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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insani yang 

berkualitas. Menurut Undang-undang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan diperlukan dirinya, pendidikan harus dilakukan sejak dini dalam hal ini 

melalui pendidikan MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan,  pendidikan ini  ditujukan 

untuk anak usia 7 hingga usia 14 tahun. Menjadi sangat penting mengingat potensi 

kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia dini 

khususnya menciptakan anak yang berakhlakul karimah agar nantinya berguna bagi 

agama, nusa dan bangsa. 

Sejak berdirinya MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan, yang beralamat di Pulau 

Alalak Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala  pada 1 Juni 2011 hingga sampai 

sekarang masih menempati 2 buah  lokal Madrasah Diniyah dan satu ruang kelas 

baru MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan dengan kondisi yang sangat sederhana 

sekali, sehingga  digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dengan jumlah 

4 ruang kelas yaitu Kelas I, Kelas II, Kelas III dan Kelas IV, dari tahun ke tahun 

Alhamdulillah jumlah anak didik MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan selalu 

mengalami peningkatan . 
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Kondisi masyarakat desa Pulau Alalak dan sekitarnya pada khususnya  dan se 

kecamatan Tabunganen pada umumnya adalah rata-rata berpenghasilan sebagai 

petani dan nelayan dan pencari kayu bakar,  karena kehidupan masyarakat nya yang 

sangat sederhana itulah maka pihak penyelenggara MI Nahdlatul Ulama 1 

Marabahan sejak pertama didirikan hingga sekarang tidak pernah memungut biaya 

pendaftaran pada anak didik yang ingin bersekolah mengingat kondisi 

masyarakatnya yang rata-rata berada dibawah garis kemiskinan. Namun dari semua 

itu masyarakatnya sangat agamis. 

MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan mempunyai tujuan dalam pendiriannya, 

yaitu: 

1. Mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan 

2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar 

3. Mengembangkan sosialisasi anak 

4. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak 

5. Memberikan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 

Visi MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan adalah  “ Melaksanakan pendidikan 

nasional dan keagamaan yang berakhlakul karimah jujur dan menebar kasih sayang 

agar tercipta sistem pendidikan pra sekolah yang kondusif demokratis dan Islami 

yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama`ah dibawah ridha Allah SWT. 

Visi MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan adalah: 

1. Melaksanakan pendidikan nasional dan keagamaan yang berakhlakul 

karimah, jujur dan cerdas 
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2. Membekali perkembangan anak dengan keimanan, sehingga menjadi anak 

yang beriman dan bertaqwa 

3. Mengembangkan potensi anak sedini mungkin sehingga dalam mencintai 

akan belajar, mencintai sesama makhluk Allah dan mencintai Al-Qur`an 

4. Menciptakan suasana kondusif dan demokratis dalam perkembangan dan 

pertumbuhan anak selanjutnya. 

MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah 

dan dibantu oleh sejumlah tenaga pengajar. Tenaga pengajar Untuk lebih jelasnya 

mengenai keadaan guru di MI Nahdlatul Ulama 1 Marabahan tahun ajaran 

2014/2015 dapat dilihat pada tebel berikut: 
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Tabel 4.1. Keadaan Guru di MI NU 1 Marabahan tahun ajaran 2014/2015  

 

No Nama TTL Jabatan Mata Pelajaran 

1 Syamsuddin, S.Pdi Bima 
Kepala 

Sekolah 
  

  
NUPTK 

3744746649200102 
12/04/68   Aqidah Akhlak 

2 Hamnah,S.Pd 
Pulau 

Alalak 
Guru Kelas IV Guru Kelas 

  
NUPTK 

30315006191001 
12/25/91   IPA 

        Matematika 

        Mulok / B. Inggris 

        SBK 

        B. Indonesia 

3 Siti Ramlah 
Pulau 

Alalak 
Guru Kelas III Guru Kelas 

  
NUPTK 

1160756656300013 
08/28/78   PKn 

        Mulok 

        SKI 

4 H.Syahrani Batola Guru Kelas II Al-Qur'an/BTA 

  
NUPTK 

3031500613001 
04/05/69   Qur'an Hadist 

        Fiqih 

          

5 
Santi 

Pulau 

Alalak 
Guru Kelas I Guru Kelas 

  
NUPTK 

0543761662300063 
11-12-1983   Matematika 

        B.Arab 

        B.Indonesia 

6 Karmila Sari 
Pulau 

Alalak 
Guru  B.Indonesia 

  
NUPTK 

30314988195001 
01/30/95   IPA 

          

7 Fahmi Sei Pitung Guru IPS 

    04/03/70     

8 Bajuri, S.PdI Banjarmasin Guru B.Arab 

  

NUPTK 

0947750652200062 
10/01/72     
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Keadaan siswa di MI NU 1 Marabahan tahun ajaran 2014/2015 dapat dilihat 

pada tebel berikut: 

Tabel 4.2. Keadaan Siswa di MI NU 1 Marabahan tahun ajaran 2014/2015  

Tingkatan 

Kelas 

Siswa 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

Kelas  I  6 11 17 

Kelas  II 13 8 21 

Kelas  III  11 14 25 

Kelas  IV  6 7 13 

Kelas   V 9 11 20 

Kelas  VI 12 6 18 

Jumlah Total 57 57 114 

 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki MI NU 1 Marabahan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana di MI NU 1 Marabahan 

NO JENIS RUANGAN 
JUMLAH 

RUANGAN 
KONDISI 

1. 
RUANG KEPALA MADRASAH 

DAN TATA USAHA 
1 BAIK 

2. RUANG GURU 1 BAIK 

3. RUANG KELAS 6 BAIK 

4. RUANG PERPUSTAKAAN 1 BAIK 

5 KANTIN 1 SEDANG 

 

 

B.  Deskripsi Hasil Penelitian Per Siklus 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) oleh peneliti terbagi dalam 2  

siklus, dengan masing-masing siklus 2 kali pertemuan, setiap kali pertemuan terdiri 

dari 2 x 35 menit.  
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1.  Siklus I 

a.  Pertemuan 1 

Pada tindakan kelas siklus I pertemuan 1 ini terbagi dalam beberapa tahapan, 

yaitu: skenario kegiatan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi, dan refleksi. 

1)  Skenario Tindakan 

Skenario tindakan berisi kegiatan sebagai berikut:  

a) Menyusun rencana pembelajaran (RPP) Bahasa Arab yang 

memuat hal-hal berikut: 

(1) Standar Kompetensi (SK): Mamahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog tentang peralatan sekolah.  

(2) Kompetensi Dasar (KD):  

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, kalimat dan wacana 

tertulis tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

 Menemukan makna, gagasan atau ide wacana tertulis 

tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

b) Membuat dan mempersiapkan media gambar dan media/alat lain 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c) Membuat lembar observasi guru untuk mengukur kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

d) Membuat lembar observasi siswa untuk mengukur aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

e) Membuat alat evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi.  
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2)  Pelaksanaan Tindakan 

Setelah persiapan dalam skenario tindakan selesai dilakukan, guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam kegiatan belajar-mengajar ini, guru membagi dalam tiga 

kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Adapun kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a)  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah serta berdoa bersama. 

b) Guru menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya. 

c) Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

d) Appersepsi 

Setelah kegiatan awal, dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu: 

a) Guru memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut 

b) Guru mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan 

gambar diikuti siswa secara klasikal dan perorangan  

c) Dengan bimbingan guru, siswa membaca mufradat satu persatu 

dengan nyaring dan benar  

d) Guru bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat 

e) Siswa membaca mufradat secara bergiliran sambil dinilai guru  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu: 
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a) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

b) Guru melakukan evaluasi 

c) Guru menutup pelajaran 

 

