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Abstrak 

Lutfiah, Tarisa Wanda. 2022. Penerapan model pembelajaran reading guide  

dalam meningkatkan prestasi belajar  pendidikan agama islam materi 

mujahadah an-nafs di SMA Negeri 5 Malang. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam 

Malang. Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Hanif, M.PdI Pembimbing II: 

Dr. Muhammad Fahmi Hidayatullah, M.PdI. 

 

Kata Kunci : Penerapan, Reading Guide, Mujahada An-Nafs 

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah pembelajaran 

yang bertujuan untuk menumbuhkan akidah, meningkatkan keimanan, 

penghayatan, pemahaman dan pengalaman peserta didik terhadap ajaran agama 

islam. Akan tetapi dalam suasana belajar mengajar dalam sekolah-sekolah yang 

sering kita jumpai terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah di sekolah 

SMAN 5 Malang, banyak peserta didik memperoleh nilai yang bagus dalam 

sejumlah mata pelajaran, tetapi kebanyakan dari mereka terlihat kurang mampu 

menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan reading guide dan 

prestasi belajar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Mujahadah An-nafs di SMAN 5 

Malang. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.  

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, tindakan, dll. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Hasil penelitianya adalah peningkatan prestasi siswa terkait materi 

mujahadah an-nafs dengan menggunakan model pembelajaran reading guide 

dapat diketahui berdasarkan hasil tes siklus II diperoleh nilai rata-rata 89,3 dan 

siswa yang lulus mencapai 93,3% atau sebanyak 29 siswa. Sedangkan siswa yang 

nilainya belum mencapai KKM yaitu 6,7% atau sebanyk 1 siswa. Data penelitian 

digunakan sebagai sumber belajar penidikan agama islam berupa bahan ajar pada 

materi mujahadah an-nafs yang dipelajari di SMA dan memotivasi siswa agar 

lebih berani mengungkapkan gagasannya serta memacu siswa agar lebih banyak 

membaca buku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah pembelajaran 

yang bertujuan untuk menumbuhkan akidah, meningkatkan keimanan, 

penghayatan, pemahaman dan pengalaman peserta didik terhadap ajaran agama 

islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) memiliki peranan penting di lingkungan masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari 

pendidikan nasional yang diharapkan dapat membentuk peserta didik yang 

berakhlakul kharimah.  

Akan tetapi dalam suasana belajar mengajar dalam sekolah-sekolah yang 

sering kita jumpai terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah di sekolah 

SMAN 5 Malang, banyak peserta didik memperoleh nilai yang bagus dalam 

sejumlah mata pelajaran, tetapi kebanyakan dari mereka terlihat kurang mampu 

menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 

Peserta didik di SMAN 5 Malang terutama pada kelas X memang banyak memilki 

ilmu pengetahuan, namun ilmu pengetahuan itu hanya didapat dari penjelasan 

guru sebagai informasi, sebagaian daripada mereka tidak mencari dan mencoba 

mencari untuk menemukan informasi yang lebih luas. Mereka hanya 

mengandalkan guru sebagai alat informasi mereka tanpa ingin tahu secara lebih 

mendalam dan luas. Akibatnya adalah pengetahuan yang di terima peserta didik 



 

2 

 

 

menjadi tidak bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yakni cepat 

terlupakan dikarenakan mereka datang ke sekolah hanya untuk belajar di kelas. 

Pada saat peneliti diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran 

Mujahadah An-Nafs di SMAN 5 Malang, peneliti menggunakan metode cermah 

dikarenakan metode ini adalah metode yang digunakan oleh guru agama di 

SMAN 5 Malang. Hingga saat ini, metode ceramah adalah metode yang sering 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Seharusnya di 

jaman seperti saat ini, guru-guru harus lebih banyak melihat dan belajar seperti 

apa dan bagaimana menerapkan metode lain sesuai dengan jenis materi dan bahan 

serta alat yang disediakan. Metode ceramah memang sangat mudah dilakukan, 

namun metode ceramah kurang menuntut usaha peserta didik terlalu banyak, baik 

dari guru maupun siswa, hal lainnya adalah kurang diperhatikannya taraf 

perkembangan mental secara umum dan secara perseorangan. Suasana di kelas 

menjadi tidak menyenangkan serta pembelajaran menjadi terasa membosankan. 

Dari hasil observasi peneliti di sekolah SMAN 5 Malang peneliti 

menemukan bahwa banyak peserta didik yang tidak fokus dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi Mujahadah An-Nafs sehingga perhatian mereka 

bukan pada pembelajaran melainkan hal-hal di luar dari pembelajaran. Kurangnya 

perhatian peserta didik ini mengakibatkan rendahnya pencapaian prestasi hasil 

belajar pada mata pelajaran pendidikan agama islam pada materi mujahadah an-

nafs. Dimana beberapa kelas ditemukan ada sekitar 30 orang lebih memperoleh 

nilai yang cukup rendah, dan hanya belasan orang yang mencapai nilai yang 

standar. Meskipun sebenarnya nilai yang dimaksudkan memenuhi standar 

kelulusan, tetapi pencapaian tersebut tentunya masih kurang. 
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Ada beberapa dampak negatif terhadap peserta didik jika dilihat dari 

pengalaman peneliti mengajar menggunakan metode ceramah, diantaranya: yang 

pertama, pembelajaran menjadi membosankan dan menjenuhkan peserta didik, 

karena peserta didik menjadi biasa saja dan enggan untuk mengikuti pelajaran 

tersebut. Kedua, semangat belajar akan terncam menurun. Ketiga, dapat merusak 

minat belajar peserta didik. Dari hal-hal seperti ini, peneliti mengidentifikasi 

bahwa ada sebab-sebab munculnya masalah ini antara lain : guru kurang bijak 

memilih metode, peserta didik menjadi kurang nampak memperlihatkan 

keaktifannya di kelas, dan penguasaan peserta didik tentang materi masih kurang 

baik. 

