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Model pembelajaran jigsaw adalah salah satu metode pembelajaran aktif  dan menjadikan suasana kelas yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab seorang guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran yang diharapkan. Karena Pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang  efektif dalam proses mengajar yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum. Dengan menerapkan sebuah metode dalam pembelajaran maka akan mengalami perubahan terhadap siswa dan juga berefek kepada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan dua siklus. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui lembar observasi siswa dan guru, wawancara,dan soal tes evaluasi pada setiap siklus pembelajaran. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan model jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa kelas VII-I MTsN 4 Banda Aceh pada pokok bahasan tata cara adab membaca al-qur’an dan adab ber do’a  hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II. Pada post test siklus I siswa yang memperoleh nilai siswa memperoleh nilai <75 sebanyak 5 siswa (1.45%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 24 siswa (82,75%) dengan rata-rata kelas 8.20%. Sedangkan nilai post test pada siklus II siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 2 siswa (6.8%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 27 siswa (93,1%), dengan rata-rata kelas 74,6%. Pada siklus II kemampuan belajar siswa meningkat dengan presentase ketuntasan 93,1%. Hal ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimum yang telah terpenuhi yaitu 75. Skor-Skor yang diperoleh siswa meningkat dan mencapai indikator yang telah ditetapkan oleh guru, Maka dari itu menerapkan sebuah metode dalam pembelajaran sangat bagus untuk meningkatkan pemahaman siswa dan siswa dapat berperan aktif dalam memberikan tanggapan dan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada saat diskusi karena setiap siswa memiliki rasa tanggung jawab dalam keberhasilan kelompokknya.
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BAB I
PENDAHULUAN
 LATAR BELAKANG MASALAH
Pembelajaran disekolah terdapat banyak unsur yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Unsur-unsur tersebut adalah pendidik (guru), peserta didik (siswa), kurikulum, pengajaran, tes, metode, media dan lingkungan. Siswa sebagai subjek dalam proses tersebut juga sangat berperan dalam keberhasilan belajar mengajar. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 2.
Model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran, karena dengan model tersebut guru dapat menciptakan kondisi belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Pemakaian model pembelajaran harus dilandaskan pada pertimbangan untuk menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang tidak hanya menerima pasif saat belajar di dalam kelas. Namun guru juga harus menempatkan siswa sebagai insan yang secara alami memiliki pengalaman, keinginan, dan pikiran yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu seharusnya setiap guru mampu memilih strategi dan model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik mempunyai keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang mampu belajar.
Berdasarkan prinsip student centered, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah CBSA (Cara Belajar Siswa
2



Aktif) yang diterjemahkan dari SAL (Student Active Learning), yang maknanya adalah bahwa proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relavan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hamzah B. Uno, MODEL PEMBELAJARAN Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6.
Penggunaan berbagai model pembelajaran akan dapat melibatkan siswa untuk berfikir secara kritis dan memberikan motivasi yang besar terhadap hasil belajar siswa. Tapi pada kenyataannya dilapangan masih terdapat guru yang tidak dapat memiliki model pembelajaran yang tepat untuk membuat siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Serta kurangnya guru dalam memberikan motivasi dan kurang minat untuk belajar dengan baik di sekolah. Sehingga dapat dipahami bahwa model pembelajaran itu sangat penting dipergunakan dalam proses belajar mengajar.
Model pembelajaran memiliki peranan yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Misalnya dapat digunakan oleh guru sebagai dasar melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Salah satu masalah dalam pembelajaran di sekolah adalah rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Yang termasuk faktor internal adalah faktor fisiologis dan psikologis (misalnya kecerdasan motivasi berprestasi dan kemampuan kognitif), sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan instrumental misalnya guru, kurikulum, dan model pembelajaran. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, motivasi berprestasi dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas  
kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan.
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar.
Guru berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembanhakan bahan pelajaran yang baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai.
Untuk memenuhi hal tersebut di atas guru dituntut mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau belajar karena memang siswalah subjek utama dalam belajar.
Pada kenyataannya di sekolah-sekolah sering kali guru yang aktif sehingga murid tidak diberi kesempatan untuk aktif. Betapa pentingnya aktivitas belajar murid dalam proses belajar mengajar sehingga John Dewey, sebagai tokoh pendidikan, mengemukakan pentingnya prinsip ini melalui metode. Aktivitas belajar murid yang dimaksud disini adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. Aktivitas belajar murid dapat digolongkan kedalam beberapa hal:
	Aktivitas Visual (visual activities) seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen dan demonstrasi.

Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya-jawab, diskusi, menyanyi.
Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, pengarahan.
Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari, melukis.
Aktivitas menulis (writting activities) seperti mengarang, membuat makalah, membuat surat.
Setiap jenis aktivitas tersebut di atas memiliki kadar atau bobot yang berbeda bergantung pada segi tujuan mana yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang jelas, aktivitas kegiatan belajar murid hendaknya memiliki kadar atau bobot yang lebih tinggi. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Cet 4, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992), h. 16-17.
Salah satu pelajaran yang wajib diajarkan pada siswa tingkat Madrasah Tsanawiyah adalah pendidikan Agama Islam. Hasil Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di MTsN 4 Banda Aceh, menunjukkan bahwa siswa disekolah tersebut belum sepenuhnya dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah pada saat pelajaran berlangsung dan sedikit melibatkan siswa untuk memberi tanggapannya karena mereka hanya mendengarkan materi yang dijelaskan oleh gurunya saja sehingga membuat suasana belajar yang tidak pasif. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang baik untuk memperbaiki proses dalam belajar tersebut  dan hasil belajar yang menurun agar meningkat lebih baik.
Guru adalah sebagai pengajar dan pendidik. Tugas profesionalnya mengharuskan dia belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat tersebut sejalan dengan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Guru tidak sendirian dalam belajar sepanjang hayat. Lingkungan sosial guru, lingkungan budaya guru, dan kehidupan guru perlu diperhatikan oleh guru. Sebagai pendidik, guru dapat memilah dan memilih yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajar
kan siswa. Dimyanti, Mudjiono, Belajar & Pembelajaran, Cet 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.
100.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif jigsaw menjadikan siswa lebih aktif dibandingakan guru, siswa akan bekerja secara kelompok mendiskusikan suatu materi atau permasalahan yang diberikan oleh guru, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa-siswa dalam kelas.
Skor-Skor yang diberikan para siswa kepada anggota kelompoknya didasarkan pada sistem skor perkembangan individual, dan para siswa yang skor anggota kelompoknya meraih skor tertinggi akan menerima penghargaan, sertifikat atau bentuk-bentuk rekognisi anggota kelompok lainnya. Sehingga para siswa terlibat aktif dalam kelas dan membuka pikiran yang kritis dalam berfikir dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. Para siswa termotivasi untuk mempelajari materi dengan baik dan untuk bekerja keras dalam kelompok ahli mereka supaya mereka dapat membantu anggota kelompoknya. Oleh karena itu penulis ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Model Jigsaw Pada Materi Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Adab Berdo’a di Kelas VII MTsN 4 Banda Aceh.”

 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah dengan penerapan model jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa terhadap materi Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Adab Berdo’a di Kelas VII MTsN 4 Banda Aceh ?"

 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan penerapan model jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa terhadap materi Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Adab Berdo’a di Kelas VII MTsN 4 Banda Aceh.

HIPOTESIS PENELITIAN
Hipotesis merupakan suatu jawaban dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Model jigsaw akan meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar pada materi Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Adab Berdo’a di Kelas VII MTsN 4 Banda Aceh."

 MANFAAT PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat antara lain:
	Bagi siswa, akan memperoleh sebuah model pembelajaran yang lebih menarik sehingga dapat mencapai sasaran.
	Bagi guru, akan membantu dalam proses pembelajaran apabila guru mendapatkan kendala dalam pemilihan metode pembelajaran maka dapat memanfaatkan metode ini sebagai keterampilan dalam mengajar agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. dan mendapat tambahan wawasan serta keterampilan yang digunakan untuk meningkatkan mutunya.
	Bagi madrasah, akan dapat memberikan sumbangan pengalaman model pem

     belajaran baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
	Bagi peneliti, akan bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang model-model yang diterapkan dalam proses belajar mengajar terutama model jigsaw.






 DEFINISI OPERASIONAL
Istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:
	Penerapan

Penerapan adalah suatu proses atau cara yang menyangkut dengan perbuatan menerapkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 138.. Adapun penerapan yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah proses menerapkan suatu model dalam pembelajaran terhadap suatu mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik kelas VII- 1 MTsN 4 Banda Aceh.

	Model Pembelajaran

		Model merupakan cara-cara mengoperasikan suatu kegiatan pembelajaran perubahan konseptual dan juga pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas dengan menggunakan berbagai cara, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.  Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajar , Departemen Pendidikan  Nasional direktorat Jenderal Peningkatan  Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pusat Pengembangan Penataran Guru Ips Dan Pmp Malang :2006, h. 6-10. Kegiatan pembelajaran (instructional activities)  merupakan lingkungan /
konteksinteraksi yang memungkinkan bagi peserta didik memperoleh kemudahan belajar dalam rangka mewujudkan ketercapaian suatu kompetensi atau meraih hasil belajar yang diharapkan dan dapat berlangsung setiap saat dalam berbagai latar (setting) serta melalui berbagai sumber belajar (learning resources) Kegiatan pembelajaran yang demikian perlu pengelolaan secara tepat agar tercipta suasana yang kondusif, sehingga keterlaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik sampai terwujudnya hasil yang diharap kan.  Ketepatan  pengelolaan  kegiatan pembelajaran sangat diperlukan  bahwa suatu kegiatan pembelajaran tidak menjamin orang (baca: peserta didik) dapat belajar.
Untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara tepat-guna dan berhasil guna diperlukan suatu pendekatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dan metode pembelajaran tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan pendekatan memberikan orientasi terhadap pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam berbagai tahapan (tahap demi tahap) yang mencerminkan cara bagaimana peserta didik hendak mempelajari bahan ajar yang akan disajikan secara efekfif efisien, dan seoptimal mungkin. Kemudian, metode dalam kegiatan pembelajaran berkedudukan membangun kondisi yang memudahkan untuk memfasilitasi cara belajar peserta didik agat dapat mewujudkan ketercapaian kompetensi yang diharapkan secara efektif, efisien, dan seoptimal mungkin. Selanjutnya, kedudukan strategi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengemas atau menata keterlaksanaan berbagai macam metode dan media yang terpilih serta mengorganisasikan bahan ajar dari berbagai sumber dan peserta didik yang belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan seoptimal mungkin. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa desain program pembelajaran sebaik apapun, kiranya tidak akan dapat memfasilitasi peserta didik dalam mewujudkan ketercapaian kompetensi yang diharapkan, apabila tidak didukung oleh pemilihan sekaligus penggunaan pendekatan, strategi, dan metode secara tepat.
	Model Pembelajaran Jigsaw

Secara bahasa, arti jigsaw dalam bahasa inggris adalah gergaji ukir dan ada jugayang menyebutnya dengan istilah puzzle yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pengajaran dengan model Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (zigzag), yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Mel Silberman, Active Learning 101 Strategi  Pembelajaran  Aktif, terj. Sarjuli, et.al., 
(Yogyakarta: Pustaka  Insan  Mandiri, 2007), h. 217.Ataupun Metode Jigsaw Learning  suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya.
	
