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MOTTO 

 

مثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـْقَوى اْلِرب  َعَلى َوتـََعاَونُوا  ِإن  اللهَ  َواتـُقوا َواْلُعْدَوانِ  اْإلِ
  )2: املائدة. (اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللهَ 

 

… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…. 

(QS. al-Maidah: 2)*1 

 

 

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

 

Judul :   PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
PADA MATERI HAFALAN SURAT PENDEK 
DENGAN METODE JIGSAW DI KELAS IV MI AL-
HUDA PASURUHAN MERTOYUDAN MAGELANG 

Nama  :   Istikomah 
NIM :   093111328 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh: Pembelajaran al-Qur’an hadits  

terutama menghafal surat-surat pendek yang selama ini di kelas IV MI Al-
Huda Pasuruhan Mertoyudan Magelang lebih mengarah kepada sifat 
dominan pada guru dengan banyak memakai metode ceramah resitasi dan 
sorogan sehingga kurang mampu menghafal dengan baik dan menjadikan 
siswa pasif. Sebagai pendidik dan pengajar, senantiasa dituntut untuk 
mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif serta dapat 
memotivasi peserta didik dalam belajar mengajar yang akan berdampak 
positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) 
Bagaimanakah penerapan metode jigsaw pada materi menghafal surat-surat 
pendek di kelas IV MI Al-Huda Pasuruhan Mertoyudan Magelang? 2) 
Adakah peningkatan prestasi siswa pada materi menghafal surat-surat 
pendek di kelas IV MI Al-Huda Pasuruhan Mertoyudan Magelang setelah 
menggunakan metode jigsaw? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya 
adalah perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Data penelitian 
diperoleh melalui observasi dikelas dan dokumentasi. 

Kajian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan metode jigsaw pada 
materi menghafal surat-surat pendek di kelas IV MI Al-Huda Pasuruhan 
Mertoyudan Magelang dengan berbagai siklus yang terdiri dari: pertama 
perencanaan dengan membuat RPP, LOS, merancang kelompok dan 
menyetting kelas dan menyiapkan media pembelajaran, kedua tindakan ini 
merupakan proses pembelajaran yang dilakukan yang dimulai dari 
persiapan dengan do’a dan absensi , membaca bersama, menerangkan 
materi, diskusi kelompok dan presentasi kelompok, khusyu’ pada siklus II 
juga menggunakan media gambar dan CD Murottal untuk memperjelas 
materi yang disampaikan, terakhir guru mengajak berdo’a bersama, ketiga 
observasi peneliti meneliti kegiatan siswa dan guru tiap siklus, ke empat dari 
hasil observasi tersebut di refleksi untuk pedoman pembelajaran siklus 
berikutnya 2) Ada peningkatan prestasi siswa pada materi menghafal surat-
surat pendek di kelas IV MI Al-Huda Pasuruhan Mertoyudan Magelang 
setelah menggunakan metode jigsaw dapat di lihat dari tingkat ketuntasan 
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belajar siswa persiklus yaitu pra siklus ada 5 siswa atau 24% menjadi 14 
siswa atau 67%, dan siklus II ada 17 siswa atau 81%, demikian juga dengan 
keaktifan siswa persiklus yaitu di siklus I 14 siswa atau 66% dan siklus II 18 
siswa atau 85%, ini menunjukkan apa dilakukan guru untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode jigsaw berhasil. 
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