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MOTTO 

 


 اْ�ِ�ْ�ِ�.....�َ
 اْ�ِ��� َوا���ْ�َ�ى َوَ�� َ�َ��َوُ��ا َ�َ .......َواْ�ُ�ْ�َواِن َوَ�َ��َوُ��ا َ

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

 

 

                                                      
1 *Soenardjo, dkk., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 

2004), hlm. 156 
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ABSTRAK 

Judul :  UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN FIQIH DENGAN MENGGUNAKAN  
STRATEGI QUESTIONS STUDENT HAVE (Studi 
Tindakan pada Kelas V MI Taufiqiyah Tegalkangkung 
Tembalang Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 

Nama  :   Afifatul Hidayah  
NIM :   093111404 

 
Skripsi ini dilatar belakangi oleh Proses pembelajaran fiqih selama ini  yang 

dilakukan di kelas V MI Taufiqiyah Tegalkangkung Tembalang Semarang yang 
lebih dominan adalah guru, dan peserta didik kurang dilatih untuk 
mengembangkan pengetahuan yang diterimanya. Salah satu strategi yang bisa 
diterapkan untuk menciptakan pembelajaran aktif adalah strategi questions student 
have (pertanyaan dari peserta diidik), strategi ini bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan dan perhatian peserta didik. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
penerapan  strategi questions student have pada pembelajaran mata pelajaran fiqih 
materi pokok kurban di kelas V MI Taufiqiyah Tegalkangkung Tembalang 
Semarang?, 2) Adakah peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi 
pokok kurban melalui strategi questions student have di kelas V MI Taufiqiyah 
Tegalkangkung Tembalang Semarang? 

 Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di 
kelas dan dokumentasi hasil tindakan yang dilakukan maupun data tentang 
gambaran, dengan penelitian tindakan ini akan diketahui peningkatan atau 
penurunan setelah tindakan kelas dilakukan persiklus. 

Kesimpulan penelitian ini meliputi: 1) Penerapan strategi questions student 
have pada pembelajaran mata pelajaran fiqih materi pokok kurban di kelas V MI 
Taufiqiyah Tegalkangkung Tembalang Semarang dimulai dari menerangkan 
materi, tanya jawab, memberi siswa  kartu bentuk diberi pertanyaan dan  
memberikan kepada sampingnya, lalu teman samping membaca dan memberikan 
tanda centang jika pertanyaan ingin diketahui jawabnya, selanjutnya dikembalikan 
lagi, siswa yang telah mendapat kembali kartunya harus menjawab tanda centang 
dan membacanya, kegiatan ini juga dilakukan dengan sistem kelompok pada 
siklus II, terakhir guru mengklarifikasi, memberi kuis, berdoa dan salam. 2) 
Peningkatan hasil belajar mata pelajaran fiqih materi pokok kurban melalui 
strategi questions student have di kelas V MI Taufiqiyah Tegalkangkung 
Tembalang Semarang dapat di lihat dari kenaikan nilai hasil belajar siswa dimana 
pada pra siklus ada  17 siswa atau 48% yang tuntas naik menjadi 25 siswa atau 
71% pada siklus I naik lagi menjadi 5 siswa atau 14% atau 89% atau sesuai 
indikator keberhasilan yaitu 80%. Demikian juga pada keaktifan belajar siswa 
juga mengalami peningkatan dimana pada siklus I ada 25 siswa atau 71% dan 
naik menjadi 20 siswa atau 86% pada pra siklus.   
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KATA  PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan 

dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat 
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