3)  Hasil Observasi 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 2 x 35 menit tersebut, 

dilihat dan di-observasi oleh observer. Observasi yang dilakukan observer meliputi: 

kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun hasil belajar siswa 

diperoleh setelah guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. 

a)  Observasi Kegiatan Guru 

Hasil pengamatan atau observasi dari observer dalam pembelajaran selama   

2 x 35 menit pada siklus I pertemuan 1 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4  Observasi Kegiatan Guru Siklus I Pertemuan 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Pemberian Skor : 1 = Kurang sekali, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

A.  PERSIAPAN 

1 Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)    √  

2 Menyiapkan media/alat pembelajaran    √  

B.  PELAKSANAAN 

Kegiatan Awal 

3 Memulai pelajaran    √  

4 
Menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat materi 

yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya 
   √  

5 
Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
  √   

6 Appersepsi   √   

Kegiatan Inti 

7 
Memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut 
   √  

8 
Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti 

siswa secara klasikal dan perorangan 
  √   

9 
Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring 

dan benar 
  √   

10 Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat  √    

11 
Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung  
 √    

Kegiatan Akhir 

12 Menyimpulkan pembelajaran   √   

13 Melakukan evaluasi   √   

14 Menutup pelajaran   √   

C.  PENGELOLAAN WAKTU 

15 Tepat waktu masuk kelas   √   

16 Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran   √   

17 Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran   √   

D.  SUASANA KELAS  

18 Menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran   √   

19 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar   √   

Jumlah  4 36 20  

Jumlah Perolehan Skor 60 

Skor Maksimal 95 

Persentasi 63,16% 

Kriteria Kurang 
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Berdasarkan data hasil observasi tersebut dapat diperoleh nilai dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                           Skor Maksimal 

 

     =   60   x  100    

    95 

 

       =  63,16% (kurang) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru berada dalam kriteria kurang dan 

belum sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya 

beberapa aspek yang masih belum optimal dan memperoleh nilai skor 3 (cukup) 

bahkan skor 2 (kurang), yaitu: Dalam kegiatan awal, guru hanya dinilai cukup dalam 

Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan dalam melakukan appersepsi. Dalam kegiatan inti, guru masih cukup dalam 

mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti siswa secara 

klasikal dan perorangan, membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan 

nyaring dan benar, bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat, 

menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar berlangsung. Dalam 

kegiatan akhir, guru dinilai cukup dalam menyimpulkan pembelajaran, melakukan 

evaluasi, dan menutup pelajaran. Dalam pengelolaan waktu, guru dinilai cukup tepat 

waktu masuk kelas, demikian juga dalam keseimbangan setiap tahap pembelajaran, 

dan dalam mengakhiri pembelajaran. Guru juga masih cukup dalam menumbuhkan 

partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran serta dalam menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar. Semua aspek ini belum dilaksanakan guru secara 

optimal karena guru masih dalam tahap permulaan dan masih belum terbiasa dalam 
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menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan.   

Walaupun demikian, data observasi yang ada pada tabel secara umum 

menunjukkan bahwa proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif, 

dan tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini menunjukkan kemampuan guru mengelola 

kelas cukup baik. Namun demikian, pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan 

kelas selanjutnya.     

 

b)   Observasi Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran meningkatkan kemampuan 

membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas 

III MI NU 1 Marabahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.5 Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1  

NO. ASPEK YANG DIAMATI 

Kriteria Penilaian 

A KA TA 

F % F % F % 

1. 

Tanggapan siswa saat guru 

memperlihatkan media gambar 

kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut  

17 68 5 20 3 12 

2. 

Perhatian terhadap guru saat 

mencontohkan lafal bacaan 

mufradat berkaitan dengan 

gambar  

8 32 4 16 13 52 

3. 
Membaca mufradat secara 

klasikal  
15 60 6 24 4 16 

4. 
Memperhatikan bimbingan guru 

dalam membaca mufradat  
15 60 5 20 5 20 

5. 
Bersama guru mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat 
7 28 15 60 3 12 

6. 
Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran 
7 28 15 60 3 12 

7. 
Keantusiasan dalam 

pembelajaran secara keseluruhan 
15 60 7 28 3 12 

JUMLAH 84 48 57 32,57 34 19,43 

Keterangan:  

A     = Aktif 

KA  = Kurang aktif 

TA   = Tidak aktif  

 

 

Beradasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: 

a)  Siswa yang aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 84 

poin (48%). 

b)  Siswa yang kurang aktif berdasarkan aspek yang diamati 

sebanyak 57 poin (32,57%). 

c)  Siswa yang tidak aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 

34 poin  (19,43%). 
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Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut secara jelas dapat digambarkan 

dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.1. Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1  

 

Berdasarkan jumlah skor poin siswa yang aktif sesuai data terdahulu dapat 

diperoleh nilai dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                           Skor Maksimal 

 

     =   70      x  100    

    175 

 

       =  48% (kurang aktif) 

 

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan 

berada dalam kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada beberapa aspek yang 

belum optimal, terutama dalam aspek: Membaca mufradat secara klasikal; Bersama 
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guru mendiskusikan makna dari setiap mufradat; Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran, dan; Keantusiasan dalam pembelajaran secara keseluruhan. Oleh 

karena itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

  

c)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan, secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.6  Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No. Nama Siswa 

Nilai 

Jumlah 
Nilai Akhir 

(Rata2) 
Kelancaran 

membaca 

mufradat 

Penguasaan 

makna 

1 A. Hasan 60 75 145 72,5 

2 A. Maulana 50 60 110 55 

3 Annisa  50 60 110 55 

4 Faidil Akbar 70 75 145 72,5 

5 Fajar 40 60 100 50 

6 Indra Prasta 60 50 110 55 

7 Juanda 70 75 145 72,5 

8 Jubaidah 50 50 100 50 

9 Kamaluddin 50 60 110 55 

10 Lia Safitri 50 60 110 55 

11 M. Husien 70 75 145 72,5 

12 M. Rafi 60 40 100 50 

13 M. Tedy 50 45 95 47,5 

14 M. Wahyu 55 50 105 52,5 

15 Mahlufi  55 60 115 57,5 

16 Markiyah 65 65 130 65 

17 Novi 50 70 120 60 

18 Rabiatul  50 60 110 55 

19 Riduan 70 75 145 72,5 

20 Rima Damai 60 40 100 50 

21 Siti Annisa 50 45 95 47,5 

22 Siti Maisarah 55 50 105 52,5 

23 Verdi 55 60 115 57,5 

24 Widi Candra 65 65 130 65 

25 Wulandari 50 70 120 60 

JUMLAH  1410 1495 2915 1457,5 

RATA-RATA 56,4 59,8 116,6 58,3 
 

 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan 

tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kriteria nilai yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.7 Klasifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No. Nilai F % Katagori secara klasikal 

1. 70-79 5 20 Rendah 

2. 60-69 4 16 Rendah 

3. 50-59 14 56 Rendah 

4. 40-49 2 8 Rendah 

Jumlah 25 100   

Keterangan klasifikasi nilai:  

Tinggi: 80% s/d 100%, sedang: 60% s/d 79%, rendah: <60% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, siswa yang memperoleh nilai antara 40 s/d 49 

dalam katagori rendah yaitu 2 orang (8%), siswa yang memperoleh nilai antara 50 

s/d 59 dalam katagori rendah yaitu 14 orang (56%), siswa yang memperoleh nilai 

antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah yaitu 4 orang (16%), dan siswa yang 

memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga dalam katagori rendah yaitu 5 orang (20%). 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 58,03. Siswa yang tuntas hanya 5 orang 

(20%) karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan 

yaitu 70,00, sebagian besar siswa yaitu 20 orang (80%) tidak tuntas karena masih di 

bawah persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.  

