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ABSTRAK 

 

MAR‟ATUSSOLIKHAH. NIM 58471313 “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa  Melalui Metode Resitasi  dalam Pembelajaran Al-qur‟an dan Hadist Materi 

Hukum Bacaan Idghom di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatussibyan 

Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu “ 

 

Masalah yang dihadapi siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah dalam 

pembelajaran Alqur‟an Hadist  materi hukum bacaan idghom sangat sulit dicerna 

oleh siswa dikarenakan siswa kurang paham dalam memahami materi hukum 

bacaan idghom serta lemahnya guru dalam menggunakan metode pembelajaran. 

Oleh karena itu, peneliti tergerak untuk meneliti apa penyebab kurang pahamnya 

siswa dalam  materi hukum bacaan idghom melalui metode resitasi. 

Tujuan penelitian terdiri dari tiga bagian yakni, pertama untuk mengetahui 

penerapan metode resitasi dalam pembelajaran Al-qur‟an Hadist di MI. Kedua, 

meningkatkan aktivitas siswa dalam Al-qur‟an hadist materi hukum bacaan 

idghom. Ketiga, meningkatkan hasil belajar Al-qur‟an Hadist materi  hukum 

bacaan idghom dengan menggunakan metode resitasi  di kelas IV MI 

Hidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. 

Hukum bacaan idghom merupakan salah satu materi dari Al-qur‟an Hadist 

dan sangat penting untuk di perkenalkan terhadap peserta didik mulai dari sejak 

dini, karena dalam pembelajaran Al-qur‟an Hadist di arahkan untuk 

menumbuhkembangkan pengetahuan peserta didik terhadap Al-qur‟an dan Hadist, 

sehingga memperoleh pengetahuan mengenai keduanya dengan baik dan benar.   

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK ) yang berusaha 

mengkaji dan merefleksi secara kolaboratif. PTK  mempunyai empat komponen 

dasar yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini 

adalah  siswa kelas IV MI Hidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng 

Kabupaten Indramayu yang brjumlah 27 siswa dengan masa penelitian selama dua 

bulan  terhitung mulai 18 april – 18 juni 2012 dengan alokasi waktu 70 menit ( 2 

jam pelajaran ) setiap pertemuan. Penelitian 3 siklus yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum bacaan idghom. Istrumen 

penelitian yang digunakan adalah tes, wawancara, dan observasi. 

Berdasarkan analisis  terhadap hasil tes dan observasi diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kegiatan belajar dan aktivitas siswa 

sehingga hasil belajar siswa meningkat setiap siklusnya. Pada siklus pertama 

ketuntasan belajar diperoleh  44,4% , siklus II diperoleh  59,2%, pada siklus III 

meningkat menjadi 92,5%. Sedangkan aktivitas belajar siswa pada siklus I 

diperoleh 56,3%, siklus II  64,6%, dan pada siklus III   mencapai 82,9%. Nilai 

rata-rata hasil belajar  pada siklus I diperoleh 60,37, siklus II menjadi 68,51, dan 

pada siklus III mencapai  81,11. Dari hasil yang  diperoleh, penelitian dengan 

menggunakan penerapan metode resitasi pada siswa MI Hidayatussibyan 

Srengseng dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, guru harus 

menentukan metode pembelajaran yang tepat. Pertimbangan pokok dalam 

menentukan metode pembelajaran terletak pada keefektifan proses 

pembelajaran. Tentu saja, orientasinya pada siswa belajar optimal.( Hamdani, 

2011 ). 

Sebagian besar metode dan suasana pengajaran di sekolah-sekolah yang 

digunakan para guru, tampaknya lebih menghambat dalam memotivasi potensi 

otak.Misalnya, seorang peserta didik hanya disiapkan sebagai seorang anak 

yang mau mendengarkan, mau menerima seluruh informasi dan mentaati 

segala perlakuan gurunya. 

Budaya dan mental yang seperti ini, pada giliranya membuat siswa tidak 

mau mengaktivasi kemampuan otaknya sehingga mereka tidak memiliki 

keberanian untuk menyampaikan pendapat, lemah penalaran dan bergantung 

kepada orang lain.  

Oleh karena itu seorang guru harus bisa membimbing, mengarahkan, dan 

menciptakan kondisi belajar siswa. Untuk mencapai hal tersebut, guru harus 

berusaha mengurangi metode ceramah dan mulai mengembangkan metode lain 

yang dapat melibatkan siswa secara aktif (Abu Ahmadi & Joko Tri Prasetyo, 

2005:120) karena metode pembelajaran merupakan salah satu faktor 

ataukomponen pendidikan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu 

pembelajaran. (tayar yusuf & syaiful anwar :2).  