	Adab Membaca Al-Qur’an dan Berdo’a

عَنْ عٌثْمَانَ رَضِيَ اللهٌ عَنْهٌ عَنَّ النَبِي رَضِيَ اللهٌ عَنْهٌ قَالَ: خَيرٌكٌم ( وَفِيْرِ وَايَةِ: إِنَّ اَفضَلٌكٌم ) مَن تَعَلَّمَ القٌرْاّنُ وَعَلَّمَهٌ.قَالَ وَأَقْرَأّ  أَبٌوْعّبْدٌ الرًّحْمَنْ فِيْ إِمْرَةِ  عٌثْمَانَ حَتَّي كَانَ الحَجَّاجٌ، قَالَ: وَذَاكِ الَذِيْ أَقْعَدَنٍيْ  مَقْعَدِىْ هَذَا.
Dari Utsman RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian (Dalam riwayat lain: sesungguhnya yang paling utama diantara kalian) adalahorang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” Abu Abdurrahman mengajar Al-Qur’an pada masa kepemimpinan Utsman hingga masa Al Hajjaj. Dia (Abu Abdurrahman, sebagaimana yang merujuk pada riwayat dari Ahmad) kemudian berkata,“ Dan hal itulah yang menempatkanku pada posisi seperti ini”. Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Mukhtashar Shahih Bukhari, Cet IV, November 2007, (Pustaka Azam:Jakarta), h. 718.
Adab adalah tata krama atau aturan-aturan yang baik. Al-Qur’an adalah kalam Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang ditulis dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya ibadah. Jadi adab membaca al-Qur’an adalah aturan-aturan yang baik ketika seseorang membaca al-Qur’an. Doa dalam pengertian pendekatan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, banyak juga dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Bahkan Al-Qur’an banyak menyebutkan  pula bahwa tadharu’ (berdoa dengan sepenuh hati) hanya akan muncul  bila di sertai keikhlasan. Muhammad  Reysyahri,  Ensiklopedia  Mizanul Hikmah: Kumpulan  Hadist Nabi Saw, Jilid 1, Nur Al-Huda (Jakarta: 2001),  h. 39. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang shalih. Dengan tadharu’ dapat menambah kemantapan jiwa, sehingga doa kepada Allah akan senantiasa dipanjatkan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam penderitaan maupun dalam kebahagiaan, dalam kesulitan maupun dalam kelapangan.
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BAB II
                                 LANDASAN TEORITIS
HAKIKAT MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW
Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang membagi siswa dalam kelompok, tiap anggota kelompok akan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang berbentuk soal-soal. Jigsaw adalah  salah  satu  tipe  pembelajaran kooperatif  yang mendorong siswa aktif dan saling  membantu dalam menguasai materi  untuk  mencapai prestasi  yang  maksimal.  Zulfiani dkk.,  Strategi  Pembelajaran Sains, (Jakarta:  Lembaga  Penelitian UIN,
 2009), h. 143. Model pembelajaran jigsaw dikembangkan oleh Arosan, Blaney, Stephen, Sikes, dan Snapp. Pada dasarnya, model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya guru membagi siswa kedalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari beberapa siswa sehingga setiap siswa bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen/sub topik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Dalam penerapannya siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok, tiap kelompok terdiri dari tim ahli sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan oleh guru maksimal lima pertanyaan sesuai dengan jumlah tim ahli. Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 98.
Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya:
	Pertimbangan terhadap tujuan yang ingin hendak dicapai.

Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran.
Pertimbangan yang berhubungan dari sudut peserta didik atau siswa.
Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis. Rusman, Model-model Pembelajaran mengembangkan frofesionalisme Guru, Edisi Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 132-134.
Dalam metode jigsaw, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 5 anggota. Setiap kelompok diberi informasi yang membahas salah satu topik dari materi pelajaran mereka saat itu. Dari informasi yang diberikan pada setiap kelompok ini, masing-masing anggota harus mempelajari  bagian-bagian yang berbeda dari informasi tersebut. Misalnya, jika kelompok A diminta mempelajari informasi tentang novel, maka lima orang anggota di dalamnya harus mempelajari bagian-bagian yang lebih kecil  dari novel, seperti tema, alur, tokoh, konflik, dan latar.
	Setelah mempelajari informasi tersebut dalam kelompok masing-masing, setiap anggota yang mempelajari bagian-bagian ini berkumpul dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang juga menerima bagian-bagian materi yang sama. Jika anggota 1 dalam kelompok A mendapatkan tugas mempelajari alur, maka ia harus berkumpul dengan siswa 2 dalam kelompok B dan siswa 3 dalam kelompok C (begitu seterusnya) yang juga mendapat tugas mempelajari alur. Perkumpulan siswa yang memiliki bagian informasi yang sama ini dikenal dengan istilah “kelompok ahli” (exspert group). Dalam “kelompok ahli” ini, masing-masing siswa saling berdiskusi dan mencari cara terbaik bagaiman menjelaskan bagian informasi itu kepada teman-teman satu kelompoknya yang semula, dan masing-masing dari mereka muai menjelaskan bagian informasi tersebut kepada teman satu kelompoknya. Siswa masing-masing kelompok yang bertanggung jawab pada sub topik yang sama membentuk kelompok lagi yang terdiri dari tiga atau empat siswa. Setelah itu siswa kembali ke kelompok masing-masing sebagai “ahli” dalam sub topiknya dan mengajarkan informasi penting dalam sub topik lainnya, juga bertindak serupa sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Dengan demikian setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara keseluruhan.  Nur Asma, Model Pembelajaran Kooperatif, Yogyakarta:UPT FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2006),  h. 65.
Jadi, dalam metode jigsaw, siswa bekerja kelompok selama dua kali, yakni dalam kelompok mereka sendiri dan dalam “kelompok ahli”. Setelah masing-masing anggota menjelaskan bagiannya masing-masing kepada teman-teman satu kelompoknya, mereka mulai bersiap untuk diuji secara individu (biasanya dengan kuis). Guru memberikan kuis kepada setiap anggota kelompok untuk dikerjakan sendiri-sendiri, tanpa bantuan siapa pun. Skor yang diperoleh setiap anggota dari dari hasil ujian/kuis individu ini akan menentukan skor yang diperoleh kelompok mereka.  Miftahul Huda, COOPERATIVE LEARNING Metode, Teknik, Struktur Dan Model Penerapan, Cet 5, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2011) h. 120-121.
Model pembelajaran ini sangat menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif,  (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2011), h. 56.  Siswa‑siswi bekerja sama untuk menyelesaikan 
tugas kooperatifnya dalam:
	Belajar dan menjadi ahli dalam sub topik bagiannya.

Merencanakan bagaimana mengerjakan sub topik bagiannya kepada anggota kelompoknya semula.

 LANGKAH-LAGKAH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut Slavin, yaitu:
	Kelas dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya terdiri 4 atau 5 siswa dengan karakteristik yang heterogen.

Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks, dan setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan akademik tersebut.
Para anggota dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian bahan tersebut. Kumpulan siswa semacam itu disebut “kelompok pakar” (expert group).
Selanjutnya para siswa yang berada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula (home teams) untuk mengajar anggota lain dalam kelompok pakar.
Setelah dilakukan pertemuan dan diskusi dalam “home teams”, para siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari Robert E. Slavin, COOPERATIVE LEARNING teori, riset dan praktik, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 236.
Peneliti menyimpulkan tahap-tahap model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berdasarkan beberapa penjelasan diatas, yaitu :
	Guru memberikan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan tentang kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
	Guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 bagian.
	Siswa dibagi menjadi 4-5 kelompok asal (tergantung pada jumlah siswa), masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa.

Materi pertama dibagikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima materi yang kedua, siswa yang ketiga menerima materi yang ketiga, dan siswa yang keempat menerima materi yang keempat.
Siswa yang mempunyai tanggung jawab untuk mempelajari materi yang sama berkumpul untuk melakukan diskusi dalam kelompok ahli.
Sehingga ada 4 kelompok ahli yang terbentuk. Kelompok ahli yang pertama bersama-sama mempelajari materi pertama, kelompok ahli kedua mempelajari materi yang kedua, kelompok ahli yang ketiga mempelajari materi yang ketiga, dan kelompok ahli yang keempat mempelajari materi yang keempat.
Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok ahli, siswa kembali pada kelompok asal untuk saling bertukar informasi tentang materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli.
Siswa mengerjakan tugas kelompok dan mempersentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Setelah melakukan kerja kelompok siswa diberi evaluasi secara individu.
	Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan penghargaan pada kelompok siswa yang memperoleh nilai tinggi.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW
Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut:
	Siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam kelompok.
	Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah.
	Menerapkan bimbingan sesama teman.
	Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi.
	Memperbaiki kehadiran.
	Sikap apatis berkurang.

Pemahaman materi lebih mendalam.
Meningkatkan motivasi belajar.
	Dalam proses belajar mengajar siswa saling ketergantungan positif.
	Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok.
	Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan kelompok lain.
	Setiap siswa saling mengisi satu sama lain. Yamin dan Ansari, Teknik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa, (Jakarta Persada : 2008), h. 78-80.
	Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah sebagai berikut

	Keadaan kondisi kelas yang ramai, sehingga membuat siswa bingung dan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan pembelajaran baru.
	Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan- 

Keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing akan dikhawatirkan 
Kelompok akan macet.
	Siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai.
	Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, misalnya jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi.
	Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila ada penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2007), h. 247-248.





 HAKIKAT KEAKTIFAN BELAJAR
Aktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti giat Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Cet 3,  Departemen Pendidikan  Nasional, Pusat
Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),  h. 23.. Aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru, agar proses belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang maksimal. Maka guru perlu mencari cara untuk meningkatkan keaktifan siswa  
Keaktifan peserta didik dalam belajar secara efektif itu dapat dinyatakan sebagai berikut:
	Hasil belajar peserta didik umumnya hanya sampai tingkat penguasaan, merupkan bentuk hasil belajar terendah.
	Sumber–sumber belajar yang digunakan pada umumnya terbatas pada guru (catatan penjelasan dari guru) dan satu dua buku catatan.

Guru dalam mengajar kurang merangsang aktivitas belajar peserta didik secara optimal.Tabrani, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remadja Karya,1989), h. 128.
Keaktifan sendiri merupakan penggerak dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan belajar, siswa di tuntut untuk selalu aktif memproses dan mengolah hasil belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah hasil belajarnya secara efektif, siswa dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. Sardiman Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawai Pers, 2009), h. 100. berpendapat bahwa aktivitas disini yang baik yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait. Kaitan antara keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan siswa di sekolah. Beberapa macam aktivitas itu harus diterapkan guru pada saat pembelajaran sedang berlangsung.
Dalam proses belajar aktif pengetahuan merupakan pengalaman pribadi yang diorganisasikan dan dibangun melalui proses belajar bukan merupakan pemindahan pengetahuan yang dimiliki guru kepada anak didiknya, sedangkan mengajar merupakan upaya menciptakan lingkungan. Agar siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui keterlibatan secara aktif dalam kegiatan belajar. Untuk itu guru harus memotivasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung, dalam hal ini gur harus berperan sebagai fasilitator pada saat pembelajaran. Guru berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung bagi terciptanya pembelajaran yang bermakna. Siswa harus mengalami dan berinteraksi langsung dengan obyek yang nyata. Jadi belajar harus dialihkan yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusaat pada siswa. Sekolah merupakan sebuah miniatur dari masyarakat dalam proses pembelajaran harus terjadi saling kerja sama dan interaksi antar komponen.
Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Dengan demikian pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang aktivitas-aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Pembelajaran terpadu bisa saja dikembangkan dari suatu tema yang disepakati bersama dengan melirik aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara bersama melalui pengembangan tema tersebut. Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Ed 1, Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 63.

TATA CARA ADAB MEMBACA AL‑QUR’AN DAN ADAB BERDO’A
Al-Qur’anul Karim adalah firman Allah SWT  sebagai pedoman umat manusia dan mengajarkan, menuntun kepada petunjuk untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dijanjikan Allah SWT syurga yang indah, kecukupan dalam hidupnya, kemurahan rezeki, pahala, meleburkan dosa serta dikabulkannya segala pinta dan doa yang diharapkannya. Selain itu Allah SWT menggolongkan dirinya bersama orang-orang mu’min yang mendapatkan Rahmat dan Syafa’atNya ketika hari kiamat nanti. Al-Qur’an sebagai kitab suci harus dimuliakan dan dihormati oleh karena itu membacanya tidak boleh sembarangan melainkan dengan memiliki adab dan sopan santun dan tata cara membacanya. Ahmad Syarifuddin, Mendidik Anak, Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur’an, Cet 1, Gema Insani Press, (Jakarta: 2004), h 87. Adab dan tatacara membacanya tentu saja berkaitan dengan upaya sang pembaca memahami kemuliaan Al-Qur’an sebagai kitab suci yang mulia dari Allah SWT.
Beberapa adab dalam membaca Al-Qur’an antara lain disebutkan, bersuci, membacanya di tempat yang bersih, menghadap kiblat, mulut bersih, membaca ta’awuz, membaca dengan pelan, memperhatikan dan menghayati bacaan, memahami maksud dan kandungan ayat, memperbagus suara, dan tidak bermain-main dalam membacanya. Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Sekolahan Menengah Atas, Cet 1, (Medan: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2013) h. 35.