Adapun ketuntasan siswa tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 
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20%

80%

Tuntas Tidak Tuntas
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

Berdasarkan data tersebut, hasil belajar siswa belum dianggap berhasil karena 

masih belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga tindakan 

kelas perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. 

d) Refleksi  

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan temuan dari observasi dalam 

kegiatan pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan pada 

siklus I pertemuaan 1 maka dapat direfleksikan hal – hal sebagai berikut: 

 Aktivitas guru dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria kurang dan belum sesuai dengan apa yang 

direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa aspek yang 

masih belum optimal dan memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 

(kurang). Semua aspek ini belum dilaksanakan guru secara optimal karena guru 
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masih dalam tahap permulaan dan masih belum terbiasa melakukan 

pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. 

Walaupun demikian, data observasi secara umum menunjukkan bahwa proses 

belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif, dan tujuan pembelajaran 

tercapai. Hal ini menunjukkan kemampuan guru mengelola kelas cukup baik.  

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada 

beberapa aspek yang belum optimal, terutama dalam aspek: Membaca mufradat 

secara klasikal; Bersama guru mendiskusikan makna dari setiap mufradat; 

Bersama guru menyimpulkan pembelajaran, dan; Keantusiasan dalam 

pembelajaran secara keseluruhan.  

 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan, siswa yang memperoleh nilai antara 40 s/d 49 dalam katagori 

rendah yaitu 2 orang (8%), siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam 

katagori rendah yaitu 14 orang (56%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 

s/d 69 dalam katagori rendah yaitu 4 orang (16%), dan siswa yang memperoleh 

nilai antara 70 s/d 79 juga dalam katagori rendah yaitu 5 orang (20%). Rata-rata 

nilai hasil belajar siswa adalah 58,03. Siswa yang tuntas hanya 5 orang (20%) 

karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan 

yaitu 70,00, sebagian besar siswa yaitu 20 orang (80%) tidak tuntas karena 
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masih di bawah persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.  

 Atas dasar hasil refleksi tersebut, maka masih diperlukan adanya perbaikan baik 

dari segi penerapan guru dalam pembelajaran membaca mufradat mata pelajaran 

Bahasa Arab dengan menggunakan media gambar, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, maupun hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar. Oleh karena 

itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

 

b.  Pertemuan 2 

Pada tindakan kelas siklus I pertemuan 2 ini terbagi dalam beberapa tahapan, 

yaitu: skenario kegiatan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi, dan refleksi. 

1)  Skenario Tindakan 

Skenario tindakan berisi kegiatan sebagai berikut:  

a) Menyusun rencana pembelajaran (RPP) Bahasa Arab yang 

memuat hal-hal berikut: 

(1) Standar Kompetensi (SK): Mamahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog tentang peralatan sekolah.  

(2) Kompetensi Dasar (KD):  

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, kalimat dan wacana 

tertulis tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

 Menemukan makna, gagasan atau ide wacana tertulis 

tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

b) Membuat dan mempersiapkan media gambar dan media/alat lain 
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yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c) Membuat lembar observasi guru untuk mengukur kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

d) Membuat lembar observasi siswa untuk mengukur aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

e) Membuat alat evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi.  

2)  Pelaksanaan Tindakan 

Setelah persiapan dalam skenario tindakan selesai dilakukan, guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam kegiatan belajar-mengajar ini, guru membagi dalam tiga 

kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Adapun kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a)  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah serta berdoa bersama. 

b) Guru menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya. 

c) Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

d) Appersepsi 

Setelah kegiatan awal, dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu: 

a) Guru memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut 
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b) Guru mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan 

gambar diikuti siswa secara klasikal dan perorangan  

c) Dengan bimbingan guru, siswa membaca mufradat satu persatu 

dengan nyaring dan benar  

d) Guru bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat 

e) Siswa membaca mufradat secara bergiliran sambil dinilai guru  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu: 

a) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

b) Guru melakukan evaluasi 

c) Guru menutup pelajaran  

 

3)  Hasil Observasi 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 2 x 35 menit tersebut, 

dilihat dan di-observasi oleh observer. Observasi yang dilakukan observer meliputi: 

kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun hasil belajar siswa 

diperoleh setelah guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran.  

a)  Observasi Kegiatan Guru 

Hasil pengamatan atau observasi dari observer dalam pembelajaran selama   

2 x 35 menit pada siklus I pertemuan 2 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

 

 

 



 

 

 

 

49 

 

Tabel 4.8 Observasi Kegiatan Guru Siklus I Pertemuan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Pemberian Skor : 1 = Kurang sekali, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik 

 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

A.  PERSIAPAN 

1 Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)    √  

2 Menyiapkan media/alat pembelajaran     √ 

B.  PELAKSANAAN 

Kegiatan Awal 

3 Memulai pelajaran     √ 

4 
Menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat materi 

yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya 
   √  

5 
Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
   √  

6 Appersepsi   √   

Kegiatan Inti 

7 
Memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut 
   √  

8 
Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti 

siswa secara klasikal dan perorangan 
   √  

9 
Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring 

dan benar 
  √   

10 Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat   √   

11 
Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung  
 √    

Kegiatan Akhir 

12 Menyimpulkan pembelajaran    √  

13 Melakukan evaluasi   √   

14 Menutup pelajaran   √   

C.  PENGELOLAAN WAKTU 

15 Tepat waktu masuk kelas    √  

16 Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran   √   

17 Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran   √   

D.  SUASANA KELAS  

18 Menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran    √  

19 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar   √   

Jumlah  2 24 32 10 

Jumlah Perolehan Skor 68 

Skor Maksimal 95 

Persentasi 71,58% 

Kriteria Cukup 
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Berdasarkan data hasil observasi tersebut dapat diperoleh nilai dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                          Skor Maksimal 

 

=   68  x  100    

   95 

 

=  71,58% (cukup) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru berada dalam kriteria cukup dan lebih 

aktif serta meningkat dari pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang belum 

optimal pada pertemuan sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai sudah 

lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: Dalam menyiapkan media/alat pembelajaran; 

Memulai pelajaran; Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan; Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar 

diikuti siswa secara klasikal dan perorangan; Bersama siswa mendiskusikan makna 

dari setiap mufradat; Menyimpulkan pembelajaran; Tepat waktu masuk kelas; dan 

dalam aspek menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran. 

Adapun aspek yang masih belum optimal dan perlu dimaksimalkan pada 

pertemuan berikutnya masih belum optimal karena masih memperoleh nilai skor 3 

(cukup) bahkan skor 2 (kurang), yaitu: Appersepsi; Membimbing siswa membaca 

mufradat satu persatu dengan nyaring dan benar; Bersama siswa mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat; Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media 

gambar berlangsung ; Melakukan evaluasi; Menutup pelajaran; Keseimbangan dalam 

setiap tahap pembelajaran; Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran; dan aspek 

Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. Namun dalam hal ini, 
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guru terlihat sudah mulai terbiasa menerapkan pembelajaran meningkatkan 

kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media 

gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. Untuk lebih mengoptimalkan beberapa 

aspek tersebut, pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas selanjutnya.  

 

b)  Observasi Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran meningkatkan kemampuan 

membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas 

III MI NU 1 Marabahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.9  Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 

Kriteria Penilaian 

A KA TA 

F % F % F % 

1. 

Tanggapan siswa saat guru 

memperlihatkan media gambar 

kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut 

18 72 4 16 3 12 

2. 

