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MOTTO

ِ اﻹﺛْ ِﻢ واﻟْﻌ ْﺪو
ِ
ﻪَ َﺷ ِﺪﻳ ُﺪن اﻟﻠ ِﻪَ إـ ُﻘﻮا اﻟﻠان َواﺗ
َ ُ َ ِْ ـ ْﻘ َﻮى َوَﻻ ﺗَـ َﻌ َﺎوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰﺮ َواﻟﺘ َوﺗَـ َﻌ َﺎوﻧُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟْﺒ
ِ اﻟ ِْﻌ َﻘ
(2 : )اﻟﻤﺎﺋﺪة.ﺎب
… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”.(QS. alMaidah: 2)*1

1

*Soenarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 156.
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Penulis
NIM

: PENERAPAN PEMBELAJARAN COLLABORATIVE LEARNING
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MATERI
POKOK AKHLAK TERPUJI (Studi Tindakan di Kelas V MI
Islamiyah Pancakarya Rejosari Semarang Tahun Pelajaran
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: Nurhayati
: 093111288

Skripsi ini dilatarbelkangi oleh Selama ini kondisi proses belajar
mengajar Aqidah Akhlak di Kelas V MI Islamiyah Pancakarya Rejosari
Semarang masih banyak dikuasai oleh cara-cara tradisional, sehingga
pembelajarn tidak dapat tercapai dengan baik. Salah satu upaya untuk
mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan siswa berkomunikasi
secara baik adalah dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang
berpusat pada siswa (student-cantered approaches). Pendekatan
pembelajaran yang berpusat pada siswa ini melahirkan pembelajaran
collaborative learning. Pembelajaran collaborative learning merupakan salah
satu bentuk dari pembelajaran active learning.
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimana
penerapan pembelajaran collaborative learning dalam pembelajaran Aqidah
Akhlak materi pokok akhlak terpuji kelas V MI Islamiyah Pancakarya Rejosari
Semarang? 2) Adakah peningkatan prestasi belajar siswa pada pembelajaran
Aqidah Akhlak materi pokok akhlak terpuji kelas V MI Islamiyah Pancakarya
Rejosari Semarang setelah melakukan pembelajaran collaborative learning ?
Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang
dilakukan melalui 3 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan,
tindakan, observasi dan refleksi.
Hasil Penelitian Menunjukkan: 1) Penerapan pembelajaran collaborative
learning dalam pembelajaran Aqidah Akhlak materi pokok akhlak terpuji kelas
V MI Islamiyah Pancakarya Rejosari Semarang dilakukan merencanakan
pembelajaran seperti menyiapkan RPP, LOS, pembentukan kelompok, selanjutnya
guru melakukan tindakan dengan membagi siswa dalam kelompok untuk
berkolaborasi, setelah kelompok bekerja lalu dipresentasikan di depan kelas,
ketika guru dan siswa melakukan tindakan kolaborator mengamati aktivitas
belajar siswa dan guru. Hasil soal maupun aktivitas guru dan siswa dalam
pembelajaran kemudian di nilai kembali atau di refleksi untuk mendapatkan solusi
pada siklus berikutnya. 2) Peningkatan prestasi belajar siswa pada tiap siklus
dimana pada siklus pra siklus ada 8 siswa atau 40% naik menjadi 12 siswa atau
60% di siklus I, pada siklus II mengalami menjadi 15 siswa atau 75% di akhir
siklus III menjadi 18 siswa atau 90, begitu juga pada keaktifan belajar yaitu pada
siklus I 12 siswa atau 60% pada siklus II keaktifan belajar siswa ada 14 siswa
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70% dan pada siklus III sudah ada 18 siswa atau 90%.
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