	 Adab Membaca Al-Quran

	Membaca dalam keadaan suci,  duduk yang sopan dan tenang.

Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca.
Membaca Al-Qur’an dengan khusyu’, dengan menangis-trenyuh karena sentuhan pengaruh sayat yang dibaca sehingga  bisa menyentuh jiwa dan perasaan.
Membaguskan suara ketika membacanya.
	Membaca Al-Qur’an dimulai dengan isti’adzah.

	Adab Berdoa

	Hendaknya memilih waktu dan keadaan yang utama, seperti:

1. Tengah malam, Rasulullah saw. bersabda: “Keadaan yang paling dekan antara Tuhan dan hambanya adalah di waktu tengah malam akhir. Jika kamu mampu menjadi bagian yang berdzikir kepada Allah, maka kerjakanlah pada waktu itu”.
2. Saat sujud, Rasulullah saw, bersabda: “Dan adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, niscaya akan diijabahi doa kalian”. 
3. Ketika adzan, Rasulullah saw, bersabda: “Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka pintu-pintu langit dibuka, dan doa diistijabah”.
4. Antara adzan dan iqamah, Rasulullah saw. bersabda: “Doa antara adzan dan iqamat mustajab, maka berdoalah”.
5. Ketika bertemu musuh. Dari Sahl bin Saad, dari Nabi saw.
bersabda: “Dua keadaan yang tidak tertolak atau sedikit sekali tertotak doa ketika adzan dan doa ketika berkecamuk perang”.
6. Potongan waktu akhir di hari Jum’at, Rasulullah saw, bersabda:“Hari Jum‟at 12 jam tiadalah seorang muslim yang meminta kepada Allah sesuatu, kecuali pasti Allah akan memberinya, Maka carilah waktu itu di akhir waktu bakda shalat Ashar”. 
7. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya.
8. Hendaknya ketika tidur dalam kondisi dzikir, kemudian ketika bangun malam berdoa, Dari Muadz bin Jabal dari Nabi saw, bersabda: “Tiada seorang muslim yang tidur dalam keadaan dzikir dan bersuci, kemudian ketika ia bangun di tengah malam, ia meminta kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah pasti mengabulkannya”. 
b. Berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan, dengan rasa takut dan penuh  harap. Kementrian Agama Republik Indonesia,  Buku Siswa Akidah Akhlak (Jakarta: 2014), h. 103.
c. Dengan suara lirih, tidak keras dan tidak terlalu pelan.
d. Tidak melampaui batas dalam berdoa.
Allah swt. berfirman: “Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan penuh rendah diri dan takut (tidak dikabulkan). Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (QS. al A‟raf:55). Contoh melampai batas dalam berdoa adalah minta disegerakan adzab, atau doa dalam hal dosa dan memutus silaturahim dll. 
e. Rendah diri dan khusyu’. Allah swt. berfirman:
“Maka Kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu ‟ kepada kami” (al Anbiya : 90) 
	Hendaknya ketika berdoa dimulai dengan dzikir kepada Allah dan memujinya dan agar mengakhirinya dengan shalawat atas nabi saw.        http://endraya.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/08-Modul-06-Ibadah Harian.pdf


	Kedudukan Pembaca Al-Qur’an

Dari Aisyah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW Bersabda:
عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَألَت قَالَ رَسُوْلٌ اللهِ صَلَّى اللهٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :المَا هِرٌ بِالقٌرْأّنَ  مَعَ السَّفْرَةِ الكِرَامِ البَرَةِ وَالِّذِيْ يَقْرَأٌ القٌرْاّ نَ وَيَتَتَعْتَعٌ فِيْهِ، وَهٌوَ عَلَيْهِ شَاقٌق لَهٌ أَجْرَانِ.			
“Dari Aisyah: Ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Orang yang pandai akan Al-Qur’an itu dia akan bersama para rasul yang mulia dan taat-taat. Adapun orang yang membaca Al-Qur’an secara berulang-ulang, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan dua pahala.”

Hadist yang diceritakan oleh Muhammad bin Al Mutsanna dan bersumber dari Qatadah, dengan isnad tersebut, senada dengan hadist diatas. K.H Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim, Jilid1, November 1992, Cet 1,
 (Penerbit As-Syifa, Semarang),  h. 966.
Inti dari hadist di atas adalah Orang yang membaca al-Qur’ann dan yang pandai (hafal) membacanya di akhirat nanti akan bersama malaikat dan Orang yang membaca Al-Qur’an walaupun terbata-bata membacanya akan memperoleh dua pahala
	Pembagian kaum muslimin dari segi bacaan Al-Qur’annya, Dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
عَنْ  أَنَسُ بْنُ مَالِك رَضِيَ اللّه عَنْهُعَنْ أَبِي موْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَال: مَثَل الْمُؤْمِنِ الّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  مَثَلُ الأُتْرُجَةِ: رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَىِّبٌ. وَمثَلُ الْمُؤِمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  مَثْلُ التَّمْرَةِ: لاَرِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  مَثَلُ الرَيْحَانَةِ: رِيْحُهَا طَىِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ. وَمثَلُ المُنَافِقِ الَّذِى لاَيَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.
“Perumpamaan Mukmin yang membaca Al-Qur’an ialah seperti buah utrujah (semacam jeruk manis): aromanya enak dan rasanya lezat. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Qur’an seperti buah tamr (kurma): tadak ada aromanya, namun rasanya manis. Permisalah orang munafik yang membaca Al-Qur’an seperti buah Handzaah: tidak beraroma dan rasanya pahit.” (HR Bukhari dan Muslim). K.H Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim ........., h. 965.
	Kemuliaan dan ketinggian umat karena Al-Qur’an serta lemahnya dan hinanya umat karena meninggalkan al-qur’an dan berpaling darinya
Hadist Tentang Pahala Membaca Al-Qur’an:	
اِقْرَؤٌوْا القٌرْانَ فَاِنَّكٌمْ تٌؤْ جَرٌوْنَ عَلَيْهِ، أَمَّا إِنِّي لَا أَقٌوْلٌ: (الم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرٌ، لاَمْ عَشْرٌ، وَمِيْمٌ عَشْرٌ، فَتِلْكَ ثَلَاثٌوْنَ.
“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala karenanya. Aku tidak mengatakan: (Alif Lam Mim) satu huruf, akan tetapi Alif sepuluh, maka semuanya tiga puluh.” Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Silsilah Hadist Shahih, Jilid 3, Cet 1, Juni 2006, (Qisthi Press: Jakarta), h. 353.
Pada hari kiamat, Al-Qur’an akan datang sebagai syafaat (penolong)
Dari Abu Umamah Al-Bihali r.a, Ia berkata, “Aku mendengar rasulullah SAW Bersabda:
إعَنْ أبِيْ أُمامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ  فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لأَصْحَابِهِ.
“Bacalah Al-Qur’an, sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat (penolong) bagi pembacanya.” (HR Bukhari). Imam Nawawi, Terjemahan RIYADHUS SHALIHIN, Jilid 2, juli 1999 Cet IV, (Pustaka Amani: Jakarta) h. 115.

	Hikmah Membaca Al-Qur’an

Al Quran sebagai wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi setiap umat manusia sebagai pedoman hidup guna menunjukkan kepada jalan kebaikan dan kebenaran, mengingatkan manusia agar berpegang teguh pada Al Quran untuk selamat di Dunia dan Akhirat. Jika suatu buku memiliki suatu nilai manfaat dari setiap isinya, maka alquran banyak memiliki manfaat dan menjadi tuntunan hidup atau pegangan manusia dalam hidup didunia. Bahkan Al Quran memiliki keistimewaan bagi setiap orang yang membacanya, bahkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. (Al-Fathir:29-30), Karena keistimewaan Al Quran mampu membuat hidup manusia menjadi aman dan tentram.
                   
Allah berfirman: “Sesungguhnya orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkah kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengaharapkan perniagaan yang tidak merugi.” (QS Al-Fatir: 29). Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahan, Syammil Qur’an (Bandung:1987),  h. 437.

Allah Swt. Menceritakan tentang hamba-hambanya yang beriman,yaitu orang-orang yang membaca Kitabnya dan beriman kepadanya serta mengamalkan isi shalat dan menginfaqkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam atupun siang hari, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.
Maksudnya “mereka itu mengaharapkan perniagaan yang tidak merugi.” mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati, sesungguh   nya tiap-tiap orang itu berada di belakang perniagaannya, dan sesungguhnya kamu pada hari ini berada di belakang semua perniagaan. Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
	Membaca Al-Qur’an merupakan amal yang terbaik.
	Mendapat derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT.
	Mendapat sakinah (ketenangan jiwa) dan rahmat (kasih sayang).
	Mendapat sebaik-baik anugerah Allah SWT.

Dari tiap ayat Al-Qur’an yang dibaca mengandung 10 kebaikan di dalamnya.
Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia untuk menuntun kejalan kebaikan, kebenaran dan keselamatan.
	Al-Qur’an mampu memotivasi diri dan pemberi semangat.
Al-Qur’an sebagai sebuah peringatan besar dan teguran akan sifat dan perilaku manusia.
Membuat seseorang menjadi bersyukur dengan segala nikmatnya.
Selalu mendapat jalan kemudahan, kebaikan dan petunjuk serta mengingatkan diri dari hal-hal yang dilarangnya.
Memperkuat keimanan, ketakwaan dan penjagaan diri dan memudahkan segala rizki.
	Sebagai pintu keberkahan bagi siapa saja yang membacanya.
Bagi seseorang yang membaca dan mengamalkannya, merasakan senantiasa dalam setiap langkahnya selalu dilindungi oleh Allah SWT. Sayyid Mukhtar bin Abu Syadi, Adab-Adab Halaqah Al-Qur’an: Belajar dari Tradisi Ulama, Cet 1 (Solo: Aqwam Media Profetika, 2016 ), h 174-176.

	 Hikmah Berdo’a

Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Dalam hadits sendiri menunjukkan bahwa waktu terijabahnya doa adalah pada sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan waktu tersebut dengan ia bersiap-siap sebelum masuk sepertiga malam terakhir yang awal. Kemudian setiap hamba bersiap diri dengan kembali pada Allah agar mendapatkan sebab ijabahnya doa. Setiap muslim hendaklah memperhatikan waktunya di malam dan siang hari dengan doa dan ibadah kepada Allah Ta’ala.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَنَرَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَألَى كَلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاء الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَيْلِ الآخِرُ، فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُوْني فَاعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُوْنِيْ فَاغْفِرَ لَهُ.
Dari sahabat Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Tuhan kami Tabaraka wa Ta’ala setiap malam turun ke langit dunia. Ketika malam tinggal 1/3 nya yang akhir. Lalu Dia berfirman: Barang siapa mohon kepadaKu, maka Aku akan kasih dia dan barang siapa mohon ampun kepada Ku, maka Aku ampuni dia. Al-Imam Abi Al-Hasan Nuruddin ‘Ali Bin Sulthan Muhammad Al-Qori, TARJAMAHAN HADIST QUDSI YANG SHAHIH dan PENJELASANNYA, Cet 3 , Gema Risalah Press (BANDUNG:2000), h. 313.
Al-Bukhari dalam: Shahihnya Kitabut Tauhid (1245) Bab : Do’a dan Shalat di Akhir Malam
1. Dengan berdo’a Allah akan membuka pintu rahmatnya kepada manusia.
2. Berdo’a adalah obat penyembuh bagi segala jenis penyakit yang ada pada diri manusia baik penyakit zahiriah maupun penyakit bathiniah.
3. Dengan berdo’a akan menentramkan jiwa kita, menjadi penawar dan  penenang kepada hati yang bersedih.
4. Do’a merupakan tali penghubung di antara anak dengan kedua bu bapak yang telah meninggal dunia maka do’a dari anak-anaknya yang shalih amatlah dinantikan untuk mendo’akan kesejahteraan mereka di dalam kubur. Dengan berdo’a akan meningkatkan lagi ketakwaan dan kekuatan iman seseorang mukmin.
	Menjauhkan diri dari sifat munafik.
	Menunjukkan keagungan kebesaran Allah.

