atau 52%, siklus II ada 23 siswa atau 92%. Hasil ini sudah 
melampai indikator yang ditentukan yaitu 80%. 
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