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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar PAI siswa kelas IV SDN 20 Batang Barus. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas IV SDN 

20 Batang Barus berbantuan media grafis kartu. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV SDN 20 Koto gaek Guguk yang terdiri atas 17 orang siswa. Penelitian 

ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan hasil tes 

belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kognitif 

siklus I diperoleh rata-rata 78 dan untuk siklus II diperoleh rata-rata 86. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa media grafis kartu dapat 

meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas IV SDN 20 Batang Barus. 

 

kata kunci: PAI, hasil belajar, media grafis kartu 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertakwa berahklak mulia, mengenalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan al-Hadis, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta pengunaan 

pengalaman. Ramayulis (2005:22) menyatakan bahwa ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti meliputi keserasian, 
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keselarasan dan keseimbangan antara: (1) hubungan manusia dengan 

Allah Swt, (2) hubungan manusia dengan sesama manusia, (3) hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, (4) hubungan manusia dengan makhluk 

lain dan lingkungannya. Adapun ruang lingkup bahan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti meliputi lima unsur pokok, 

yaitu: (1) Al-Qur’an, (2) aqiqah, (3) syari’ah, (4) akhlak, dan (5) tarikh. 

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) penekanan diberikan kepada beberapa 

unsur pokok yaitu: keimanan, ibadah, dan Al-Qur’an. 

Kenyataan yang peneliti temukan di lapangan, kemampuan siswa 

sekolah dasar untuk menerapkan pembelajaran PAIdBP di lingkungannya 

sehari-hari masih di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena guru 

hanya memberikan hafalan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja 

dalam proses pembelajaran. Guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah, sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang 

diinginkan, dimana kurikulum menuntut agar siswa diarahkan pada 

pengalaman belajar yang berkesan dan bermakna. Pembelajaran yang 

bermakna dan berkesan akan didapat dengan menggunakan media yang 

tepat dan sesuai sehingga hasil belajar yang diharapkan terapai dengan 

maksimal. 

Selama ini, hasil belajar PAIdBP masih rendah dan kurang diminati 

siswa, terutama pada materi membaca al-qur’an khususnya pembelajaran 

membaca dan menghafalkan ayat pendek. Kebanyakan siswa sulit 

membaca dan menghafalkan ayat pendek karena siswa merasa tidak 

mampu dan sering lupa kembali setelah dihafalkan. Ditambah lagi, siswa 

tidak mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak membaca 

ayat tersebut pada praktik sholat lima waktu sehari-semalam. Padahal, 
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materi PAIdBP sangat penting. Hal tersebut berdampak terhadap hasil 

belajar PAI siswa. Mulyono (1999:15) menyatakan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Selanjutnya, Purwanto (2011:46) menuliskan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena siswa mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang 

diberikan dalam proses belajar mengajar.  

Salah satu usaha meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

menggunakan media pembelajaran. Arsyad (2003:4) menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari sumber, baik guru maupun lain kepada 

penerima atau siswa. Ditegaskan lagi oleh Arsyad (2003:15) bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan ransangan proses pembelajaran, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Penggunaan suatu media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pembelajaran pada saat itu. Di samping 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga 

dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi. Menurut Arsyad (2003:5), media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 
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pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video camera, 

video recorder, film, slide, foto, grafis, grafik, televisi, dan komputer. 

Menurut Arif (2007:28), media grafis yaitu media visual yang 

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, 

dimana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi 

visual. Menurut Arif (2007:29), yang termasuk media grafis antara lain: (1) 

grafis, (2) sketsa, (3) diagram, (4) bagan, (5) grafik, (6) kartun, (7) poster, 

(8) peta dan globe, serta (9) kartu.   

Media grafis yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

grafis kartu. Pengertian media kartu menurut Hamalik (2006:14) adalah 

media yang diterbuat dari karton yang bertulis soal-soal dari materipokok 

suatu topik yang dibahas. Menurut Enidarwaniswati (2006:14), media 

kartu adalah media yang diterbuat dari karton yang tertulis soal-soal dari 

materipokok suatu topik yang dibahas. Menurut Indrus (2016:2), fungsi 

media kartu yaitu: (1) membawa siswa untuk menemukan materi-materi 

pokok dari sebuah topik yang akan dibahas, (2) membantu mempertajam 

ingatan siswa, karena dari sekian kartu yang disediakan mereka bisa 

mencocokkan dengan tuntutan judul yang disajikan, (3) membuat anak 

kreatif, (4) meningkatkan kompetensi individu disamping belajar 

mempertahankan kekompakkan kelompok, (5) membantu anak untuk 

memahami materi yang sedang dibahas. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian adalah siswa kelas IV SDN 15 Batang Barus Kecamatan Gunung 

Talang, Kabupaten Solok yang berjumlah 17 orang siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, 
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pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan  tes. 