Do’a merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah.
	Do’a juga sebagai pelindung dan senjata kepada setiap orang mukmin dari godaan dan hasutan syaitan serta dari kejahatan manusia.

BAB III
                                   METODE PENELITIAN
RANCANGAN PENELITIAN
Rancangann penelitian yang digunakann penulis dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Maksud dengan “Tindakan” adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh guru kepada siswa agar mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya, bukan hanya mengerjakan soal yang ditulis di papan tulis atau mengerjakan LKS. Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan kelas adalah adanya partisipasi dan kerjasama antara peneliti dan kelompok sasaran. Sedangkan istilah kelas dalam pengertian ini adalah sekelompok siswa yang sedang belajar bersama dibawah bimbingan seorang guru. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dalam belajar siswa/efektifitas metode mengajar, pemberian tugas kepada siswa, penilaian siswa dan lain sebagainya. Suharsimi Arikunto, dkk,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 3.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus adalah: (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, (d) refleksi yang dapat di gambarkan sebagai berikut:
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Gambar.3.1. Desain Siklus Penelitian Tindakan KelasMenurut Kemmis dan Mc Taggart Rosma Hartiny Sam’s, Model Penelitian Tindakan Kelas, Cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 73.
Tahap Perencanaan
Pada tahap ini penulis menjelaskan bagaimana tahapan perencanaan penelitian tindakan kelas. Agar mendapatkan hasil yang optimal sebaiknya penelitian ini dilakukan berpasangan, PTK yang dilakukan oleh guru sendiri memiliki kelemahan, karena para guru umumnya kurang akrab dengan teknik-teknik dasar penelitian, dan tidak memiliki banyak waktu. Pada tahap perencanaan penulis melakukan kegiatan yaitu:
	Menentukan Materi.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasarnya.
Menyiapkan Media Pembelajaran.
	Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS).
Menyusun Lembar Aktivitas Guru dan Siswa.
	Menyusun Evaluasi.
 Tahap Pelaksanaan/Tindakan
Pada tahap pelaksanaan/tindakan yang dilakukan guru adalah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan skenario dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dalam 2 siklus yang sesuai dengan perencanaan awal. Pada siklus 1 direncanakan melaksanakan pembelajaran tentang pengertian Tata Cara Membaca Al-Qur’an, pada siklus II di rencanakan tentang Adab-adab dalam berdo’a.
Tahapan Pengamatan
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengamati prosedur pelaksanaan pembelajaran. Menyangkut di dalamnya aktifitas Guru dan Siswa serta mencatat semua hal-hal yang perlu yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung, untuk dijadikan bahan masukan guna penyempurnaan pada siklus-siklus selanjutnya. Pengamatan ini dilakukan oleh dua orang pengamat.
Tahap Refleksi
Refleksi artinya merenungkan apa yang sudah dikerjakan. Kegiatan ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan melalui kegiatan pada siklus selanjutnya. Secara umum kegiatan refleksi adalah (1) merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan, (2) Menjawab penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan, (3) Memperkirakan solusi atau keluhan yang muncul, (4) Mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi. Sudjionoo, A, Pengantar Statistic Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 100.

LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kelas VII-1 pada semester genap 2017/2018 di MTsN 4 Banda Aceh. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-I yang berjumlah 29 orang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan.

INSTRUMEN PENELITIAN 
Instrumen penelitian merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan analisis data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa:
Lembar Observasi
Lembar observasi berupa lembar pengamatan siswa dan guru terhadap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang terdiri dari beberapa aspek yang dinilai.
Aspek yang dinilai dari siswa:
	Memperhatikan penjelasan guru atau teman.

Membaca buku atau mencari referensi lain di internet yang berkaitan dengan materi yang ditugaskan oleh guru.
Membahas materi yang ditugaskan guru bersama anggota kelompok lain yang memiliki tugas yang sama (disebut kelompok ahli).
Menjelaskan kepada anggota kelompok mengenai subbab materi yang dikuasai (disebut kelompok asal).
Bertanya jika ada materi yang belum difahami.
Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau teman.
	 Mengemukakan pendapat tentang materi yang sedang dibahas.
Mendengarkan Penjelasan guru atau teman.
Membuat Rangkuman atau catatan hasil diskusi bersama kelompok ahli dan kelompok asal.
Memecahkan masalah yang diberikan Guru.
Percaya diri dalam kegiatan pembelajaran.
Terlibat Aktif selama kegiatan Pembelajaran.
Aspek-Aspek yang dinilai dari Guru:	
	Guru memberi salam.
	Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan.

Membagikan siswa dalam kelompok belajar.

	Guru menjelaskan cara melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kepada siswa sebelum memulai pembelajaran.

Guru membagikan tugas kepada masing-masing kelompok.
Meminta anggota tim ahli kembali ke kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusi kepada anggota kelompok asal.
Menunjuk secara acak salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain memberikan tanggapan.
Mengarahkan siswa pada penguasaan konsep yang dibelajarkan siswa (memahami konsep ilmiah).
Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa.
Guru memberitahukan materi selanjutnya yang akan dipelajari.
Mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran.
	
PEDOMAN WAWANCARA
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Satria, Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 103. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang keaktifan siswa dan pemahaman pada pembelajaran Aqidah Akhlak. Pengumpulan data lewat wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara, data wawancara yang digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui karakteristik siswa.

	Menurut kamu Apakah Aqidah akhlak mata pelajaran yang membosankan ? dan apakah guru pernah menerapkan sebuah model dalam pembelajaran ?

Apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran di kelas ?
	Menurut pendapat kamu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat mebosankan ataupun menyengkan ?
	Media apa yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar ?
Apakah kamu aktif dalam pembelajaran di kelas dan senang berdiskusi?

 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data pada penelitian ini direncanakan selama 2 (dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini tiap siklus memuat data hasil belajar siswa, data observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan data respon siswa. Dikumpulkan dengan cara:
	Data ketuntasan hasil belajar siswa, dikumpulkan melalui pemberian tes awal (pre-test) yang diberikan sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan pemberian tes akhir (pots-test) yang diberikan setelah pembelajaran berlangsung. Post-test merupakan dari refleksi terhadap siklus I, agar penelitian dan Guru Akidah Akhlak dapat menemukan tindak lanjut selanjutnya.
	Data observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dikumpul kan dengan menggunaka  lembar observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang diisi oleh satu atau dua pengamat dengan cara menuliskan tanda cek list.
	sesuai dengan keadaan yang diamati. Pengamatan dilakukan kepada langkah-langkah atau prosedur pembelajaran materi Tata cara membaca al-qur’an dan adab-adab berdo’a dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
	Data respon siswa, dikumpulkan dengan cara pembagian pertanyaan dalam bentuk angket yang diberikan kepada siswa setelah keseluruhan proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap modelpembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi Tata cara membaca al‑Qur’an dan adab-adab berdo’a.


		BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 4 Banda Aceh Jln. Rukoh Utama, Kopelma Darussalam, Banda Aceh. MTsN  4 Banda Aceh adalah sebuah madrasah tepatnya berada di lingkungan  Kampus UIN Ar-Ranry Darusssalam. 
Berdirinya Madrasah Terpadu MTsN 4 ini adalah gagasan dari almarhum Bapak Prof. Dr. Safwan Idris, MA. Pada tahun 1990-an, saat itu beliau menjabat Pembantu Rektor, beliau pernah berkata, Bapak Drs. Abdul Salam, MA, (Kepala MTsN Rukoh Kedua dari tahun 2004 s/d 2006) Insya Allah nanti kita akan dirikan Madrasah Laboratorium untuk Universita Islam Negri Ar-Raniry(UIN Ar-Ranry), agar mahasiswa UIN, khususnya dari Fakultas Tarbiyah dapat melaksanakan praktek mengajar dan mengembangkan metodologi pengajaran di sana.”
Pada tahun 1996, ide Dr. Safwan Idris, MA ini disampaikan pada Menteri Agama, Prof. Malik Fajar, dan mendapat sambutan yang positif. Rencananya, siswa yang belajar di Madrasah Laboratorium ini sekaligus menginap di asrama. Tujuannya, agar siswa dibekali dengan ilmu bahasa Arab dan Inggris serta budaya Aceh. Diharapkan setelah tamat nanti mereka dapat menjadi bibit unggul bagi UIN Ar-Raniry dan Universitas lainnya di Luar Negeri.
MTsN 4 Banda Aceh mulai  ditempati pada tanggal 2 Maret 1999 dan tanggal 28 Mei 1999 dinegerikan sesuai dengan Surat keputusan Menteri Agama RI No 71 tahun 1999 dengan nama MTsN Rukoh banda Aceh (Sekarang Nama Sekolah Telah ubah Menjadi MTsN 4 Banda Aceh pada Tahun 2007).
Pada awal tahun pelajaran 1999/2000 sampai dengan 2001/2002 MTsN 4 Banda Aceh, pindah tempat ke gedung Micro Teaching Fakultas Tarbiyah disebabkan karena bertambahnya jumlah siswa dan kapasitas ruang belajar di gedung lama sudah tidak memungkinkan lagi
Berikutnya pada tahun pelajaran 2002/2003 MTsN 4 Banda Aceh Pindah tempat belajar pada gedung sendiri yang telah memiliki sarana dan prasarana terbaru (ruang belajar, kantor, laboratorium, pustaka, mushalla, lapangan olah raga) dan lainnya. Sumber Dari MTsN 4 Banda Aceh Bagian Pengajaran Tahun 2017-2018.
 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN
Pendekatan Awal Pra Tindakan
Setelah mengadakan  seminar proposal judul skripsi, peneliti mengajukan surat izin penelitian ke bagian akademik yang telah di setujui oleh dosen pembimbing. Selanjutnya peneliti menemui kepala sekolah MTsN 4 Banda Aceh untuk menyerahkan surat izin penelitian. Peneliti menjelaskan maksud menemui kepala sekolah yaitu untuk meminta izin melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir Kuliah Strata I di UIN Ar-Ranry.
Kepala sekolah menyambut dengan senang hati dan tidak keberatan apabila peneliti ingin melakukan penelitain serta berharap dengan diadakannya penelitian dapat memberikan pengetahuan baru tendang model-model pembelajaran yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kepala sekolah memberikan saran agar menemui guru mata pelajaran Aqidah akhlak kelas VII-I untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pada waktu penelitian
Setelah menemui kepala sekolah pada hari yang sama peneliti menemui guru mata pelajaran aqidah akhlak kelas VII-I Untuk menyampaikan rencana penelitian yang telah mendapat izin dari kepala sekolah. Peneliti memberi gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan di kelas VII-I
Peneliti menyampaikan kepada Ibu Darmiati bahwa ketika penelitian yang bertindak sebagai pelaksana ialah peneliti, sedangkan guru dan teman sejawat bertindak sebagai observer (pengamat). Observer bertugas untuk mengamati proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat ataukah belum. Untuk mempermudah dalam pengamatan, peneliti meberikan lembar observasi kepada observer. Tugas observer ialah mengisi lembar observasi tersebut sesuai denga hasil pengamatan

  PAPARAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN TINDAKAN SIKLUS 1
 Sebelum pelaksannaan penelitian tindakan kelas siklus I, peneliti memberikan tugas test awal (pre-test). Pada siklus 1 ini peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 1 kali pertemuan. Pertemuan dengan alokasi waktu 2 JP peneliti gunakan pertama dengan memberi pre- test kepada siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa, soal post test menyangkut dengan pelajaran yang umum hal-hal yang biasa didapatkan atau diamalkan oleh siswa seputaran pemahaman agama atau pelajaran Aqidah Akhlak dan juga Al-Qur’an.  dan selanjunya peneliti menjelaskan tentang metode jigsaw yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran tata cara adab membaca al-qur’an dan adab berdo’a.
	Tahap-Tahap yang dilaksanakan pada pelaksanaan penelitian siklus 1 ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan uraian masing-masing tahapan penelitian sebagai berikut:
Tahap Perencanaan Tindakan
Pada tahap perencanaan ini hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:
	Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII-I.

