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MOTTO

(١٩٦: )اة... ِ ِ  وَا ْ ُ ْ َ َة

َ ْ َوَأ ِ ا ا
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena mencari keridhaan Allah ...
(QS. Al-Baqarah: 196). 1٭

1

 ٭Soenarjo, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm 32
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ABSTRAK
Judul
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NIM

:

Penerapan
Cooperative Learning Dengan Metode
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untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas V MI
Miftahul Falah Betahwalang Bonang Demak Tahun
Pelajaran 2010/2011
: Muniroh
: 093111290

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pembelajaran fiqih di MI Miftahul
Falah Betahwalang Bonang Demak proses pembelajaran yang dilakukan
dengan konvensional sehingga menjadikan siswa hanya menerima materi
secara pasif, oleh karena itu dibutuh kan bentuk cooperative learning dengan
metode STAD dalam pembelajaran fikir karena siswa dibiasakan adanya
proses kerja sama diantara siswa pada gilirannya akan meningkatkan
semangat belajar mereka dan meningkatkankan prestasi mereka.
Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimana
penerapan cooperative learning dengan metode STAD pada mata pelajaran
fiqih materi pokok Haji di kelas V MI Miftahul Falah Betahwalang Bonang
Demak? 2) Adakah peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi
pokok Haji di Kelas V MI Miftahul Falah Betahwalang Bonang Demak
setelah menerapkan cooperative learning dengan metode STAD?
Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang
dilakukan melalui 3 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Dengan penelitian tindakan
ini akan diketahui peningkatan atau penurunan setelah tindakan kelas.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan cooperative learning
dengan metode STAD pada mata pelajaran fiqih materi pokok Haji di kelas
V MI Miftahul Falah Betahwalang Bonang Demak dilakukan dengan empat
tahapan yaitu tahap pertama perencanaan dengan membuat RPP,
pembentukan kelompok, kuis, dan lembar observasi. Tahap kedua yaitu
tindakan yang dimulai dengan berdoa bersama, guru melakukan apersepsi,
guru menerangkan materi, tanya jawab, selanjutnya guru guru membentuk
kelompok untuk mendiskusikan materi dan mempresentasikan ke depan,
terakhir guru mengklarifikasi, memberikan kuis dan berdo’a bersama.
Tahap ketiga yaitu observasi dimana kolaborator sebagai mitra peneliti
mengamati keaktifan. Tahap keempat yaitu refleksi dimana guru dan
kolabolator melakukan perbaikan dari kelemahan yang di dapat pada
tindakan. 2). Ada peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi
pokok Haji setelah menerapkan cooperative learning dengan metode STAD,
dimana hasil belajar siswa pada pra siklus ada 54,3% naik 68,6% pada
siklus I, naik lagi menjadi 82,9% di siklus II dan pada siklus terakhir sudah
mencapai 94,3%. Demikian juga dengan peningkatan keaktifan dimana pada
kategori baik dan baik sekali di siklus I ada 57,2% naik menjadi atau 77,1%
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pada siklus II dan di akhir siklus III sudah 91,4%.
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TRANSLITERASI
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10
September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.
I.
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Huruf Arab
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Keterangan
Be
Te
s (dengan titik di atas)
Je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
De
zet (dengan titik di atas)
Er
Zet
Es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik (di atas)
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrop
Ye

II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
Contoh:

 = =<ّلnazzala
>
ّ ?@ = bihinna
III. Vokal Pendek
Fathah (

) ditulis a, kasrah ( ) ditulis i, dan dammah ( ‘) ditulis u.

IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u
panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya.
Contoh:
1. Fathah + alif ditulis ã. BC ditulis falã.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. DEFG ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. لH اditulis us}ũl.
V. Fokal Rangkap
VI. Fathah + ya’ mati ditulis ai. IE ا<هditulis az-Zuhayli.
1. Fathah + wawu ditulis au. KوL اditulis ad-daulah.
VII. Ta’ marbut}ah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan
sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: L?MN  اKOاL@
ditulis Bidayah al-Mujtahid.
VIII.

Hamzah
1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya . Seperti  انditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ).
Seperti ءIP ditulis syai’un.
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3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai
dengan bunyi vokalnya. Seperti QRS@ رditulis rabã’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan
lambang apostrof ( ‘ ). Seperti ونTUV ditulis ta’khuz\ũna.
IX. Kata Sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al.  اةditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah
yang bersangkutan. ءSWX اditulis an-Nisã’.
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut
penulisannya.

وضG ذوى اditulis z\awil furũd} atau z\awi al-furũd}.
KXW اD اهditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.
Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.
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