Perhatian terhadap guru saat 

mencontohkan lafal bacaan 

mufradat berkaitan dengan 

gambar 

10 40 6 24 9 36 

3. 
Membaca mufradat secara 

klasikal  
16 64 5 20 4 16 

4. 
Memperhatikan bimbingan guru 

dalam membaca mufradat  
12 48 7 28 7 28 

5. 
Bersama guru mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat 
10 40 7 28 8 32 

6. 
Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran 
9 36 10 40 6 24 

7. 
Keantusiasan dalam pembelajaran 

secara keseluruhan 
15 60 7 28 3 12 

JUMLAH 90 51,43 46 26,29 40 22,86 

Keterangan:  

A     = Aktif 

KA  = Kurang aktif 

TA   = Tidak aktif  
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Beradasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: 

a)  Siswa yang aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 90 

poin (51,43%). 

b)  Siswa yang kurang aktif berdasarkan aspek yang diamati 

sebanyak 46 poin (26,29%). 

c)  Siswa yang tidak aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 

40 poin  (22,86%). 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut secara jelas dapat digambarkan 

dalam grafik berikut ini: 

 
 

Grafik 4.3  Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2  

 

Berdasarkan jumlah skor poin siswa yang aktif sesuai data terdahulu dapat 

diperoleh nilai dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                           Skor Maksimal 

 

     =   90      x  100   =   51,43% (kurang aktif) 
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Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan masih 

berada dalam kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada beberapa aspek yang 

belum optimal, terutama dalam aspek: Perhatian terhadap guru saat mencontohkan 

lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar; Bersama guru mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat, dan; Bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Oleh 

karena itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

    

    c)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan, secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.10  Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. Nama Siswa 

Nilai 

Jumlah 
Nilai Akhir 

(Rata2) 
Kelancaran 

membaca 

mufradat 

Penguasaan 

makna 

1 A. Hasan 75 75 150 75 

2 A. Maulana 60 65 125 62,5 

3 Annisa  60 60 120 60 

4 Faidil Akbar 75 75 150 75 

5 Fajar 50 60 110 55 

6 Indra Prasta 60 55 115 57,5 

7 Juanda 75 75 150 75 

8 Jubaidah 60 50 110 55 

9 Kamaluddin 70 75 145 72,5 

10 Lia Safitri 60 60 120 60 

11 M. Husien 75 75 150 75 

12 M. Rafi 60 50 110 55 

13 M. Tedy 50 50 100 50 

14 M. Wahyu 70 70 140 70 

15 Mahlufi  60 60 120 60 

16 Markiyah 70 70 140 70 

17 Novi 60 70 130 65 

18 Rabiatul  60 60 120 60 

19 Riduan 75 75 150 75 

20 Rima Damai 60 50 110 55 

21 Siti Annisa 50 50 100 50 

22 Siti Maisarah 60 50 110 55 

23 Verdi 70 70 140 70 

24 Widi Candra 70 70 140 70 

25 Wulandari 60 70 130 65 

JUMLAH  1595 1590 3185 1592,5 

RATA-RATA 63,8 63,6 127,4 63,7 

 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan 

tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kriteria nilai yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.11   Klasifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No. Nilai F % Katagori secara klasikal 

1. 70-79 10 40 Rendah 

2. 60-69 8 32 Rendah 

3. 50-59 7 28 Rendah 

4. 40-49 - - - 

Jumlah 25 100%  

Keterangan klasifikasi nilai:  

Tinggi: 80% s/d 100%, sedang: 60% s/d 79%, rendah: <60% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 

40 s/d 49, siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori rendah yaitu 

7 orang (27%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah 

yaitu 8 orang (32%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga dalam 

katagori rendah yaitu 10 orang (40%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 63,7. 

Siswa yang tuntas 10 orang (40%) karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, sebagian besar siswa yaitu 15 orang (60%) 

tidak tuntas karena masih di bawah persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan yaitu 

rata-rata 70,00.   

Adapun ketuntasan siswa tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Grafik 4.4  Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I Pertemuan 2 

 

Berdasarkan data tersebut, hasil belajar siswa belum dianggap berhasil karena 

masih belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga tindakan 

kelas perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. 

   

d)  Refleksi  

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan temuan dari observasi dalam 

pembelajaran membaca mufradat mata pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

media gambar di kelas I MIN Muara Halayung Kabupaten Banjar pada siklus I 

pertemuaan 2 maka dapat direfleksikan hal – hal sebagai berikut:  

 Aktivitas guru dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria cukup dan lebih aktif serta meningkat dari 

pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada pertemuan 

sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Walaupun masih ada aspek yang masih 
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belum optimal dan perlu dimaksimalkan pada pertemuan berikutnya masih 

belum optimal karena masih memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 

(kurang). Namun dalam hal ini, guru terlihat sudah mulai terbiasa menerapkan 

pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah 

melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan.  

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada 

beberapa aspek yang belum optimal, terutama dalam aspek: Perhatian terhadap 

guru saat mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar; 

Bersama guru mendiskusikan makna dari setiap mufradat, dan; Bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran.  

 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 40 s/d 49, siswa 

yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori rendah yaitu 7 orang 

(27%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah 

yaitu 8 orang (32%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga 

dalam katagori rendah yaitu 10 orang (40%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

adalah 63,7. Siswa yang tuntas 10 orang (40%) karena telah mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, sebagian besar 

siswa yaitu 15 orang (60%) tidak tuntas karena masih di bawah persyaratan 

tuntas belajar yang ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.   
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 Atas dasar hasil refleksi tersebut, maka masih diperlukan adanya perbaikan baik 

dari segi penerapan guru dalam pembelajaran membaca mufradat mata pelajaran 

Bahasa Arab dengan menggunakan media gambar, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, maupun hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar. Oleh karena 

itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

 

 2.  Siklus II 

a.  Pertemuan 1 

Pada tindakan kelas siklus II pertemuan 1 ini terbagi dalam beberapa tahapan, 

yaitu: skenario kegiatan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi, dan refleksi. 

1)  Skenario Tindakan 

Skenario tindakan berisi kegiatan sebagai berikut:  

a) Menyusun rencana pembelajaran (RPP) Bahasa Arab yang 

memuat hal-hal berikut: 

(1) Standar Kompetensi (SK): Mamahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog tentang peralatan sekolah.  

(2) Kompetensi Dasar (KD):  

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, kalimat dan wacana 

tertulis tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

 Menemukan makna, gagasan atau ide wacana tertulis 

tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

b) Membuat dan mempersiapkan media gambar dan media/alat lain 
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yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c) Membuat lembar observasi guru untuk mengukur kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

d) Membuat lembar observasi siswa untuk mengukur aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

e) Membuat alat evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi.  

2)  Pelaksanaan Tindakan 

Setelah persiapan dalam skenario tindakan selesai dilakukan, guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam kegiatan belajar-mengajar ini, guru membagi dalam tiga 

kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Adapun kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a)  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah serta berdoa bersama. 

b) Guru menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya. 

c) Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

d) Appersepsi 

Setelah kegiatan awal, dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu: 

a) Guru memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut 
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b) Guru mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan 

gambar diikuti siswa secara klasikal dan perorangan  

c) Dengan bimbingan guru, siswa membaca mufradat satu persatu 

dengan nyaring dan benar  

d) Guru bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat 

e) Siswa membaca mufradat secara bergiliran sambil dinilai guru  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu: 

a) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

b) Guru melakukan evaluasi 

c) Guru menutup pelajaran  

 

3)  Hasil Observasi 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 2 x 35 menit tersebut, 

dilihat dan di-observasi oleh observer. Observasi yang dilakukan observer meliputi: 

kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun hasil belajar siswa 

diperoleh setelah guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. 

a)  Observasi Kegiatan Guru 

Hasil pengamatan atau observasi dari observer dalam pembelajaran selama 2 

x 35 menit pada siklus II pertemuan 1 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.12  Observasi Kegiatan Guru Siklus II Pertemuan 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Pemberian Skor : 1 = Kurang sekali, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