Menyiapkan RPP yang akan digunakan untuk mengajar sesuai dengan pokok bahasan yaitu tata cara adab membaca al-qur’an dan adab berdo’a.
Menyiapkan materi bahan diskusi kelompok yang akan diajarkan.
	Menyiapkan lembar evaluasi siklus 1 yang bertujuan untuk menguji.
tingkat pemahaman siswa setelah diterapkan pada model pembelajaran jigsaw.
Menyiapkan lembar observasi yang akan digunkan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung di kelas.



Tahap Pelaksanaan
Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal, peneliti mengucapkan salam terlebih dahulu kemuadian dilanjutkan dengan berdo’a bersama-sama. Setelah selesai berdo’a peneliti mengabsen siswa  dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memastikan siswa sudah siap untuk melaksanakan proses belajar dalam kelas dan dilanjutkan dengan memberikan soal pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw.
Kegiatan Inti
Guru memberi penjelasan tentang materi yang akan dipelajari agar siswa tidak salah dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa, membagikan sub materi kepada setiap kelompok, siswa dari masing-masing kelompok berpencar dengan siswa dari kelompok lain untuk membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli, karena masing-masing anggota kelompok seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemajuan proses belajar semua anggota tanpa terkecuali. Siswa dalam kelompok ahli mencari dan memahami materi yang berbeda yang didapatkan dari diskusi, siswa mencatat poin-point penting dari materi yang telah didiskusikan bersama dalam kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang telah didiskusikan dalam kelompok ahli.


Kegiatan Akhir
Pada kegiatan akhir, peneliti melakukan tes akhir (post-test) untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran jiqsaw. Untuk mengerjakan soal tes dengan waktu 15 menit. Setelah waktu mengerjakan habis peneliti menyuruh siswa mengumpulkan lembar jawaban mereka ke depan. Selanjutnya, peneliti mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdallah dan mengucapkan salam.

 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pre-Test Siklus 1
Soal Pre test yang diberikan pada siswa pada siklus 1 ini sebanyak 10 soal multipe choice. Adapun lembar soal sebagaimana terlampir
Tabel 4.1 Hasil Analisis Pre Test Siklus 1
No
Nama Siswa
Nilai Akhir
(KKM 75)
Tidak
Tuntas
Tuntas
1
Ratu Aura Syifa
70
√

2
Ameira Amalia Mulkan
60
√

3
Putri Amelia Lestari
80

√
4
Diana Nur Aini
90

√
5
Intan Marsela
60
√

6
Anisa Muttaqillah
50
√

7
Khaira maulidia
80

√
8
Irhamni
60
√

9
Griselda Mustafa
70
√

10
Alif Abdu Aziz
70
√

11
Neubrina Fathin Lagona M.
50
√

12
Falah Ahamis
60
√

13
Nadhira Salsabila
80

√
14
Rivky Khairuma Aguesco
70
√

15
Mutia Humaira
60
√

16
Shafiya Nurul Arifa
70
√

17
Ahmad Farhan
60
√

18
M. Zayyan Nadrek
70
√

19
Dwi Bayu Baihaqi
90

√
20
Cut Putri Inayatsyah
80

√
21
Ashanti Isra
60
√

22
M. Rizki Riadi
70
√

23
Dara Setya Mahda
60
√

24
Farah Fauzi 
70
√

25
Sarah Saryulis
50
√

26
Sarah Ardelia
60
√

27
Hidayatun Mubarak
60
√

28
Irhamna
70
√

29
Khilda Ramadhani
80

√

Jumlah 
1.960
23
7

Jumlah Skor              : 1960
Jumlah Skor maksimal:2900
Rata-Rata Skor Tercapai: 6.75%

Tabel 4.2 Rekapitulitas Pre-Test siklus 1	
No
Uraian
Keterangan
1
Jumlah Siswa Seluruhnya
29
2
Jumlah Peserta Tes
29
3
Nilai Rata-Rata siswa
6.75 %
4
Jumlah siswa yang tuntas belajar
6
5
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar
23
6
Ketuntasan belajar
1.74%
	
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa sebelum menerapkan metode jigsaw siklus 1 nilai rata-rata siswa 6.75 %, dengan perincian siswa yang tuntas 1.74 % (6 siswa) dan yang tidak tuntas 79.3 % (23 siswa)
	Pada presentase ketuntasan belajar siswa kelas VII-I pada siklus 1 dapat diketahui bahwa, hasil belajar siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum belajar yaitu 75% dari jumlah keseluruhan siswa yang memperoleh nilai 75. Untuk peneliti perlu melanjutkan ke post test dan ke siklus 2 Untuk membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat mengaktifkan atau meningkatkan hasil belajar yang baik untuk siswa kelas VII-I

 4.3 Data Hasil Post-Test Siklus 1
No
Nama Siswa
Nilai Akhir
(KKM 75)
Tidak
Tuntas
Tuntas
1
Ratu Aura Syifa
80

√
2
Ameira Amalia Mulkan
70
√

3
Putri Amelia Lestari
80

√
4
Diana Nur Aini
90

√
5
Intan Marsela
100

√
6
Anisa Muttaqillah
80

√
7
Khaira maulidia
80

√
8
Irhamni
90

√
9
Griselda Mustafa
70
√

10
Alif Abdu Aziz
80

√
11
Neubrina Fathin Lagona M.
70
√

12
Falah Ahamis
80

√
13
Nadhira Salsabila
80

√
14
Rivky Khairuma Aguesco
70
√

15
Mutia Humaira
90

√
16
Shafiya Nurul Arifa
80

√
17
Ahmad Farhan
100

√
18
M. Zayyan Nadrek
80

√
19
Dwi Bayu Baihaqi
100

√
20
Cut Putri Inayatsyah
80

√
21
Ashanti Isra
80

√
22
M. Rizki Riadi
70
√

23
Dara Setya Mahda
80

√
24
Farah Fauzi 
90

√
25
Sarah Saryulis
80

√
26
Sarah Ardelia
80

√
27
Hidayatun Mubarak
90


28
Irhamna
80

√
29
Khilda Ramadhani
80

√

Jumlah 
2.380
5
24

Jumlah Skor                     : 2.380
Jumlah Skor maksimal    : 2900
Rata-Rata Skor Tercapai : 8.20%

Tabel 4.4 Rekapitulitas Post-Test siklus 1	
No
Uraian
Keterangan
1
Jumlah Siswa Seluruhnya
29
2
Jumlah Peserta Tes
29
3
Nilai Rata-Rata siswa
8.20%
4
Jumlah siswa yang tuntas belajar
24
5
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar
5
6
Ketuntasan belajar
82.75%
Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa peningkatan belajar siswa pada siklus 1 setelah menerapkan metode jigsaw siswa mengalami peningkatan pemahaman yang baik nilai rata-rata siswa sudah memenuhi nilai maksimum 82.75% (24 siswa) dan siswa yang tidak tuntas 1.45 % ( 5 siswa).
	Pada Presentase ketuntasan belajar siswa kelas VII-I Pada siklus I dapat diketahui bahwa, peningkatan belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimum belajar yaitu 75% dari jumlah sebagian siswa yang memperoleh nilai 75. Untuk melihat Aktivitas siswa dengan model jigsaw secara detail lagi maka peneliti perlu melanjutkan penelitian ke siklus II.
	
4. Data Hasil Observasi Peneliti dan Siswa Dalam Pembelajaran
Pada Tahap observasi yang bertindak sebagai observer adalah Ibuk Darmiati S.Ag Selaku Guru mata pelajaran Aqidah Akhlak sebagai Pengamat I dan teman sejawat peneliti yang bernama Putriana Rahmalia sebagai pengamat II. Observasi ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Tugas Observer adalah mengamati seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun ataukah belum dan apakah siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Jenis Observasi yang digunakan peneliti ialah observasi terstruktur dan siap pakai. Tugas observer ialah mengisi lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Berikut hasil observasi aktifitas peneliti dan siswa dapat dilihat dalam tabel dibawah: 

Tabel 4.5 Hasil analisis Observasi Aktivitas peneliti dan siswa Siklus 1
Keterangan
Aktifitas Peneliti
Aktivitas Siswa
Jumlah Skor yang didapat
37
38
Skor Maksimal
50
50
Keberhasilan
74 %
76%
Kriteria Taraf Keberhasilan
Cukup
Baik
	
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa secara umum peneliti sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Akan tetapi, masih ada beberapa rencana yang belum dilaksanakan oleh peneliti. Rata-rata taraf keberhasilan aktivitas peneliti baru mencapai 72 % dengan kriteria cukup sedangkan keberhasilan aktivitas siswa mencapai 76% dengan kriteria baik. Sesuai dengan taraf keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu:

Tabel 4.6 Kriteria Penilaian Taraf Keberhasilan Tindakan
Keberhasilan
Nilai Huruf
Bobot
Predikat
86-100
A
4
Sangat Baik
76-85
B
3
Baik
60-75
C
2
Cukup
55-59
D
1
Kurang
<54
E
0
Kurang Sekali
	
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa. Taraf keberhasilan aktivitas siswa pada siklus 1 termasuk dalam kategori “Baik.”

Tahap Refleksi
Pada tahap ini peneliti dapat melihat hasil sementara dari penerapan model pembelajaran jigsaw untuk mengaktifkan siswa dalam belajar Aqidah akhlak Siswa kelas VII-I pokok bahasan menghayati adab membaca al-qur’an danadab berdo’a dan terbiasa menerapkan adab membaca al-qur’an dan adab berdo’a.
Berdasarkan hasil refleksi, observasi dan hasil dari pre-test dan post-test dapat disimpulkan:
Bahwa hasil belajar siswa sebelum menerapkan metode jigsaw siklus 1 nilai rata-rata siswa 6.75 %, dengan perincian siswa yang tuntas 1.74 % (6 siswa) dan yang tidak tuntas 79.3 % (23 siswa). Pada presentase ketuntasan belajar siswa kelas VII-I pada pre test dapat diketahui bahwa, hasil belajar siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum belajar yaitu 75% dari jumlah keseluruhan siswa yang memperoleh nilai 75.
Presentase ketuntasan belajar siswa kelas VII-I Pada siklus I dapat diketahui bahwa, peningkatan belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimum belajar yaitu 75% dari jumlah sebagian siswa yang memperoleh nilai 75.
Pada pelaksanaan penelitian siklus 1 ini masih banyak kekurangannya, baik pada aktivitas siswa maupun aktivitas peneliti. Oleh sebab itu, peneliti meras perlu mengadakan perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
	Peneliti harus membuat suasana belajar yang menarik sehingga siswa lebih semangat dalam belajar. Peneliti menjelaskan dengan berbagai cara (berdiri, bergerak, intonasi dan mimik) atau melalui menampilkan media audio visual, latihan dan diskusi.

Tetap menjaga konsentrasi siswa pada tema atau materi yang sedang dipelajari.
Dalam menjelaskan materi pelajaran peneliti harus berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa. Menerangkan dalam berbagai bentuk informasi (lisan, model, suara) dan situasi.
Peneliti memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar agar siswa nilai mereka menjadi bagus. Sebelum memulai belajar siswa berdo’a terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari bermanfaat dan lebih bermakna.

Langkah-langkah dalam memotivasi siswa dalam belajar:
	Memberi informasi proses pembelajaran dan hasil penilaian.

     Siswa perlu mengetahui proses/cara pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru dan memahami bagaimana proses penilaian yang di nilai oleh guru. Setiap melakukan penilaian, hasilnya diberikan kepada siswa sehingga mereka mengetahui kemampuannya. Dengan demikian siswa mengetahui nilai mereka sudah bagus atau belum.
	Menyampaikan tujuan pembelajaran.

     Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tujuan ini disampaikan secara lisan maupun tulisan. Agar siswa mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut.
	Mengaitkan materi dengan pengalaman siswa.

Sesuai dengan kemampuan berfikir siswa.
Setelah melakukan refleksi peneliti berkonsultasi dengan guru mata pelajaran untuk melanjutkan ke siklus II. Setelah mendapat persetujuan dari guru mata pelajaran peneliti melanajutkan penelitian ke siklus II.