Al-qur‟an dan Hadits adalah ilmu yang mempelajari tentang Alqur‟an, 

Hadits, dan tajwid.Sehingga Al-qur‟an dan Hadist sangat perlu diajarkan di 

Madrasah Ibtidaiyah untuk bekal anak-anak dalam membaca dan memahami 

arti dan isi kandungan dari Alqur‟an dan Hadits. 

Masalah yang dihadapi kelas IV Madrasah Ibtidaiyah dalam pembelajaran 

Alqur‟an  dan Hadits materi hukum bacaan idghom sulit dicerna oleh siswa, 

akibatnya siswa kurang paham dalam memahami materi tersebut. Mungkin 



 

 

karena adanya kesenjangan antara penggunaan  metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Al-qur‟an danHadits Sehingga berdampak pada turunnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

Menerangkan materi hukum bacaan idghom pada siswa MI hendaknya 

diawali dengan menerapkan hukum bacaan idghom pada ayat-ayat Al-qur‟an 

kepada peserta didik, tentunya ayat-ayat alqur‟an yang didalamnya terdapat 

bacaan idghom bighunnah maupun idghom bilaghunnah.Karena pemahaman 

siswa terhadap materi hukum bacaan idghom belum optimal. 

Melihat pemahaman siswa yang belum optimal mengenai hukum bacaan 

idghom, maka beberapa upaya dilakukan yang salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode resitasi. Dengan metode resitasi diharapkan siswa dapat 

meningkatkan pemahamanya, sehingga mudah menerima pelajaran dan 

menambah wawasan siswa serta pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Pada mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits materi hukum bacaan idghom 

di MI Hidayatussibyan Srengseng, tingkat keberhasilan belajar siswa masih 

sangat rendah. KKM untuk kompetensi dasar ini adalah 65,00. Data yang 

diperoleh adalah dari 27 orang siswa, 9 siswa mendapat nilai KKM, sedangkan 

18 siswa mendapat nilai dibawah KKM. 

Dari hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussibyan pada 

pemahaman siswa yang belum optimal dalam bacaan idghom.Untuk mengatasi 

perbaikan pembelajaran ini, menggunakan metode resitasi dengan Pendekatan 

penelitian tindakan kelas.Penelitian ini ditujukan untuk mencapai perbaikan 

pembelajaran dalam hal aktivitas siswa dalam memahami hukum bacaan 

idghom dan menerapkanya dalam ayat-ayat Al-qur‟an.Penelitian ini diberi 

judul “Upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode resitasi dalam 

pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits materi hukum bacaan idghom di kelas 4 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng 

Kabupaten Indramyu. 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah 

dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah  

a. Wilayah penelitian  

Dalam skripsi ini penulis memilih wilayah penelitian strategi 

pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits. 

b. Pendekatan penelitian  

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

empirik, yaitu dengan studi eksperimen diMIHidayatussibyan Srengseng 

Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. 

 

C. Jenis Masalah  

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah PTK yaitu ada atau tidaknya 

upaya peningkatan hasil pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits melalui 

pembelajaran Al-qur‟an Hadits pada siswa kelas IV di MIHidayatussibyan 

Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu 

1. Pembatasan Masalah  

a. Hasil belajar dapat di artikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pembelajaran di pondok pesantren atau sekolah, yang 

dinyatakan dalam bentuk skor yang di peroleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu.  

b. Metode resitasi (pembelajaran tugas) adalah cara penyajian materi 

pelajaran dengan memberi tugas kepada peserta didik untuk melakukan 

kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan.  

c. Menurut bahasa idghom berarti memasukan atau melaburkan, sedangkan 

menurut istilah idghom berarti memasukan huruf mati kedalam huruf 

hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid, bacaan idghom dalam 

hukum nun mati atau tanwin ada dua, yaitu idghom bigunnah dan 

idghom bilagunah. 

 

 



 

 

 

2. Pertanyaan Penelitian. 

Sesuai hasil pembelajaran tersebut diatas maka dalam penelitian ini 

memiliki beberapa pertanyaan penelitian yaitu : 

a. Bagaimana penerapan metode resitasi pada pembelajaran Al-qur‟an dan  

Hadist materi hukum bacaan idghom di kelas IV MI Hidayatussibyan 

Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabubaten Indramayu? 

b. Bagaimana aktivitas pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits materi hukum 

bacaan idghom dengan  menggunakan metode resitasi di kelas IV MI 

Hidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng kabupaten 

Indramayu?  

c. Bagaimana hasil pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits materi hukum 

bacaan idghomdengan menggunakan metode resitasi di kelas IV 

MIHidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng kabupaten 

Indramayu? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah yang telah di jabarkan diatas, sekiranya  memberikan 

gambaran tujuan  penelitian secara rinci,  yaitu: 

1. Mengetahui penerapan metode resitasi dalam pembelajaran Al-qur‟an dan 

Hadist di kelas IV MI Hidayatussibyan Srengseng Kecamata Krangkeng 

Kabupaten Indramayu. 