A.  PERSIAPAN 

1 Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)    √  

2 Menyiapkan media/alat pembelajaran     √ 

B.  PELAKSANAAN 

Kegiatan Awal 

3 Memulai pelajaran     √ 

4 
Menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya 
    √ 

5 
Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 
   √  

6 Appersepsi    √  

Kegiatan Inti 

7 
Memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut 
    √ 

8 
Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti 

siswa secara klasikal dan perorangan 
   √  

9 
Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring 

dan benar 
   √  

10 Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat   √   

11 
Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung  
  √   

Kegiatan Akhir 

12 Menyimpulkan pembelajaran    √  

13 Melakukan evaluasi   √   

14 Menutup pelajaran    √  

C.  PENGELOLAAN WAKTU 

15 Tepat waktu masuk kelas    √  

16 Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran   √   

17 Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran   √   

D.  SUASANA KELAS  

18 Menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran    √  

19 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar    √  

Jumlah   15 40 20 

Jumlah Perolehan Skor 75 

Skor Maksimal 95 

Persentasi 78,95% 

Kriteria Cukup 
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Berdasarkan data hasil observasi tersebut dapat diperoleh nilai dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                          Skor Maksimal 

 

=   75  x  100    

   95 

 

=  78,95% (cukup) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru masih berada dalam kriteria cukup 

namun lebih aktif serta meningkat dari pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang 

belum optimal pada pertemuan sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai 

sudah lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: Menulis judul dipapan tulis dan 

menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya; 

Appersepsi; Memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut; Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan 

nyaring dan benar; Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung; Menutup pelajaran, dan; Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar.  

Adapun aspek yang masih belum optimal dan perlu dimaksimalkan pada 

pertemuan berikutnya masih belum optimal karena masih memperoleh nilai skor 3 

(cukup) bahkan skor 2 (kurang), yaitu: Bersama siswa mendiskusikan makna dari 

setiap mufradat; Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung ; Melakukan evaluasi; Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran, 

dan; Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran. Namun dalam hal ini, guru 

terlihat sudah terbiasa menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan 
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membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas 

III MI NU 1 Marabahan. Untuk lebih mengoptimalkan beberapa aspek tersebut, 

pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas selanjutnya.   

 

b)  Observasi Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran meningkatkan kemampuan 

membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas 

III MI NU 1 Marabahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:   

Tabel 4.13 Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 

Kriteria Penilaian 

A KA TA 

F % F % F % 

1. 

Tanggapan siswa saat guru 

memperlihatkan media gambar 

kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut 

20 80 4 14 3 12 

2. 

Perhatian terhadap guru saat 

mencontohkan lafal bacaan 

mufradat berkaitan dengan gambar 

12 48 6 24 7 28 

3. Membaca mufradat secara klasikal  18 72 4 16 3 12 

4. 
Memperhatikan bimbingan guru 

dalam membaca mufradat  
20 80 3 12 3 12 

5. 
Bersama guru mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat 
16 64 6 24 3 12 

6. 
Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran 
17 68 6 24 2 8 

7. 
Keantusiasan dalam pembelajaran 

secara keseluruhan 
20 80 2 14 3 12 

JUMLAH 123 70,29 31 18,29 24 13,71 

Keterangan:  

A     = Aktif 

KA  = Kurang aktif 

TA   = Tidak aktif  
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Beradasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasikan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: 

a)  Siswa yang aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 123 

poin (70,29%). 

b)  Siswa yang kurang aktif berdasarkan aspek yang diamati 

sebanyak 31 poin (18,29%). 

c)  Siswa yang tidak aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 

24 poin  (13,71%). 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut secara jelas 

dapat digambarkan dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.5 Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

Berdasarkan jumlah skor poin siswa yang aktif sesuai data terdahulu dapat 

diperoleh nilai dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                           Skor Maksimal 
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     =   123      x  100    

    175 

 

       =  70,29% (cukup aktif) 

 

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan 

berada dalam kriteria cukup aktif dan lebih aktif dari pertemuan sebelumnya. Dalam 

pertemuan ini, masih ada beberapa aspek yang belum optimal, terutama dalam aspek: 

Perhatian terhadap guru saat mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan 

gambar, dan; Bersama guru mendiskusikan makna dari setiap mufradat. Oleh karena 

itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

  

c)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan, secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.14  Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1  

No. Nama Siswa 

Nilai 

Jumlah 
Nilai Akhir 

(Rata2) 
Kelancaran 

membaca 

mufradat 

Penguasaan 

makna 

1 A. Hasan 75 75 150 75 

2 A. Maulana 70 75 145 72,5 

3 Annisa  70 70 140 70 

4 Faidil Akbar 75 75 150 75 

5 Fajar 50 60 110 55 

6 Indra Prasta 65 70 135 67,5 

7 Juanda 75 75 150 75 

8 Jubaidah 60 60 120 60 

9 Kamaluddin 70 75 145 72,5 

10 Lia Safitri 70 70 140 70 

11 M. Husien 75 75 150 75 

12 M. Rafi 70 75 145 72,5 

13 M. Tedy 60 60 120 60 

14 M. Wahyu 70 70 140 70 

15 Mahlufi  70 70 140 70 

16 Markiyah 70 70 140 70 

17 Novi 70 70 140 70 

18 Rabiatul  70 70 140 70 

19 Riduan 75 75 150 75 

20 Rima Damai 70 75 145 72,5 

21 Siti Annisa 60 60 120 60 

22 Siti Maisarah 60 65 125 62,5 

23 Verdi 70 70 140 70 

24 Widi Candra 70 70 140 70 

25 Wulandari 70 70 140 70 

JUMLAH  1710 1750 3460 1730 

RATA-RATA 68,4 70 138,4 69,2 

 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan 

tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kriteria nilai yang dapat dilihat pada tabel 

berikut:   
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Tabel 4.15  Klasifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No. Nilai F % Katagori secara klasikal 

1. 70-79 19 76 Sedang 

2. 60-69 5 20 Rendah 

3. 50-59 1 4 Rendah 

4. 40-49 - - - 

Jumlah 25 100%  

Keterangan klasifikasi nilai:  

Tinggi: 80% s/d 100%, sedang: 60% s/d 79%, rendah: <60% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 

40 s/d 49, siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori sedang yaitu 

19 orang (76%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori 

rendah yaitu 5 orang (20%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga 

dalam katagori rendah yaitu 1 orang (4%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 

69,2. Siswa yang tuntas 19 orang (76%) karena telah mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, masih ada siswa yang tidak tuntas 

yaitu 6 orang (24%) karena masih di bawah persyaratan tuntas belajar yang 

ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.  

Adapun ketuntasan siswa tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 
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76%

24%

Tuntas Tidak Tuntas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.6 Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 1 

 

Berdasarkan data tersebut, hasil belajar siswa belum dianggap berhasil karena 

masih belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga tindakan 

kelas perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.   

 

d) Refleksi  

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan temuan dari observasi dalam 

pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah 

melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan pada siklus II 

pertemuaan 1 maka dapat direfleksikan hal – hal sebagai berikut:  

 Aktivitas guru dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI 

NU 1 Marabahan berada dalam kriteria cukup namun lebih aktif serta meningkat 

dari pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada 

pertemuan sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Masih ada aspek yang masih 
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belum optimal dan perlu dimaksimalkan pada pertemuan berikutnya masih 

belum optimal karena masih memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 

(kurang). Namun dalam hal ini, guru terlihat sudah terbiasa menerapkan 

pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan.   