 PAPARAN LANGKAH‑LANGKAH PELAKSANAAN TINDAKAN
 SIKLUS II
Siklus ke II ini dilaksanakan setelah adanya refleksi dan perbaikan pada siklus I. Pada siklus ke II dilaksanakan I kali pertemuan dengan alokasi waktu 2Jp. Sama dengan siklus 1, Siklus ke II  terdiri dari empat tahap, yaitu: tahap perencanaaan, pelaksanaan, observasii dan refleksi. Adapu perincia tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan
Pada siklus II kegiatan yang dilakukan sama seperti kegiatan pada siklus 1. Adapu tahapan-tahapan pada siklus II sebagai berikut: 
a.  Melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran Aqidah akhlak kelas VII-I MTsN 4 Banda Aceh.
b. Menyiapakn materi yang akan diajarkan dengan pokok bahasan menjelaskan tentang tata cara membaca adab al-qur’an dan adab berdo’a.
c. Menyiapkan materi yang akan diajarkan dengan pokok bahasan menjelaskan tentang cara-cara membaca al-qur’an dengan benar sesuai dengan makharijul huruf.
d. Menyiapkan lembar tes siklus II untuk menuji tingkat pemahaman siswa setelah diterapkan model jigsaw.
e. Menyiapakan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati aktivitas peneliti dan siswa selama proses pembelajaran di kelas.



2. Tahap pelaksanaan
Pada siklus ke II ini sebelum melaksanakan pembelajaran peneliti terlebih dahulu membuat RPP Sebagai Acuan dalam mengajar. Adapun RPP Siklus II sebagaimana terlampir.

a. Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal peneliti mengkondisikan siswa terlebih dahulu agar siap menerima pelajaran. Setelah siswa siap, peneliti mengucapkan salam stelah itu dilanjutkan dengan mengabsen siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memiliki gambaran secara umum tentang materi yang akan dipelajari.
Peneliti juga menyuruh siswa agar bersungguh-sungguh ketika membaca dan memahami materi yang ada di buku packet/handout ketika saat diskusi dengan kelompok ahli sebelum peneliti menayangkan sebuat oudio visual tentang makharijul huruf cara membaca al-qur’an yang benar. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti saat diskusi kelompok asal.

b. Kegiatan Inti
Pada kegiatan inti ini siswa harus benar-benar menguasai materi untuk selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada siswa. Peneliti menyuruh siswa untuk membentuk dalam kelompok asal, dan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa yang telah didiskusikan dalam kelompok ahli dan seterusnya. Setelah selesai peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas.

c. Kegiatan Akhir
Setelah peneliti merasa siswa sudah memahami materi pelajaran, Peneliti meberikan evaluasi akhir. Peneliti memberi waktu kepada siswa 15 menit. Setelahseluruh siswa selesai mengerjakan soal, peneliti menyuruh siswa untuk mengumpulkan lembar jawaban, peneliti memberikan kesimpulan dan penguatan materi yangbaru saja dipelajari. Selanjutnya peneliti mengakhiri pelajaran dan mengucapkan salam.
Pada siklus II ini siswa lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kebanyakan dari siswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti dengan benar, walaupun masih ada yang kesulitan menjawab pertanyaan dari peneliti.

E.  DATA HASIL POST-TEST SIKLUS II
	Soal post-test yang diberikan pada siswa pada siklus II ini sebanyak 10 soal jawaban singkat. Adapun lembar soal sebagaimana terlampir
Tabel 4.7 Hasil Analisis Post-Test Siklus II
No
Nama Siswa
Nilai Akhir
(KKM 75)
Tidak
Tuntas
Tuntas
1
Ratu Aura Syifa
90

√
2
Ameira Amalia Mulkan
85

√
3
Putri Amelia Lestari
75

√
4
Diana Nur Aini
90

√
5
Intan Marsela
85

√
6
Anisa Muttaqillah
70
√

7
Khaira maulidia
95

√
8
Irhamni
70
√

9
Griselda Mustafa
95

√
10
Alif Abdu Aziz
75

√
11
Neubrina Fathin Lagona M.
75

√
12
Falah Ahamis
80

√
13
Nadhira Salsabila
80

√
14
Rivky Khairuma Aguesco
75

√
15
Mutia Humaira
90

√
16
Shafiya Nurul Arifa
80

√
17
Ahmad Farhan
85

√
18
M. Zayyan Nadrek
80

√
19
Dwi Bayu Baihaqi
90

√
20
Cut Putri Inayatsyah
85

√
21
Ashanti Isra
95

√
22
M. Rizki Riadi
70

√
23
Dara Setya Mahda
80

√
24
Farah Fauzi 
75

√
25
Sarah Saryulis
90

√
26
Sarah Ardelia
95

√
27
Hidayatun Mubarak
95

√
28
Irhamna
75

√
29
Khilda Ramadhani
80

√

Jumlah 

2
27

Jumlah Skor                     : 2.238
Jumlah Skor maksimal    : 2900
Rata-Rata Skor Tercapai : 74,6 %

Tabel 4.8 Rekapitulasi hasil tes Siklus II
No
Uraian
Keterangan
1
Jumlah Siswa Seluruhnya
29
2
Jumlah Peserta Tes
29
3
Nilai Rata-Rata siswa
74.6 %
4
Jumlah siswa yang tuntas belajar
27
5
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar
2
6
Ketuntasan belajar
93.1%
	
Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pemahamna belajar siswa meningkat secara drastis dari post test siklus I. Dapat diketahui nilai rata-rata siswa 74.6%. Dengan perincian siswa yang tuntas belajar 27 siswa (93.1%), sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar 2 siswa (6.8%).
	Berdasarkan presentase ketuntasan dapat diketahui pada siklus II kelas VII-I peningkatan dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 93.1% sudah diatas kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan. Dengan demikian penerapan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan pembeljaran yang efektif terhadap pembelajaran aqidah akhlak siswa kelas VII-I MTsN 4 Banda Aceh.
Data Hasil Observasi Peneliti dan Siswa Siklus II
Tabel 4.9 Hasil Analisis Observasi Aktivitas Peneliti dan Siswa Sikus II
Keterangan
Aktifitas Peneliti
Aktivitas Siswa
Jumlah Skor yang didapat
45
46
Skor Maksimal
50
50
Keberhasilan
90%
92%
Kriteria Taraf Keberhasilan
Sangat Baik
Sangat Baik
	Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa aktivitas peneliti mengalami peningkatan dari sisklus sebelumnya. Hal ini terbukti dengan dengan rata-rata taraf keberhasilan peneliti pada siklus ke I adalah 74% sedangkan siklus ke 2 adalah 90% sesuai dengan taraf keberhasilana yang telah ditentukan, yaitu:
Tabel 4.10 Kriteria Penilaian Taraf keberhasilan Tindakan	
Keberhasilan
Nilai Huruf
Bobot
Predikat
86-100
A
4
Sangat Baik
76-85
B
3
Baik
60-75
C
2
Cukup
55-59
D
1
Kurang
<54
E
0
Kurang Sekali
	
Berdasarkan hasil analisis  diatas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. Hal ini terbukti dengan rata-rata taraf keberhasilan peneliti pada siklus ke 1 adalah 74% sedangkan keberhasilan peneliti siklus  II adalah 90%.
Pada hasil obeservasi aktivitas siswa. Berdasarkan kriteria taraf keberhasilan diatas, taraf keberhasilan aktivitas siswa pada siklus II termasuk  dalam kategori “Sangat Baik”.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas peneliti dan siswa mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya dan juga dari hasil post test dan observasi dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut:
	Berdasarkan hasil post test siklus II mengalami peningkatan dari siklus I.

Aktivitas peneliti menunjukkan keberhasilan dalam kriteria sangat baik.
 Aktivitas siswa menunjukkan keberhasilan dalam kriteria sangat baik.
Siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran.
Siswa menjadi lebih aktif.
Siswa tidak menyontek lagi ketika mengerjakan soal evaluasi.
6)  Kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat
 Berdasarkan hasil post test siklus II terjadi peningkatan belajar siswa. Tingkatan belajar siswa sudah memenuhi KKM yang ditentukan. Dan  berdasarkan hasil refleksi terjadi peningkatan terhadap belajar serta keberhasilan peneliti dalam menerapkan model pembelajaran jigsaw. Dengan demikian tidak perlu adanya pengulangan siklus.

 TEMUAN PENELITIAN
Beberapa temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:
Penerapam model pembelajaran jigsaw siklus I dilaksanakan dengan I kali pertemuan 2 Jp, sedangkan siklus II dilaksanakan dengan 1 kali pertemuan 2Jp
Pada siklus 1 dan siklus II Tahapan-tahapan telah dilaksanakan dengan baik sehingga memberikan dampak dan perbaikan positif pada diri siswa siswa menjadi lebih aktif, nilai siswa menjadi meningkatserta siswa lebih antusias dalam mengikuti pemelajaran di kelas, dengan demikian penerapan model jigsaw dapat menciptakan suasana belajar yang sangat efektif dalam pembelajaran aqidah akhlak siswa kelas VII-I MTsN 4 Banda Aceh.
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Penelitian
No
Kriteria
Siklus 1
Siklus II
1
Rata-Rata Kelas
8,20%
74.6%
2
Peserta didik Tuntas Belajar
82,75%
       93,1%
3
Peserta didik belum tuntas belajar
1,45%
6.8%
4
Hasil Observasi aktivitas peneliti
74 %
90%
5
Hasil Observasi aktivitas Siswa
76 %
92%
Dengan demikian, penerapan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak di MTsN 4 Banda Aceh. Hal ini dibuktikan  dengan adanya peningkatan hasil belajar dari post test siklus I dan Post test siklus II.
Pada post test siklus I siswa yang memperoleh nilai siswa memperoleh nilai <75 sebanyak 5 siswa (1.45%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 24 siswa (82,75%) dengan rata-rata kelas 8.20%.
Sedangkan nilai post test pada siklus II siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 2 siswa (6.8%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 27 siswa (93,1%), dengan rata-rata kelas 74,6%. Pada siklus II kemampuan belajar siswa meningkat dengan presentase ketuntasan 93,1%. Hal ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimum yang telah terpenuhi yaitu 75. Dengan demikian peneliti bisa mengakhiri penelitian, karena tingkat kemampuan belajar siswa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Data Hasil Penelitian Pada siklus 1dan 2 pada tanggal 10 Agustus 2017.
Berdasarkan hasil post test siklus II siswa lebih mudah memahami materi pelajaran, hal ini terbukti dengan meningkatnya dari skor nilai siswa. Selain itu juga memberikan dampak positif dalam diri siswa . Hal ini dibuktikan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata Aqidah Akhlak, misalnya siswa yang semula pasif belajar menjadi lebih aktif serta siswa lebih percaya diri dalam mengerjakan soal. Dengan demikian penerapan  model jigsaw dapat mengubah kondisi siswa berperan secara aktifdlam belajar menjadi model pembelajaran yang efektif dimana semua siswa memiliki tanggung jawab secara individu untuk mencapai target dalam skor nilai untuk mencapai keberhasilan dalam diskusi. Maka dari itu metode jigsaw sangat bagus jika diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti pada pelajaran Aqidah Akhlak.BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan paparan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
	Penerapan model jigsaw dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa , hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam 2 siklus.
	Penerapan model jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa kelas VII-I MTsN 4 Banda Aceh pada pokok bahasan Tata cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Adab ber Do’a hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II.Pada post test siklus I siswa yang memperoleh nilai siswa memperoleh nilai <75 sebanyak 5 siswa (1.45%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 24 siswa (82,75%) dengan rata-rata kelas 8.20%.

Sedangkan nilai post test pada siklus II siswa yang memperoleh nilai <75 sebanyak 2 siswa (6.8%) dan siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 27 siswa (93,1%), dengan rata-rata kelas 74,6%. Pada siklus II kemampuan belajar siswa meningkat dengan presentase ketuntasan 93,1%. Hal ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimum yang telah terpenuhi yaitu 75.



SARAN-SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, berikut ini penulis paparkan sedikit tentang saran-saran semoga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian, adapun saran tersebut adalah:
	Kepada Guru Agar dapat menggunakan model pembelajaran jigsaw dalam pembelajaran disekolah.

