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MOTTO 

 

 

َرِضَي اُهللا َعْنُه. قَاَل َر ُسْوُل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم:   َوَعْن َماِلِك اْبِن احلَُْوْيِرثِ 
 *1 َصلْوا َكَما َرأَيـُْتُمْوِىن اَُصلى (رواه البخارى)

  
Dan dari Malik bin Al-Hawarits: sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: 

Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihatku shalat” (HR: Ahmad dan Bukhari). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
* Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al Bukhari, Shahih Bukhari Juz I, (Semarang: 

Thoha Putra, t.th.), hlm. 155 
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ABSTRAK 

Judul :  Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Metode Peer 
Tutoring   (Tutor Sebaya) Pada Mata Pelajaran Fiqih 
Materi Shalat Berjamaah Kelas II MI Islamiyah 
Kedawung Kecamatan banyuputih Tahun Pelajaran 
2011/2012 

Nama  : Rapi Sosiawanti 
NIM :   093911303 
Prodi  :   Pendidikan Agama Islam 

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pembelajaran Fiqih yang terjadi di MI 
Islamiyah Kedawung Banyuputih. Pembelajaran Fiqih yang dilakukan oleh guru 
selama ini kurang menarik, membosankan, sehingga para siswa cenderung 
meremehkannya. Kondisi tersebut menyebabkan nilai siswa pada mata pelajaran 
Fiqih sangat rendah. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan 
dalam pembelajaran Fiqih yaitu dengan menerapkan metode Peer Tutoring (Tutor 
sebaya).  

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimana 
penerapan metode Peer Tutoring (Tutor sebaya) pada mata pelajaran fiqih  Materi 
Ibadah shalat berjamaah di Kelas II MI Islamiyah Kedawung Banyuputih? 2) 
Adakah peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih Materi 
Ibadah shalat berjamaah di Kelas II MI Islamiyah Kedawung Banyuputih setelah 
menggunakan metode Peer Tutoring (Tutor sebaya)? 

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

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan metode tutor sebaya pada mata 
pelajaran fiqih Materi Ibadah Shalat berjamaah di kelas II MI Islamiyah 
Kedawung Kecamatan Banyuputih dilakukan dengan mempersiapkan RPP dan 
alat bantu pembelajaran seperti tes instrumen nilai hasil belajar dan keaktifan 
belajar, media pembelajaran, selanjutnya dilakukan tindakan proses pembelajaran 
dengan cara menerangkan materi, membagi siswa dalam kelompok, memilih satu 
tutor untuk masing-masing kelompok, menyuruh siswa latihan berdiskusi dan 
mempraktekkan dalam kelompokya, setelah didapatkan hasil kemampuan dan 
aktivitas belajar siswa kemudian peneliti dan kolabolator merefleksi kegiatan dan 
melakukan perbaikan untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 2) Ada peningkatan 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih  Materi Ibadah Shalat berjamaah 
di kelas II MI Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih setelah menggunakan 
metode tutor sebaya, hal ini dapat di lihat dari kenaikan nilai hasil belajar siswa 
dimana pada pra siklus ada 13 siswa atau 44,83% naik menjadi 19 siswa atau 
65,52%  pada siklus II dan pada tindakan siklus II tingkat ketuntasan sudah 
mencapai 25 siswa atau 86,21. Demikian juga pada keaktifan belajar siswa juga 
mengalami peningkatan dimana pada siklus I ada 16 siswa atau 55,17% dan pada 
tindakan siklus II sudah mencapai 24 siswa atau 82,76% yang aktif. Hal ini 
menunjukkan indikator yang ditetapkan 80% telah terpenuhi.  
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 PERSEMBAHAN 
 

 

Dengan penuh kerendahan hati, karya ini, dipersebahkan untuk: 

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberi do’a restu 

2. Suamiku tercinta 

3. Anak-anakku tersayang 
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