2.  Meningkatkan aktivitas pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits materi hukum 

bacaan idghomdengan menggunakan metode resitasi kelas IV di 

MIHidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng kabupaten 

Indramayu. 

3. Meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam  Al-qur‟an Hadits materi 

hukum bacaan idghomdengan menggunakan metode resitasi di kelas IV di 

MIHidayatussibyan Srengseng Kecamatan Krangkeng kabupaten 

Indramayu. 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas di harapkan memberikan manfaat yang berarti 

bagi penulis, siswa, guru dan sekolah.  Adapun manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut  : 

1. Bagi siswa  

a. Meningkatkan proses pembelajaran yang aktif pada siswa dengan metode 

resitasi atau sering disebut metode pemberian tugas 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami hukum bacaan 

idghom 

2. Bagi guru 

a. Menambahnya kemampuan dalam penggunaan metode khususnya 

resitasi  secara tepat dan menghasilkan 

b. Mengembangkan kemampuaan ilmiah berawal dari kelas 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan gambaran hasil pembelajaran yang dapat dijadikan refleksi 

untuk meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan 

b. Memberikan masukan dalam  meningkatkaan mutu di sekolah 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Seorang guru harus melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan 

menetapkan standar keberhasilan.Misalnya, jika semua siswa sudah menguasai 

kompetensi dasar yang telah di tetapkan, maka siswa dapat melanjutkan belajar 

untuk materi selanjutnya. 

Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan proses dan hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. 

Informasi mengenai hasil penilaian proses dan hasil belajar serta hasil 

mengajar yaitu berupa penguasan indikator – indikator dari kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan, oleh siswa informasi hasil penilaian ini dapat digunakan 

sebagai sarana untuk memotifasi siswa dalam pencapaian kompetensi dasar.  

Dengan mengevaluasi hasil penilaian terhadap proses dan hasil belajar, 

maka seorang guru akan mendapatkan manfa‟at yang besar untuk 

melakukan program perbaikan yang tepat. Jika di temukan sebagian 

siswa yang gagal , maka perlu dikaji kembali apakah instrument 

penilaianya terlalu sulit atau metode pembelajaran yang digunakan sudah 



 

 

tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.( Mimin Maryati, 

2009:60) 

Metode berasal dari kata Yunani “Metho-hodos” atau “metodos” yang 

berarti jalan. Jadi, metode adalah suatu jalan unutk mempermudah diri 

dalam mencapai tujuan. Mudahnya, metode ialah kunci dan cara untuk 

melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan. Metode 

pembelajaran dapat pula diartikan sebagi cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. ( Strategi 

pembelajaran akidah akhlak di MI, direktorat jenderal pendidikan islam) 

 

Pada umumnya, suatu metode diciptakan dan didasarkan kepada tujuan 

yang dicapai. Maka objeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. 

Kiranya metode dalam pengertian ini berlaku pula dalam kegiatan belajar dan 

kegiatan pendidikan. 

Dalam memilih metode belajar-mengajar, perlu di ingat sungguh-sungguh 

tujuan pendidikan yang berhak dicapai. Dalam hal ini ialah tujuan pendidikan 

agama dan kemudian tujuan pendidikan Alqur‟an dan Hadits, bahkan lebih dari 

itu harus di ingat bahwa pendidikan agama subsistem dari Pendidikan 

Nasional. 

Dalam penyampaian meteri Alqur‟an dan Hadits, dapat dipergunakan 

metode sesuai dengan materi yang bersangkutan.Misalnya metode resitasi yang 

biasa dikenal metode pemberian tugas (assignment recitation). 

Kelebihan metode ini adalah hasil belajar siswa dapat tahan lama, 

melatih siswa menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Siswa 

akan terbiasa belajar sendiri dan dilatih untuk dapat 

mempertanggungjawabkan pekerjaanya. Dan kelemahan dari metode ini 

adalah kalau tugas terlalu banyak akan timbul penyakit menjiplak, timbul 

penyakit membolos karena takut dimarahi kalau tidak membuat tugas 

(strategi pembelajaran Aqidah Akhlak di MI, Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam).  

Metode resitasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran Al-qur‟an dan Hadits supaya pemahaman 

siswa semakin berkembang, maka proses belajar mengajar haruslah 

menyenangkan. Sehingga terciptalah lingkungan yang interaktif antara siswa 

dan guru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

digunakan.Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis tindakanya yaitu 

metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatussibyan Desa Srengseng Kecamatan krangkeng Kabupaten 

Indramayu. 
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