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ABSTRAK 

 

Rosyiqoh Qurrota A’yunin. Penelitian Tindakan Kelas, 2017. Peningkatan 

Kemampuan Menghafal Surat Pendek Melalui Media Card Sort Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas IV MI Baitur Rohim Ganting Gedangan 

Sidoarjo. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, pembimbing 1 Sulthon 

Mas’ud, S.Ag, M,Pd.I dan pembimbing 2 Taufik, M.Pd.I. 

Pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an Hadits kelas IV MI Baitur Rohim Ganting 

Gedangan Sidoarjo menunjukkan bahwa tingkat kemampuan peserta didik dalam 

menghafal surat pendek termasuk dalam kategori cukup yaitu 60%, dibuktikan 

dengan adanya data dari hasil wawancara pada pra siklus dari 27 peserta didik kelas 

IV hanya 16 peserta didik yang masuk kategori tingkat pemahaman baik. Solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui penggunaan media Card Sort. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui penerapan media Card 

Sort dalam meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek mata pelajaran al-

Qur’an Hadits kelas IV MI Baitur Rohim Ganting Gedangan Sidoarjo. 2) Mengetahui 

peningkatan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat pendek melalui media 

Card Sort pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits kelas IV MI Baitur Rohim Ganting 

Gedangan Sidoarjo.  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas dengan menggunakan model Kurt Lewin yang tiap siklusnya terdiri 

dari empat komponen pokok, yaitu: 1) Perencanaan, 2) Tindakan, 3) Pengamatan, dan 

4) Refleksi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, unjuk kerja (Performance), serta 

dokumentasi. 

Hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut: Penerapan media   Card Sort  

dan peningkatan kemampuan menghafal surat pendek mendapatkan hasil sangat baik. 

Hal ini dapat  dilihat dari hasil aktifitas guru pada siklus I mendapatkan 75% dengan 

kategori baik dan siklus II meningkat menjadi 93,75% dengan kategori sangat baik. 

Sedangkan, aktifitas peserta didik juga mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

78,12% dengan kategori baik pada sikus II menjadi 93,75% dengan kategori sangat 

baik. Pada pra siklus hasil persentase ketuntasan 60% dengan kategori cukup dan 

nilai rata-rata kelas sebesar 68,51 dengan kategori cukup. Pada siklus I hasil 

persentase ketuntasan 70% dengan kategori baik dan nilai rata-rata kelas 75,62 

dengan kategori baik. Serta pada siklus II hasil persentase ketuntasan meningkat 

menjadi 89% dengan kategori baik dan nilai rata-rata kelas sebesar 88,66 dengan 

kategori baik dan telah memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. 

 

Kata Kunci: Kemampuan, Media, Card Sort 

 