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria cukup aktif dan lebih aktif dari pertemuan 

sebelumnya. Dalam pertemuan ini, masih ada beberapa aspek yang belum 

optimal, terutama dalam aspek: Perhatian terhadap guru saat mencontohkan lafal 

bacaan mufradat berkaitan dengan gambar, dan; Bersama guru mendiskusikan 

makna dari setiap mufradat. Oleh karena itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada 

tindakan kelas berikutnya.    

 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 40 s/d 49, siswa 

yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori sedang yaitu 19 orang 

(76%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah 

yaitu 5 orang (20%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga 

dalam katagori rendah yaitu 1 orang (4%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

adalah 69,2. Siswa yang tuntas 19 orang (76%) karena telah mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, masih ada siswa 

yang tidak tuntas yaitu 6 orang (24%) karena masih di bawah persyaratan tuntas 
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belajar yang ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.     

 Atas dasar hasil refleksi tersebut, maka masih diperlukan adanya perbaikan baik 

dari segi penerapan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca mufradat 

tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media dengan menggunakan media 

gambar, aktivitas siswa dalam pembelajaran, maupun hasil belajar siswa dalam 

kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media 

gambar. Oleh karena itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas 

berikutnya. 

 

b.  Pertemuan 2 

Pada tindakan kelas siklus II pertemuan 2 ini terbagi dalam beberapa tahapan, 

yaitu: skenario kegiatan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi, dan refleksi. 

1)  Skenario Tindakan 

Skenario tindakan berisi kegiatan sebagai berikut:  

a) Menyusun rencana pembelajaran (RPP) Bahasa Arab yang 

memuat hal-hal berikut: 

(1) Standar Kompetensi (SK): Mamahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog tentang peralatan sekolah.  

(2) Kompetensi Dasar (KD):  

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, kalimat dan wacana 

tertulis tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل

 Menemukan makna, gagasan atau ide wacana tertulis 

tentang  َا َا َا اُت  اَاْل َا َاْل َا ِس َّي ُت   َا َاْل
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b) Membuat dan mempersiapkan media gambar dan media/alat lain 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

c) Membuat lembar observasi guru untuk mengukur kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

d) Membuat lembar observasi siswa untuk mengukur aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

e) Membuat alat evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi.  

2)  Pelaksanaan Tindakan 

Setelah persiapan dalam skenario tindakan selesai dilakukan, guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam kegiatan belajar-mengajar ini, guru membagi dalam tiga 

kegiatan, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Adapun kegiatan awal atau pendahuluan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a)  Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah serta berdoa bersama. 

b) Guru menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya. 

c) Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

d) Appersepsi 

Setelah kegiatan awal, dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu: 



 

 

 

 

72 

 

a) Guru memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil 

menerangkan gambar tersebut 

b) Guru mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan 

gambar diikuti siswa secara klasikal dan perorangan  

c) Dengan bimbingan guru, siswa membaca mufradat satu persatu 

dengan nyaring dan benar  

d) Guru bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat 

e) Siswa membaca mufradat secara bergiliran sambil dinilai guru  

Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu: 

a) Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

b) Guru melakukan evaluasi 

c) Guru menutup pelajaran  

 

3)  Hasil Observasi 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 2 x 35 menit tersebut, 

dilihat dan di-observasi oleh observer. Observasi yang dilakukan observer meliputi: 

kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Adapun hasil belajar siswa 

diperoleh setelah guru melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. 

a)  Observasi Kegiatan Guru 

Hasil pengamatan atau observasi dari observer dalam pembelajaran selama   

2 x 35 menit pada siklus II pertemuan 2 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.16  Observasi Kegiatan Guru Siklus II Pertemuan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Pemberian Skor : 1 = Kurang sekali, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

A.  PERSIAPAN 

1 Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)     √ 

2 Menyiapkan media/alat pembelajaran     √ 

B.  PELAKSANAAN 

Kegiatan Awal 

3 Memulai pelajaran     √ 

4 
Menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat 

materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya 
    √ 

5 
Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 
    √ 

6 Appersepsi    √  

Kegiatan Inti 

7 
Memperlihatkan media gambar kepada siswa, sambil menerangkan 

gambar tersebut 
    √ 

8 
Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti 

siswa secara klasikal dan perorangan 
   √  

9 
Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring 

dan benar 
    √ 

10 Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat    √  

11 
Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar 

berlangsung  
   √  

Kegiatan Akhir 

12 Menyimpulkan pembelajaran     √ 

13 Melakukan evaluasi    √  

14 Menutup pelajaran    √  

C.  PENGELOLAAN WAKTU 

15 Tepat waktu masuk kelas    √  

16 Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran    √  

17 Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran    √  

D.  SUASANA KELAS  

18 Menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran    √  

19 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar     √ 

Jumlah    40 45 

Jumlah Perolehan Skor 85 

Skor Maksimal 95 

Persentasi 89,47% 

Kriteria Baik 



 

 

 

 

74 

 

Berdasarkan data hasil observasi tersebut dapat diperoleh nilai dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                          Skor Maksimal  

 

=   85  x  100    

   95 

 

=  89,47% (baik) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa proses 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru berada dalam kriteria baik dan lebih 

aktif serta meningkat dari pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang belum 

optimal pada pertemuan sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai sudah 

lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP); Menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan; Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring 

dan benar; Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat; Menguasai 

kelas saat pembelajaran melalui media gambar berlangsung; Menyimpulkan 

pembelajaran; Melakukan evaluasi; Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran; 

Tepat waktu dalam mengakhiri pembelajaran, dan; Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar. Guru terlihat sangat antusias dan lebih terarah dalam  

menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. 

Sehingga aktivitas guru tersebut telah mencapai batas indikator yang ditetapkan yaitu 

80% lebih.    
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b)  Observasi Aktivitas Siswa  

Aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran meningkatkan kemampuan 

membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas 

III MI NU 1 Marabahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:   

Tabel 4.17  Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 

Kriteria Penilaian 

A KA TA 

F % F % F % 

1. 

Tanggapan siswa saat guru 

memperlihatkan media gambar kepada 

siswa, sambil menerangkan gambar 

tersebut 

21 84 2 14 2 8 

2. 

Perhatian terhadap guru saat 

mencontohkan lafal bacaan mufradat 

berkaitan dengan gambar 

18 72 5 20 2 8 

3. Membaca mufradat secara klasikal  19 76 4 16 2 8 

4. 
Memperhatikan bimbingan guru dalam 

membaca mufradat  
22 88 2 8 1 4 

5. 
Bersama guru mendiskusikan makna dari 

setiap mufradat 
21 84 3 12 1 4 

6. 
Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran 
21 84 3 12 1 4 

7. 
Keantusiasan dalam pembelajaran secara 

keseluruhan 
20 80 3 14 2 8 

JUMLAH 142 81,14 22 13,71 11 6,29 

Keterangan:  

A     = Aktif 

KA  = Kurang aktif 

TA   = Tidak aktif  

 

Beradasarkan data observasi tersebut di atas dapat 

dipersentasikan aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan indikator 

sebagai berikut: 

a)  Siswa yang aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 142 

poin (81,14%). 
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b)  Siswa yang kurang aktif berdasarkan aspek yang diamati 

sebanyak 22 poin (13,71%). 

c)  Siswa yang tidak aktif berdasarkan aspek yang diamati sebanyak 

11 poin  (6,29%). 

 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut secara jelas dapat digambarkan 

dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.7  Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2  

  

Berdasarkan jumlah skor poin siswa yang aktif sesuai data terdahulu dapat 

diperoleh nilai dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

P  =    Skor Perolehan    x  100 

                           Skor Maksimal 

 

     =   142      x  100    

    175 

 

       =  81,14% (aktif) 
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Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan berada dalam 

kriteria aktif dan lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Aspek yang belum optimal 

pada pertemuan sebelumnya, sudah lebih optimal. Siswa  terlihat lebih antusias 

dalam pembelajaran. Aktivitas siswa juga telah mencapai batas indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80% lebih. 

