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ABSTRAK 
 
Choiro Ummatin, 2017. Peningkatan Pemahaman Materi Peristiwa Akhir 

Hayat Rasulullah SAW Mata Pelajaran SKI Menggunakan Media 
Wayang Kertas di Kelas V MI Raudlatul Muta’allimin 1 Wonoayu 
Sidoarjo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Maadrasah 
Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel Surabaya.Drs. H, Munawir, M.Ag 

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman, SKI, Media Wayang Kertas 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman siswa materi 
peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
dikarenakan penggunaan metode yang monoton dan tidak pernah menggunakan 
media pembelajaran. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, dilakukan tindakan 
pembelajaran dengan menggunakan media wayang kertas. 

Rumusan masalah pada penelitian ini  yaitu bagaimana penggunaan media 
wayang kertas materi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata pelajaran SKI 
di kelas V MI Raudlatul Muta’allimin 1 Wonoayu Sidoarjo? Dan bagaimana 
peningkatan pemahaman materi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata 
pelajaran SKI setelah menggunakan media wayang kertas di kelas V MI Raudlatul 
Muta’allimin 1 Wonoayu Sidoarjo? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media wayang 
kertas materi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW pada mata pelajaran SKI di 
kelas V MI Raudlatul Muta’allimin 1 Wonoayu Sidoarjo dan mengetahui 
peningkatan pemahaman materi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata 
pelajaran SKI setelah menggunakan media wayang kertas di kelas V MI Raudlatul 
Muta’allimin 1 Wonoayu Sidoarjo 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
penelitian Kurt Lewin. Penelitian ini terdiri dari empat tahapan setiap siklusnya, 
yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan Media wayang 
kertas pada materi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata pelajaran SKI 
dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi guru pada 
siklus I adalah 75 meningkat menjadi 85 pada siklus II. Peningkatan juga terjadi 
pada keaktifan siswa, hasil observasi keaktifan siswa pada siklus I yakni 75 
meningkat menjadi 86,11 pada siklus II. 2) Adanya peningkatan proses 
pembelajaran juga berdampak pada peningkatan pemahaman siswa pada materi 
peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW mata pelajaran SKI. Hal ini dapat 
dibuktikan dari meningkatnya nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 72,22 dan 
siklus II 84,3. Prosentase ketuntasan pada siklus I yakni 63,89% yang artinya 
cukup meningkat menjadi 86,11% pada siklus II dengan kategori baik. 
 