Pemilihan model yang bermacam-macam dalam pembelajaran maka akan dapat membantu siswa dalam belajar mebuat suasana belajar kondusif dan siswa terlibat aktif dalam memberikan tanggapan ataupun memberi pendapat kepada orang lain.
	Bagi pihak yang ingin menerapka model pembelajaran jigsaw ini terlebih dahulu, hendaknya melihat materi yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan dan juga membuat perencanaan yang matang dengan menyesuaikan kondisi, terutama dalam alokasi waktu, fasilitas pendukung, dan kesiapan siswa di kelas.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) PADA SIKLUS 1

Nama Madrasah	: MTsN Rukoh, Banda Aceh.
Mata Pelajaran	: Aqidah Akhlak.
Kelas/Semester	: VII / Genap.
Materi Pokok/Topik	: Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Berdo’a.
Sub Topik		: Adab Membaca Al-Qur’an dan Berdoa.
Alokasi Waktu	: 2 JP x 40 menit.

KOMPETENSI INTI: 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
	Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, danmengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

KOMPETENSI DASAR
Menghayati adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
	Terbiasa menerapkan adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.




C. INDIKATOR-INDIKATOR 
Menjelaskan pengertian adab membaca al-Qur’an dan berdoa.
	Menjelaskan adab-adab membaca al-Qur’an dan berdoa yang baik dan benar.
Menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab membaca al-Qur’an dan berdoa. 
	Mampu mempraktekkanadab-adab dalam membaca alQur’an dan berdoa. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah peserta didik  mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan, dan merefleksi tentang adab membaca AlQur’an dan berdoa, diharapkan Peserta didik  mampu : 
	Menghayati adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.

Terbiasa menerapkan adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
	Memahami adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
	Mendemonstrasikan adab membaca Al-Qur’an dan berdoa.

E. MATERI 
Adab Membaca Al-Quran
Membaca dalam keadaan suci,  duduk yang sopan dan tenang.
Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. 
Membaca Al-Qur’an dengan khusyu’, dengan menangis-trenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga  bisa menyentuh jiwa dan perasaan. 
Membaguskan suara ketika membacanya.
Membaca Al-Qur’an dimulai dengan isti’adzah.

Adab Berdoa
Dengan menghadirkan Hati.
Dengan rasa Takut dan Penuh Harap.
Dengan suara lembut.
Di awali dengan beristighfar, Menyesal dan Mengakui dosa.


Langkah-langkah  kegiatan  pembelajaran  dengan  menggunakan  model  jigsaw
Metode Pembelajaran
	Diskusi dan Tanya Jawab.


F. PROSES PEMBELAJARAN: 
a.  Persiapan
1)  Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian,posisi tempat duduk dise suaikan dengan kegiatan pembelajaran.
3)  Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan tema baru , lalu 
       menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa.

Membagikan sub materi kepada setiap kelompok.
Siswa dari masing-masing kelompok akan berpencar dengan siswa dari kelompok lain untuk membentuk kelompok baru yang disebut. kelompok ahli.
Siswa dalam kelompok ahli mencari dan memahami materi yang berbeda yang didapatkan dari diskusi.
Siswa mencatat poin-poin penting dari materi yang telah didiskusikan bersama dalam kelompok ahli.
Siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang  telah didiskusikan dalam kelompok ahli.
b. Pelaksanaan: 
Guru membimbing peserta didik  mengamati gambar anak berdoa atau shalat.
	Guru mengajak peserta didik  berkomentar dan bertanya seputar isi gambar.
	 Lalu peserta didik mengemukakan komentar dan pertanyaannya seputar anak shalat atau berdoa,  lalu guru memberi penguatan atas hasil komentar dan pertanyaan siswa.
	Guru mengajak peserta didik  membuka cakrawalamu, membaca cermat tentang adab shalat dan berdoa.  Media/alat peraga/alat bantu biasa berupa tulisan manual dipapan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT, film  atau media lainnya.
	Guru mengajak peserta didik  menganalisa gambar anak shalat dan berdoa
	Dan meminta peserta didik menganalisa  perilaku‑perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengamalkan adab membaca AlQur’an dan berdoa  dengan  baik sesuai harapan Islam.
Guru mengajak peserta didik menemukan hikmah dibalik mengamalkan adab membaca al-Qur’an dan berdoa dengan benar! Bisa menggunakan bantuan kolom berikut: 
No.
Adab berdoa
Adab membaca alQur’an
Hikmah mengamalkan adab di samping 
1



2



3




	Secara bergantian masing masing kelompok mempresentasikan (mengkomunikasikan) hasilnya dan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.

Guru memberikan penjelasan tam bahan dan penguatan yang dikemuka   kan 
peserta didik tentang materi tersebut.
c. Penutup
     1. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemuka    kan
          peserta didik tentang materi tersebut.
     2. Memberikan reward bagi peserta didik yang tampil baik. 

G. REFLEKSI: (Targhib).  
Doa adalah inti ibadah. Nabi bersabda juga: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِى الصَّلاَةِ 
Artinya: “Di jadikan permata hatiku di dalam shalat”. Nabi bersabda seperti ini, karena di dalam shalatlah nabi berdialog dan memandang akan keindahan dan kebesaran Allah SWT. Nabi SAW amat merindukan perjumpaan dengan kekasihnya melalui shalat. 
Bagaimana dengan kita??? Mari renungkan sesaat! 

H. PENGAYAAN 
Peserta didik yang sudah menguasai materi, diharuskan mengerjakan soal pengayaan beriman kepada hari akhir.yang telah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan). 

I. REMEDIAL 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi iman kepada hari akhir. Guru akan melakukan penilaian kembali, dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu merangkum materi iman kepada hari akhir. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, boleh di luar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai).

J.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, baik langsung maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

K. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
a. Alat
	LKS.

Spidol.
Laptop.
b. Sumber
	Buku Siswa Aqidah Akhlak Kelas VII.

Buku Guru Aqidah Akhlak.



L. PENILAIAN
a. Pemahaman dan penerapan konsep
	Teknik Penilaian

	Tes Tulis/kuis.

LKS.

	Bentuk Instrumen

	Tes objktif.

	Soal instrumen terlampir.




















LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI TATACARA ADAB MEMBACA AL-QUR'AN
 DAN ADAB BERDOA KELAS VII

Nama Sekolah       : MTsN 4 Banda Aceh.	  Hari/Tanggal   : Senin/10 Juli 2017.
Mata Pelajaran      : Aqidah Akhlak.	              Pertemuan Ke  : I.
Nama Pengamat    : Darmiati S. Ag.

	Petunjuk Pengisian

	Berilah tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban pada kolom yang sesuai menurut penilaian anda:

Keterangan:
4 : Sangat Baik.					2 :Cukup.
3 : Baik.						1 : Kurang.

No
Aspek Yang Diamati
Skor


4
3
2
1
1.
Pendahuluan

	Guru memberi salam

√




	Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan 


√



	Membagikan siswa dalam kelompok belajar
√




2.
Kegiatan Inti

	Guru menjelaskan cara melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kepada siswa sebelum memulai pembelajaran.


√



	Guru membagikan tugas kepada masing-masing kelompok.

√




	Meminta anggota tim ahli kembali ke kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusi kepada anggota kelompok asal.


√



	Menunjuk secara acak salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain memberikan tanggapan.


√



	Mengarahkan siswa pada penguasaan konsep yang dibelajarkan siswa (memahami konsep ilmiah)

√




	Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa.



√

3.
Penutup

	Guru memberitahukan materi selanjutnya yang akan dipelajari


√



	Mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran.
√




Jumlah Skor
37





Presentase nilai rata-rata =file_2.png

file_3.wmf



Taraf Keberhasilan Tindakan
	86-100 %   Sangat Baik.

76-85   %  Baik.
60-75   %  Cukup.
55-59   %  Kurang Cukup.
<54      %  Kurang Sekali.


	









LEMBAR OBSERVASI UNTUK MELIHAT AKTIVITAS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI TATACARA ADAB MEMBACA
AL-QUR'AN DAN ADAB BERDOA
KELAS VII

Nama Sekolah	   : MTsN 4 Banda Aceh.          Hari/Tanggal : Senin/10 Juli 2017.
Mata Pelajaran   : Aqidah Akhlak.		  Pertemuan Ke  : I.
Nama Pengamat : Putriana Rahmalia.

	Petunjuk Pengisian

	Berilah tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban pada kolom yang sesuai menurut penilaian anda:

Keterangan:
4 : Sangat Baik.					2 :Cukup.
3 : Baik.						1 : Kurang.

No
Indikator Keaktifan yang Diamati
Perilaku yang diamati
Skor



4
3
2
1
1. 
Kegiatan Visual
Memperhatikan penjelasan guru atau teman
√





Membaca buku atau mencari referensi lain di internet yang berkaitan dengan materi yang ditigaskan oleh guru.

√


2
Kegiatan lisan
Membahas materi yang ditugaskan guru bersama anggota kelompok lain yang memiliki tugas yang sama (disebut kelompok ahli).
√





Menjelaskan kepada anggota kelompok mengenai subbab materi yang dikuasai (disebut kelompok asal)
√





Bertanya jika ada materi yang belum difahami.
√





Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau teman.

√




Mengemukakan pendapat tentang materi yang sedang dibahas.

√


3
Kegiatan Mendengar
Mendengarkan Penjelasan guru atau teman
√



4
Kegaiatn Menulis
Membuat Rangkuman atau catatan hasil diskusi bersama kelompok ahli dan kelompok asal.

√


5
Kegiatan Mental
Memecahkan masalah yang diberikan Guru

√


6
Kegiatan 
Emosional
Percaya diri dalam kegiatan pembelajaran






Terlibat Aktif selama kegiatan Pembelajaran

√



Jumlah Skor

38
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Taraf Keberhasilan Tindakan
	86-100 %   Sangat Baik.

76-85   %  Baik.
60-75   %  Cukup.
55-59   %  Kurang Cukup.
<54      %  Kurang Sekali.










Soal Pre-Test dan Post-Test
Nama Siswa 		:
Kelas			:
Pelajaran		:

Berilah tanda silang pada jawaban yang benar dari pilihan jawaban berikut!
1.   Jumlah surah dalam Al-Qur'an adalah … .
      a. 114                   b. 144                          c. 141                        d. 1144	
2.   Huruf-huruf Al-Qur'an disebut … ......
      a. abjadiah            
      b. arabiah                   
      c. hijaiah                 
      d. jazirah

3.   Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Qur'an dengan benar adalah … ..........
      a. ilmu tasydid      
      b. ilmu tajwid               
      c. ilmu tauhid          
      d. ilmu qiraah

4.   Tempat keluarnya huruf-huruf ketika membaca Al-Qur'an dapat dipelajari dalam ilmu …..........
      a. makharijul huruf     
      b. takhrij              
      c. tajwid 
      d. qiraah


5.   Berikut yang tidak termasuk cara-cara membaca Al-Qur'an adalah.........
      a. mendengung     
      b. melengking             
      c. samar-samar        
      d. Memantul

 6. Kegiatan untuk memperingati turunnya Al-Qur'an adalah …........
      a. Asbabun Nuzul  
      b. Nuzulul Qur’an        
      c. senandung Al-Qur’an        
      d. Nurul Quran

7.  Menurut ayat Q.S Al A’Raf: 56, saat kita berdoa hendaklah ...........
	a.   Dalam keadaan bersih dan suci
	b.   Menghadap kiblat
	c.    Penuh harapan dikabulkan
	d.   Sekehendak hati untuk selera permohonan
	e.    Dengan konsentrasi

	8 . lafal do’a yang tidak pantas untuk di baca ialah...........
a. Permohonah ilmu yang bermanfaat
b. Permohonan kebaikan didunia dan akhirat
c. Permohonan ampun untuk kedua orang tua
d. permohonan untuk mencelakan orang lain

9 . Membaca Al Quran sebaiknya dilaksanakan .............
a. Diawali dengan bacaan taawudz dan basmalah
b. Dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis
c. Dengan baik, tartil, dan sesuai dengan tajwid  
d. Hanya ketika ada musibah yang melanda kita
e. Ketika kita mencari keuntungan dalam suatu usah

10.  Membaca Al Quran dengan baik dan benar merupakan …............ 
a.  Keahlian membaca 
b.  Amal ibadah
c.  Cara membaca Al Quran
d.  Adab membaca Al Quran



















LEMBAR KUNCI  JAWABAN PRE TEST DAN POST TES
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
	(RPP) PADA SIKLUS 2	

Nama Madrasah	: MTsN Rukoh, Banda Aceh.
Mata Pelajaran	: Aqidah Akhlak.
Kelas/Semester	: VII / Genap.
Materi Pokok/Topik	: Tata Cara Adab Membaca Al-Qur’an dan Berdo’a.
Sub Topik		: Adab Membaca Al-Qur’an dan Berdoa.
Alokasi Waktu	: 2 JP x 40 menit.

