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MOTTO 

 

 )١٩٦:ا���	ة... (َوَأِ����ا اْ�َ��� َواْ�ُْ�َ	َة ِ���ِ�  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Depag RI, 1979),  hlm. 34٭ 1
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ABSTRAK 
 
Ponco Ishak (093111300) “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 
Menggunakan Strategi Pemodelan (Modeling) pada Mata Pelajaran Fiqih Materi 
Pokok Haji Kelas V MI Raudlatus Syubban Kincir Wegil Sukolilo Pati Tahun 
Ajaran 2010/2011” Skripsi Program strata I jurusan Pendidikan Agama Islam 
IAIN Walisongo 2009.  
 
Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penerapan strategi 
pemodelan (modeling) bagi peningkatan  hasil belajar pada mata pelajaran Fiqih 
materi pokok Haji siswa kelas V MI Raudlatus Syubban Kincir Wegil Sukolilo 
Pati Tahun Ajaran 2010/2011 
 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui 3 siklus 
dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi dikelas dan dokumentasi 
hasil tindakan yang dilakukan maupun data tentang gambaran, dengan penelitian 
tindakan ini akan diketahui peningkatan atau penuurunan setelah tindakan kelas 
dilakukan persiklus.  
 
Hasil penelitian menunjukkan : penerapan strategi pemodelan (modeling) dengan 
KKM 7,0 dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Fiqih materi 
pokok Haji siswa kelas V MI Raudlatus Syubban Kincir Wegil Sukolilo Pati 
Tahun Ajaran 2010/201, hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil belajar 
setiap siklus dimana pada pra siklus ketuntasan belajar siswa pada pra siklus ada 2 
siswa atau 9,1% naik menjadi 7 siswa atau 31,8% pada siklus I, meningkat lagi 
pada siklus II menjadi 15 siswa atau 68,2% dan terakhir siklus III sudah mencapai 
21 siswa atau 95,4%. Demikian juga peningkatan juga terjadi pada keaktifan 
siswa dimana pada siklus I keaktifan siswa pada kategori baik dan baik sekali ada 
7 siswa atau 31,8 naik menjadi 14 siswa atau 6,37% pada siklus II dan terakhir 
pada siklus III menjadi 20 siswa atau 90,9%. Dari hasil ini ketuntasan belajar dan 
keaktifan belajar sudah mencapai indikator yaitu 80% ke atas 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi para siswa dan memberikan dorongan kepada siswa agar senantiasa 
meningkatkan perilakunya. 
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