 

c)  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan, secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:   
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Tabel 4.18  Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. Nama Siswa 

Nilai 

Jumlah 
Nilai Akhir 

(Rata2) 
Kelancaran 

membaca 

mufradat 

Penguasaan 

makna 

1 A. Hasan 75 75 150 75 

2 A. Maulana 75 75 150 75 

3 Annisa  70 70 140 70 

4 Faidil Akbar 75 75 150 75 

5 Fajar 70 75 145 72,5 

6 Indra Prasta 70 75 145 72,5 

7 Juanda 75 75 150 75 

8 Jubaidah 70 70 140 70 

9 Kamaluddin 75 75 150 75 

10 Lia Safitri 75 75 150 75 

11 M. Husien 75 75 150 75 

12 M. Rafi 70 75 145 72,5 

13 M. Tedy 70 70 140 70 

14 M. Wahyu 70 75 145 72,5 

15 Mahlufi  70 70 140 70 

16 Markiyah 70 70 140 70 

17 Novi 70 70 140 70 

18 Rabiatul  75 75 150 75 

19 Riduan 75 75 150 75 

20 Rima Damai 70 75 145 72,5 

21 Siti Annisa 70 70 140 70 

22 Siti Maisarah 70 75 145 72,5 

23 Verdi 70 70 140 70 

24 Widi Candra 70 70 140 70 

25 Wulandari 70 70 140 70 

JUMLAH  1795 1825 3620 1810 

RATA-RATA 71,8 73 144,8 72,4 

 

Hasil belajar kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan 

tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kriteria nilai yang dapat dilihat pada tabel 

berikut:   
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100%

0%

Tuntas

Tidak Tuntas

Tabel 4.18  Klasifikasi Hasil Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No. Nilai F % Katagori secara klasikal 

1. 70-79 25 100 Tinggi 

2. 60-69 - - - 

3. 50-59 - - - 

4. 40-49 - - - 

Jumlah 25 100%  

Keterangan klasifikasi nilai:  

Tinggi: 80% s/d 100%, sedang: 60% s/d 79%, rendah: <60% 

 

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada siswa yang memperoleh nilai antara 50 

s/d 59 dan 60 s/d 69 dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 berada dalam 

katagori tinggi yaitu 25 orang (100%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 72,4. 

Siswa yang tuntas 25 orang atau mencapai 100% dari jumlah siswa keseluruhan  

karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 

70,00 dan tidak ada siswa yang tidak tuntas. 

Adapun ketuntasan siswa tersebut dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.8 Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II Pertemuan 2 
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Berdasarkan data tersebut, hasil belajar siswa dianggap berhasil karena sudah 

mencapai batas indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga tindakan kelas tidak 

perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.  

 

d) Refleksi  

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan temuan dari observasi dalam 

dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 Marabahan pada 

siklus II pertemuaan 2 maka dapat direfleksikan hal – hal sebagai berikut: 

 Aktivitas guru dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI 

NU 1 Marabahan berada dalam kriteria baik dan lebih aktif serta meningkat dari 

pertemuan sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada pertemuan 

sebelumnya, sudah bisa dioptimalkan. Guru terlihat sangat antusias dan lebih 

terarah dalam  menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI 

NU 1 Marabahan. Sehingga aktivitas guru tersebut telah mencapai batas 

indikator yang ditetapkan yaitu 80% lebih.   

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan berada dalam kriteria aktif dan lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Aspek yang belum optimal pada pertemuan sebelumnya, sudah 

lebih optimal. Siswa  terlihat lebih antusias dalam pembelajaran. Aktivitas siswa 

juga telah mencapai batas indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80% 
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lebih.    

 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan, tidak ada siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dan 60 s/d 

69 dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 berada dalam katagori 

tinggi yaitu 25 orang (100%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 72,4. 

Siswa yang tuntas 25 orang atau mencapai 100% dari jumlah siswa keseluruhan  

karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan 

yaitu 70,00 dan tidak ada siswa yang tidak tuntas.   

 Atas dasar hasil refleksi tersebut, maka pembelajaran dianggap berhasil karena 

telah mencapai batas indikator keberhasilan yang diharapkan baik dari segi 

penerapan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media dengan menggunakan media gambar, 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, maupun hasil belajar siswa dalam 

kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media 

gambar. Oleh karena itu pembelajaran tidak perlu dilanjutkan pada tindakan 

kelas berikutnya. 

 

C.  Pembahasan 

Berdasarkan temuan yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan 2 siklus melalui observasi kegiatan guru dalam pembelajaran, observasi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan hasil belajar, maka dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar dinyatakan berhasil dan dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca mufradat tentang Al-

Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan, hal ini dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu: kegiatan guru dalam 

pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan hasil belajar siswa.     

1.  Kegiatan Guru dalam Pembelajaran 

Kegiatan guru dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca 

mufradat tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 

1 Marabahan sebagaiamana direncanakan guru sebelumnya berlangsung dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas guru setiap pertemuan.   

Pada siklus I pertemuan 1, proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

guru berada dalam kriteria kurang dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan 

sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa aspek yang masih belum optimal 

dan memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 (kurang), yaitu: Dalam kegiatan 

awal, guru hanya dinilai cukup dalam Menjelaskan secara singkat langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan dalam melakukan appersepsi. Dalam 

kegiatan inti, guru masih cukup dalam Mencontohkan lafal bacaan mufradat 

berkaitan dengan gambar diikuti siswa secara klasikal dan perorangan, Membimbing 

siswa membaca mufradat satu persatu dengan nyaring dan benar, Bersama siswa 

mendiskusikan makna dari setiap mufradat, Menguasai kelas saat pembelajaran 

melalui media gambar berlangsung . Dalam kegiatan akhir, guru dinilai cukup dalam 

menyimpulkan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan menutup pelajaran. Dalam 

pengelolaan waktu, guru dinilai cukup tepat waktu masuk kelas, demikian juga 

dalam keseimbangan setiap tahap pembelajaran, dan dalam mengakhiri 

pembelajaran. Guru juga masih cukup dalam menumbuhkan partisifasi aktif siswa 
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dalam pembelajaran serta dalam menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar. Semua aspek ini belum dilaksanakan guru secara optimal karena guru 

masih dalam tahap permulaan dan masih belum terbiasa dalam menerapkan 

pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. Walaupun 

demikian, data observasi yang ada pada tabel secara umum menunjukkan bahwa 

proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif, dan tujuan 

pembelajaran tercapai. Hal ini menunjukkan kemampuan guru mengelola kelas 

cukup baik. Namun demikian, pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas 

selanjutnya. 

Pada siklus I pertemuan 2, proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

guru berada dalam kriteria cukup dan lebih aktif serta meningkat dari pertemuan 

sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada pertemuan sebelumnya, 

sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai sudah lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: 

Dalam menyiapkan media/alat pembelajaran; Memulai pelajaran; Menjelaskan 

secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan; 

Mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar diikuti siswa secara 

klasikal dan perorangan; Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat; 

Menyimpulkan pembelajaran; Tepat waktu masuk kelas; dan dalam aspek 

menumbuhkan partisifasi aktif siswa dalam pembelajaran. Adapun aspek yang masih 

belum optimal dan perlu dimaksimalkan pada pertemuan berikutnya masih belum 

optimal karena masih memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 (kurang), 

yaitu: Appersepsi; Membimbing siswa membaca mufradat satu persatu dengan 

nyaring dan benar; Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat; 
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Menguasai kelas saat pembelajaran melalui media gambar berlangsung ; Melakukan 

evaluasi; Menutup pelajaran; Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran; Tepat 

waktu dalam mengakhiri pembelajaran; dan aspek Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar. Namun dalam hal ini, guru terlihat sudah mulai 

terbiasa menerapkan pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat 

tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 

Marabahan. Untuk lebih mengoptimalkan beberapa aspek tersebut, pembelajaran 

perlu dilanjutkan pada tindakan kelas selanjutnya.  