KOMPETENSI INTI: 
  1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
  2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli    (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
   3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
   4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, danmengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
	
KOMPETENSI DASAR
Memahami adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
	Mendemonstrasikan adab membaca Al-Qur’an dan berdoa.


INDIKATOR-INDIKATOR 
1. Menjelaskan pengertian adab membaca al-Qur’an dan berdoa.
2. Menjelaskan adab-adab membaca al-Qur’an dan berdoa yang baik dan benar.
3. Menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab membaca al-Qur’an dan berdoa.
4. Mampu mempraktekkanadab-adab dalam membaca al-Qur’an dan berdoa.
	
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah peserta didik  mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan, dan merefleksi tentang adab membaca AlQur’an dan berdoa, diharapkan Peserta didik  mampu : 
1. Menghayati adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
2. Terbiasa menerapkan adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
3. Memahami adab membaca Al Qur’an dan adab berdoa.
4. Mendemonstrasikan adab membaca Al-Qur’an dan berdoa.

MATERI 
Audio Visual: Tayangan vidio tentang tajwid adab terhadap Al Qur’an dan Makharijul Huruf.

Adab Membaca Al-Quran
1. Membaca dalam keadaan suci,  duduk yang sopan dan tenang.
2. Membacanya dengan pelan (tartil) dan tidak cepat, agar dapat menghayati  ayat yang dibaca.
3. Membaca Al-Qur’an dengan khusyu’, dengan menangis-trenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga  bisa menyentuh jiwa dan perasaan.
4. Membaguskan suara ketika membacanya.
5. Membaca Al-Qur’an dimulai dengan isti’adzah.

Adab Berdoa
1. Dengan menghadirkan Hati.
2. Dengan rasa Takut dan Penuh Harap.
3. Dengan suara lembut.
4. Di awali dengan beristighfar, Menyesal dan Mengakui dosa.

Langkah-langkah  kegiatan  pembelajaran  dengan  menggunakan  model  jigsaw.
Metode Pembelajaran
	Diskusi dan Tanya Jawab.


PROSES PEMBELAJARAN: 
a.  Persiapan
1)  Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2)  Guru memeriksa kehadiran ,kerapian berpakaian,posisi tempat duduk dise suaikan dengan kegiatan pembelajaran.
3)  Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan tema baru , lalu 
       menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Guru membagi kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa.

Membagikan sub materi kepada setiap kelompok.
Siswa dari masing-masing kelompok akan berpencar dengan siswa dari kelompok lain untuk membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli.
Siswa dalam kelompok ahli mencari dan memahami materi yang berbeda yang didapatkan dari diskusi.
Siswa mencatat poin-poin penting dari materi yang telah didiskusikan bersama dalam kelompok ahli.
Siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang  telah didiskusikan dalam kelompok ahli.
b. Pelaksanaan: 
Guru membimbing peserta didik  mengamati gambar anak berdoa atau shalat.
	Guru mengajak peserta didik  berkomentar dan bertanya seputar isi gambar.
	Lalu peserta didik mengemukan komentar dan pertanyaannya seputar anak shalat atau berdoa,  lalu guru memberi penguatan atas hasil komentar dan pertanyaan siswa.
	Guru mengajak peserta didik  membuka cakrawalamu, membaca cermat tentang adab shalat dan berdoa. Media/alat peraga/alat bantu bias berupa tulisan manual dipapan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT, film  atau media lainnya.
	Guru mengajak peserta didik  menganalisa gambar anak shalat dan berdoa.
	Dan meminta peserta didik  menganalisa  perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengamalkan adab membaca AlQur’an dan berdoa  dengan  baik sesuai harapan Islam.
	Guru mengajak peserta didik menemukan hikmah dibalik mengamalkan adab membaca al-Qur’an dan berdoa dengan benar! Bisa menggunakan bantuan kolom berikut: 
No.
Adab berdoa
Adab membaca alQur’an
Hikmah mengamalkan adab di samping 
1



2



3




8)   Secara bergantian masing masing kelompok mempresentasikan  (mengkomuni kasikan) hasilnya dan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.
        9)   Guru memberikan penjelasan tam bahan dan penguatan yang dikemuka   kan 
peserta didik tentang materi tersebut.
c. Penutup
      1. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemuka    kan 
   peserta didik tentang materi tersebut.
      2. Memberikan reward bagi peserta didik yang tampil baik.

REFLEKSI: (Targhib)
Doa adalah inti ibadah. Nabi bersabda juga: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِى الصَّلاَةِ 
Artinya: “Di jadikan permata hatiku di dalam shalat”. Nabi bersabda seperti ini, karena di dalam shalatlah nabi berdialog dan memandang akan keindahan dan kebesaran Allah SWT. Nabi SAW amat merindukan perjumpaan dengan kekasihnya melalui shalat. 
Bagaimana dengan kita??? Mari renungkan sesaat! 
J)  PENGAYAAN 
Peserta didik yang sudah menguasai materi, diharuskan mengerjakan soal pengayaan beriman kepada hari akhir.yang telah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan). 

K)  REMEDIAL 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi iman kepada hari akhir. Guru akan melakukan penilaian kembali, dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu merangkum materi iman kepada hari akhir. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, boleh di luar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai).

L)  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 
Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Ayo Berlatih” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, baik langsung maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

M) ALAT DAN SUMBER BELAJAR
a. Alat
	LKS.

Spidol.
Laptop.
b. Sumber
	Buku Siswa Aqidah Akhlak Kelas VII.
	Buku Guru Aqidah Akhlak.

N. PENILAIAN
a. Pemahaman dan penerapan konsep
1. Teknik Penilaian
	Tes Tulis/kuis.

LKS.
2. Bentuk Instrumen
	Tes objktif.

3. Soal instrumen terlampir.


















LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI TATACARA ADAB MEMBACA AL-QUR'AN
 DAN ADAB BERDOA KELAS VII

Nama Sekolah	   : MTsN 4 Banda Aceh.        Hari/Tanggal  : Selasa/11 Juli 2017.
Mata Pelajaran   : Aqidah Akhlak.		Pertemuan Ke	: II.
Nama Pengamat : Darmiati S. Ag.

	Petunjuk Pengisian

	Berilah tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban pada kolom yang sesuai menurut penilaian anda:

Keterangan:
4 : Sangat Baik.					2 :Cukup.
3 : Baik.						1 : Kurang.

No
Aspek Yang Diamati
Skor


4
3
2
1
1.
Pendahuluan

	Guru memberi salam

√




	Memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan 

√




	Membagikan siswa dalam kelompok belajar
√




2.
Kegiatan Inti

	Guru menjelaskan cara melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kepada siswa sebelum memulai pembelajaran.

√




	Guru membagikan tugas kepada masing-masing kelompok.

√




	Meminta anggota tim ahli kembali ke kelompok asal dan menyampaikan hasil diskusi kepada anggota kelompok asal.

√




	Menunjuk secara acak salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain memberikan tanggapan.


√



	Mengarahkan siswa pada penguasaan konsep yang dibelajarkan siswa (memahami konsep ilmiah)

√




	Memberikan penguatan terhadap jawaban siswa.


√



	Memotivasi siswa agar semangat dalambelajar


√


3.
Penutup

	Guru memberitahukan materi selanjutnya yang akan dipelajari

√




	Mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran.
√




Jumlah Skor
45
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Taraf Keberhasilan Tindakan
	86-100 %   Sangat Baik.

76-85   %  Baik.
60-75   %  Cukup.
55-59   %  Kurang Cukup.
<54      %  Kurang Sekali.











LEMBAR OBSERVASI UNTUK MELIHAT AKTIVITAS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI TATACARA ADAB MEMBACA
AL-QUR'AN DAN ADAB BERDOA
KELAS VII

Nama Sekolah	    : MTsN 4 Banda Aceh.        Hari/Tanggal  : Selasa/11 Juli 2017.
Mata Pelajaran    : Aqidah Akhlak.	             Pertemuan Ke	: II.
Nama Pengamat  : Putriana Rahmalia.

Petunjuk Pengisian
Berilah tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban pada kolom yang sesuai menurut penilaian anda:
Keterangan:
4 : Sangat Baik.					2 :Cukup.
3 : Baik.						1 : Kurang.

No
Indikator Keaktifan yang Diamati
Perilaku yang diamati
Skor



4
3
2
1
1. 
Kegiatan Visual
Memperhatikan penjelasan guru atau teman
√





Membaca buku atau mencari referensi lain di internet yang berkaitan dengan materi yang ditigaskan oleh guru.
√



2
Kegiatan lisan
Membahas materi yang ditugaskan guru bersama anggota kelompok lain yang memiliki tugas yang sama (disebut kelompok ahli).
√





Menjelaskan kepada anggota kelompok mengenai subbab materi yang dikuasai (disebut kelompok asal)
√





Bertanya jika ada materi yang belum difahami.

√




Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau teman.


√



Mengemukakan pendapat tentang materi yang sedang dibahas.

√


3
Kegiatan Mendengar
Mendengarkan Penjelasan guru atau teman

√


4
Kegaiatn Menulis
Membuat Rangkuman atau catatan hasil diskusi bersama kelompok ahli dan kelompok asal.
√



5
Kegiatan Mental
Memecahkan masalah yang diberikan Guru

√


6
Kegiatan Emosional
Percaya diri dalam kegiatan pembelajaran
√





Terlibat Aktif selama kegiatan Pembelajaran
√




Jumlah Skor
46
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Taraf Keberhasilan Tindakan
	86-100 %   Sangat Baik.

76-85   %  Baik.
60-75   %  Cukup.
55-59   %  Kurang Cukup.
<54      %  Kurang Sekali.









EVALUASI
KEMBANGKANLAH WAWASANMU !
Sekarang, coba temukan perilaku-perilaku lain yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengamalkan adab untuk berdo’a dan membaca al-Qur’an dengan baik dan sesuai dengan harapan islam tentunya selain yang ada diatas.
Adab berdo’a
1.
2.
3.
4. dan seterusnya...
       Adab membaca al-Qur’an
1.
2.
3. dan seterusnya...
Refleksi
Mengapa berdoa dikatakan sebagai inti dari ibadah? Jelaskan!
.....................................................................................................................
	Mengapa orang yang meninggalkan berdoa dianggap sebagai orang yang menyombongkan diri? Jelaskan!

...........................................................................................................................
	Mengapa ketika kita membaca Al-Qur’an diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu? Jelaskan!

..............................................................................................................................
FOTO KEGIATAN PENELITIAN DI MTSN 4 BANDA ACEH
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Peneliti Sedang Menyampaikan Tujuan      Siswa sedang mengerjakan soal 
Pembelajaran pada Siklus 1			  Pre Test pada siklus 1
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Siswa Sedang membentuk		            Peneliti membagikan materi pada 
Kelompok Asal Siklus 1		            Kelompok asal siklus 1

file_15.png


file_16.wmf
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Siswa sedang berpencar membentuk	Siswa sedang berdiskusi mencatat 
Kelompok Ahli Siklus 1			Materi di kelompok ahli Siklus 1
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Siswa Kembali ke kelompok asal             Siswa mendiskusikan kelompok
Untuk berdiskusi hasil dari kelompok,   Asal dan bertanya hal yang belum di
Ahli Siklus 1	                      Pahami.   
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Mencatat hal-hal yang penting 		     Kembali ke kelompok asal
Dalam kelompok ahli siklus 2		     Mendiskusikan kembali 
     Materi yang ada pada        
     kelompok ahli siklus 2
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Siswa mengamati tayangan vidio tentang,      Siswa Mendiskusikan
Tata cara adab membaca al-qur’an 	    Lembar Evaluasi Yang
dengan benar dan berdo’a. Siklus 2	    Dibagikan Oleh Guru Siklus 2
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