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MOTTO 

 

 

مثِْ َواْلُعْدَوانِ .....  .......َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِرب َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

 … Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”.(QS. al-
Maidah: 2)*1 

                                                 
* 1 Sunarjo, Dkk, Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1995), hlm. 
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ABSTRAK 

 

Judul  : Penerapan  Metode The  Power Of Two (Kekuatan Dari Dua Orang) 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih Materi  
Pokok Makanan dan Minuman Yang Halal dan Haram di Kelas V MI 
Futuhiyah 01 Penggaron Lor Genuk Semarang Tahun Ajaran 
2010/2011 

Penulis  : Makhmudah 
NIM  : 093111355 
 

Skripsi ini membahas penerapan strategi the power of two (kekuatan dari dua 
orang) untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fiqih pokok materi 
makanan dan  minuman yang halal dan haram di kelas V MI Futuhiyyah 01 
Penggaron Lor Genuk Semarang tahun ajaran 2010/2011.  

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : (1) Bagaimana 
penerapan strategi the  power of two pada mata pelajaran fiqih pokok materi 
makanan dan  minuman yang halal dan haram di kelas V MI Futuhiyyah 01 
Penggaron Lor Genuk Semarang tahun ajaran 2010/2011? (2) Adakah 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih pokok materi makanan 
dan  minuman yang halal dan haram di kelas V MI Futuhiyyah 01 Penggaron Lor 
Genuk Semarang tahun ajaran 2010/2011 yang di ajar dengan menggunakan 
strategi the  power of two?.  

Permasalahan tersebut  di bahas melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan melalui 3 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 strategi the  power of two 
pada mata pelajaran fiqih pokok materi makanan dan  minuman yang halal dan 
haram di kelas V MI Futuhiyyah 01 Penggaron Lor Genuk Semarang tahun ajaran 
2010/2011 dilakukan emapat tahapan. Tahap pertama yaitu perencanaan  yang 
dilakukan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (terlampir), 
menyusun LKS (terlampir), merancang pembentukan kelompok, menyusun kuis 
(terlampir), menggunakan media, menyiapkan lembar observasi (terlampir) dan 
pendokumentasian. Tahap kedua yaitu tindakan ini yang dimulai dari menjelaskan 
materi, tanya jawab, kerja pasangan untuk membuat pertanyaan dan jawaban, 
diskusi kelas dan klarifikasi hasil kerja siswa oleh guru. Tahap ke tiga yaitu 
observasi dimana kolaborator mengamati aktivitas guru dan siswa ketika 
melaksanakan pembelajaran. Tahap ke empat yaitu refleksi dimana guru menilai 
hasil kerja yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran dan merancang solusi 
untuk pedoman pembelajaran siklus berikutnya. (2) Ada Peningkatan hasil belajar 
mata pelajaran fiqih pokok materi makanan dan  minuman yang halal dan haram 
di Kelas V MI Futuhiyyah 01 Penggaron Lor Genuk Semarang tahun ajaran 
2010/2011 setelah menggunakan strategi the  power of two  dapat di lihat dari 
penignkatan hasil belajar per siklus dimana pada pra siklus tingkat ketuntasan 
21,7% naik menjadi 41,3% pada siklus I, naik lagi menjadi 69,6% pada siklus II 
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dan pada siklus III sudah menjadi 93,5%. Peningkatan juga terjadi pada keaktifan 
belajar siswa dimana pada siklus I keaktifan belajar siswa pada kategori baik 
sekali dan baik ada 36,9% pada siklus I, naik menjadi 60,8% pada siklus II dan 
pada siklus III sudah menjadi 91,3%. 
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