Pada siklus II pertemuan 1, proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

guru berada dalam kriteria cukup namun lebih aktif serta meningkat dari pertemuan 

sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada pertemuan sebelumnya, 

sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai sudah lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: 

Menulis judul dipapan tulis dan menjelaskan secara singkat materi yang akan 

dipelajari dengan kompetensi dasarnya; Appersepsi; Memperlihatkan media gambar 

kepada siswa, sambil menerangkan gambar tersebut; Membimbing siswa membaca 

mufradat satu persatu dengan nyaring dan benar; Menguasai kelas saat pembelajaran 

melalui media gambar berlangsung ; Menutup pelajaran, dan; Menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. Adapun aspek yang masih belum 

optimal dan perlu dimaksimalkan pada pertemuan berikutnya masih belum optimal 

karena masih memperoleh nilai skor 3 (cukup) bahkan skor 2 (kurang), yaitu: 

Bersama siswa mendiskusikan makna dari setiap mufradat; Menguasai kelas saat 

pembelajaran melalui media gambar berlangsung ; Melakukan evaluasi; 

Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran, dan; Tepat waktu dalam mengakhiri 

pembelajaran. Namun dalam hal ini, guru terlihat sudah terbiasa menerapkan 
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pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. Untuk lebih 

mengoptimalkan beberapa aspek tersebut, pembelajaran perlu dilanjutkan pada 

tindakan kelas selanjutnya. 

Pada siklus II pertemuan 2, proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

guru berada dalam kriteria baik dan lebih aktif serta meningkat dari pertemuan 

sebelumnya. Beberapa aspek yang belum optimal pada pertemuan sebelumnya, 

sudah bisa dioptimalkan. Guru dinilai sudah lebih baik dalam beberapa aspek, yaitu: 

Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); Menjelaskan secara singkat 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan; Membimbing siswa 

membaca mufradat satu persatu dengan nyaring dan benar; Bersama siswa 

mendiskusikan makna dari setiap mufradat; Menguasai kelas saat pembelajaran 

melalui media gambar berlangsung ; Menyimpulkan pembelajaran; Melakukan 

evaluasi; Keseimbangan dalam setiap tahap pembelajaran; Tepat waktu dalam 

mengakhiri pembelajaran, dan; Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam belajar. Guru terlihat sangat antusias dan lebih terarah dalam  menerapkan 

pembelajaran meningkatkan kemampuan membaca mufradat tentang Al-Adawatul 

Madrasiyah melalui media gambar di kelas III MI NU 1 Marabahan. Sehingga 

aktivitas guru tersebut telah mencapai batas indikator yang ditetapkan yaitu 80% 

lebih.     

2.  Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat tentang 

Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 1 

Marabahan juga mengalami peningkatan setiap pertemuan.   
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Pada siklus I pertemuan 1, aktivitas siswa dalam pembelajaran berada dalam 

kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada beberapa aspek yang belum optimal, 

terutama dalam aspek: Membaca mufradat secara klasikal; Bersama guru 

mendiskusikan makna dari setiap mufradat; Bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran, dan; Keantusiasan dalam pembelajaran secara keseluruhan. Oleh 

karena itu pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya.  

Pada siklus I pertemuan 2, aktivitas siswa dalam pembelajaran berada dalam 

kriteria kurang aktif. Hal ini karena masih ada beberapa aspek yang belum optimal, 

terutama dalam aspek: Perhatian terhadap guru saat mencontohkan lafal bacaan 

mufradat berkaitan dengan gambar; Bersama guru mendiskusikan makna dari setiap 

mufradat, dan; Bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Oleh karena itu 

pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya.  

Pada siklus II pertemuan 1, aktivitas siswa dalam pembelajaran berada dalam 

kriteria cukup aktif dan lebih aktif dari pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, 

masih ada beberapa aspek yang belum optimal, terutama dalam aspek: Perhatian 

terhadap guru saat mencontohkan lafal bacaan mufradat berkaitan dengan gambar, 

dan; Bersama guru mendiskusikan makna dari setiap mufradat. Oleh karena itu 

pembelajaran perlu dilanjutkan pada tindakan kelas berikutnya. 

Pada siklus II pertemuan 2, aktivitas siswa dalam pembelajaran berada dalam 

kriteria aktif dan lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Aspek yang belum optimal 

pada pertemuan sebelumnya, sudah lebih optimal. Siswa  terlihat lebih antusias 

dalam pembelajaran. Aktivitas siswa juga telah mencapai batas indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80% lebih.  
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3.  Hasil Belajar Siswa 

Tindakan kelas dalam dalam pembelajaran kemampuan membaca mufradat 

tentang Al-Adawatul Madrasiyah melalui media gambar pada siswa kelas III MI NU 

1 Marabahan dinyatakan berhasil dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan tercapai. 

Hal ini dibuktikan dari hasil belajar yang meningkat setiap pembelajaran dan 

tercapainya Standar Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan.   

Pada siklus I pertemuan 1, siswa yang memperoleh nilai antara 40 s/d 49 

dalam katagori rendah yaitu 2 orang (8%), siswa yang memperoleh nilai antara 50 

s/d 59 dalam katagori rendah yaitu 14 orang (56%), siswa yang memperoleh nilai 

antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah yaitu 4 orang (16%), dan siswa yang 

memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga dalam katagori rendah yaitu 5 orang (20%). 

Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 58,03. Siswa yang tuntas hanya 5 orang 

(20%) karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan 

yaitu 70,00, sebagian besar siswa yaitu 20 orang (80%) tidak tuntas karena masih di 

bawah persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.  

Pada siklus I pertemuan 2, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 

40 s/d 49, siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori rendah yaitu 

7 orang (27%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori rendah 

yaitu 8 orang (32%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga dalam 

katagori rendah yaitu 10 orang (40%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 63,7. 

Siswa yang tuntas 10 orang (40%) karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, sebagian besar siswa yaitu 15 orang (60%) 

tidak tuntas karena masih di bawah persyaratan tuntas belajar yang ditetapkan yaitu 

rata-rata 70,00.   
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Pada siklus II pertemuan 1, tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai antara 

40 s/d 49, siswa yang memperoleh nilai antara 50 s/d 59 dalam katagori sedang yaitu 

19 orang (76%), siswa yang memperoleh nilai antara 60 s/d 69 dalam katagori 

rendah yaitu 5 orang (20%), dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 juga 

dalam katagori rendah yaitu 1 orang (4%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 

69,2. Siswa yang tuntas 19 orang (76%) karena telah mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 70,00, masih ada siswa yang tidak tuntas 

yaitu 6 orang (24%) karena masih di bawah persyaratan tuntas belajar yang 

ditetapkan yaitu rata-rata 70,00.    

Pada siklus II pertemuan 2, tidak ada siswa yang memperoleh nilai antara 50 

s/d 59 dan 60 s/d 69 dan siswa yang memperoleh nilai antara 70 s/d 79 berada dalam 

katagori tinggi yaitu 25 orang (100%). Rata-rata nilai hasil belajar siswa adalah 72,4. 

Siswa yang tuntas 25 orang atau mencapai 100% dari jumlah siswa keseluruhan  

karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditentukan yaitu 

70,00 dan tidak ada siswa yang tidak tuntas.       