Instrumen yang digunakan adalah lembaran pengamatan dan lembar 

evaluasi tes hasil belajar siswa. Analisis data dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan untuk kegiatan guru siklus I memperoleh poin 

54 dari skor maksimum 68 poin dengan nilai 79 kategori baik. Hasil 

pengamatan untuk kegiatan siswa siklus I memperoleh poin 51 dari skor  

maksimum 68 poin dengan nilai 75 kategori baik. Hasil penilaian 

membaca ayat Al-Falaq siklus I memperoleh rata-rata 78 dengan kategori 

baik. Hasil penilaian menulis ayat Al-Falaq siklus I memperoleh rata-rata 

nilai 78 dengan kategori baik. Adapun hasil refleksi sikus I, antara lain: 

a. Dalam menjelaskan tujuan pembelajara guru harus memastikan siswa 

mendengarkan dengan serius. 

b. Materi yang dijelaskan guru terlalu singkat dan belum semua siswa 

memndengarkan dengan baik. 

c. Siswa masih belum menguasai langkah-langkah belajar dengan 

menggunakan media gambar kartu. 

d. Dalam pelaksanaan presentasi masih banyak kekurangan, dimana 

siswa belum mampu berkoordinasi dalam baik dalam kelompoknya, 

sehingga presentasi tidak selesai tepat waktu. 

e. Ketika siswa menulis ayat pendek guru belum bisa memberikan 

perhatian yang merata kepada siswa ketika ada siswa yang malas-

malas dibiarkan saja. 
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f.  Dalam memberikan penguatan guru belum menfokuskan pada materi 

yang dijawab salah oleh siswa jadi kelihatan guru masih mengulang-

ngulang materi yang sudah diketahui siswa juga. 

Selanjutnya, hasil pengamatan untuk kegiatan guru siklus II 

memperoleh poin 64 dari skor maksimum 68 poin dengan nilai 94 kategori 

sangat baik. Hasil pengamatan untuk kegiatan siswa siklus ii memperoleh 

poin 62 dari skor  maksimum 68 poin dengan nilai 91 kategori sangat baik. 

Hasil penilaian membaca ayat Q.s Al-Maun pada siklus II memperoleh 

rata-rata 86 dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian menulis ayat Al-

Falaq siklus II memperoleh rata-rata nilai 88 dengan kategori sangat baik. 

Saat dilakukan presentasi kelompok, kelompok yang lain 

menanggapi, memberi saran, memberikan masukan pada kelompok yang 

presentasi. Banyak peserta didik yang menolak dan bahkan banyak yang 

enggan untuk bersuara. Disinilah peran guru yang pentingnya bagaimana 

dapat memotivasi dan membangkitkan ide-ide agar peserta didik mau 

bertanya, mau berpendapat, dan erani mengungkatkan isi pikirannya. 

Untuk siklus I guru belum berhasil, pada siklus II guru berusaha 

melakukan latihan dan menonton video tentang bagaimana cara 

mengemukan pendapat dan menanggapi suatu persoalan sehingga 

peserta didik punya keberanian dan tidak takut salah. Untuk siklus II, ada 

peningkatan yang sangat signifikan pada peserta didik.  

Selanjutnya, guru menugasi kelompok lain memberikan penilaian 

terhadap kelompok yang telah membacakan hasil kerja kelompoknya 

serta menanggapi hasil jawaban yang telah dijelaskan temannya dimana 

kelompok ini akan memberikan penilaian terhadap hasil yang telah 

dijelaskan. Hal ini dilakukan agar peserta didik termotivasi untuk 
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menjawab dan menjelaskan jawaban secara jelas, walaupun masih di 

bawah bimbingan guru. Penilaian yang diberikan merupakan motivasi 

peserta didik agar tetap aktif dalam belajar karena dengan adanya 

penilaian yang diberikan kepada peserta didik dapat membuatnya puas 

dan bangga terhadap hasil pembelajaran yang telah diperolehnya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peneliti 

ambil beberapa kesimpulan yaitu pelaksanaan pembelajaran PAI 

khususnya materi membaca dan menulis ayat-ayat pendek dengan 

penggunaan media garfis kartu diawali dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyajikan dan membentuk kelompok untuk menjelaskan 

jawaban dari soal yang ada pada kartu yang membuat peserta didik dapat 

mengingat materi yang telah dipelajari, menjelaskan, mengungkapkan 

ide-ide yang ada serta melatih peserta didik berani. Oleh sebab itu, 

diharapkan guru dapat melaksanakan pembelajaran PAI khususnya 

materi membaca dan menulis ayat-ayat pendek dengan menggunakan 

media grafis kartu dimana pada awal pembelajaran guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dengan sumber daya alam yang ada disekitar peserta 

didik. Di samping itu, guru dapat membimbing peserta didik dalam 

menjelaskan apa yang telah dibuatnya pada kartu, sehingga pembelajaran 

yang diharapkan tercapai dengan baik. 
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