Peneliti melihat bahwa upaya peningkatan prestasi belajar siswa di SMAN 

5 Malang harus di mulai dengan memperbaiki proses pembelajaran di kelas baik 

dari pendidik maupun peserta didik. Dalam hal ini untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dan untuk membantu peserta didik agar berkonsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran dan memahami materi pelajaran, maka diperlukan 

metode pembelajaran yang dapat membimbing serta mengantarkan peserta didik 

pada kegiatan belajar yang efisien, bermakna dan berimajinatif serta fokus pada 

proses pembelajaran. 

Peneliti melihat perlu adanya tindakan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran di SMAN 5 Malang. Peneliti menduga bahwa rendahnya 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan pendidik saat mengajar 

di kelas. Jika tidak segera ditindaklanjuti, perkembangan siswa akan begitu-begitu 

saja dan tidak ada perubahan apapun. Dan jika masalah ini diatasi dengan baik, 

maka yang terjadi adalah siswa menajdi lebih berkembang, berimajinatfi, dan 
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kreatif. Berangkat dari permasalahan diatas peneliti menwarkan untuk 

menggunakan metode reading guide. Melalui penggunaan metode reading guide 

diharapkan terciptanya pemebelajaran yang lebih kondusif, efisien dan penuh 

keaktifan. Meode reading guide ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi pelajaran, berfokus pada pembelajaran, membantu siswa 

memahami poin-poin penting dalam waktu sangat singkat, efektif untuk melatih 

bagaimana respon dari siswa dan dapat mengulas materi yang banyak dalam 

waktu yang terbilang singkat, diharapkan bagi pendidik agar lebih aktif di dalam 

kelas serta menciptakan suasana yang menarik. Peneliti tertarik untuk menerapkan 

metode reading guide dalam kegiatan penelitian dengan mengemukakan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Reading Guide dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Materi Mujahadah An-Nafs di SMAN 5 

Malang”. 

B. Fokus Penelitian 

Mengacu pada konteks penelitian diatas, dapat dikemukakan fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan reading guide pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam  materi mujahadah an-nafs di SMAN 5 Malang ? 

2. Apakah penerapan reading guide dapat meningkatkan prestasi belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi mujahadah an-nafs  di 

SMAN 5 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengatasi kesulitan siswa dan guru 

sekaligus membantu siswa di SMAN 5 Malang dalam memahami mata pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam . Adapun tujuan dari penelitian tindakan di dalam kelas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan reading guide dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi 

Mujahadah An-nafs di SMAN 5 Malang 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam materi mujahadah an-nafs di SMAN 5 Malang setelah 

diterapkannya reading guide di kelas.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan bermanfaat dalam pendidikan. Hasil penelitian di 

harapkan dapat memberi manfaat secara praktis dan teorits antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk lebih aktif dalam berpikir dan berimajinatif setelah 

diterapkannya reading guide untuk menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Dengan menggunakan  model pembelajaran metode reading guide 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar dan hasil belajar 

peserta didik 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada guru dalam meningkatkan kemampuan 

siswa menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 
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b. Meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan dan 

memajukan model pembelajaran agar tidak membuat peserta didik 

menjadi bosan saat di sekolah 

c. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian 

eksperimen 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan rangsangan bagi pendidik yang ada di sekolah 

untuk memperbaiki model pembelajaran yang diterapkan  

b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas belajar mengajar di 

sekolah 

4. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengalami 

sifat pasif siswa dan sebagai alternatif untuk menambah motivasi belajar 

siswa 

E. Definisi Operasional 

1. Prestasi Belajar  

Menurut Mas’ud Khasan Abdul Qohar prestasi adalah apa yang telah 

dapat dicipatkan hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan cara keuletan kerja. Prestasi dapat bersifat tetap dalam 

sejarah kehidupan manusia karena sepasang kehidupannya selalau mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar 

dapat memberikan kepuasan pada orang yang bersangkutan. Khususnya 

seseorang yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Prestasi belajar yakni 
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berupa ranah kejiwaan yang berubah sewaktu-waktu akibat dari pengamatan 

dari proses belajar siswa dalam pembelajaran. 

2. Metode Reading Guide 

Metode Reading Guide merupakan metode mengajar dengan membaca 

agar peserta didik lebih terarah yang dibimbing oleh pendidik untuk 

memperlihatkan bagaimana berjalannya proses  pembentukkan tertentu yang 

dapat di lakukan pendidik dan peserta didik itu sendiri dan peserta didik 

dituntut agar lebih aktif memahami materi ajar. 

3. Mujahadah An-Nafs 

Mujahadah An-Nafs adalah menahan diri atau pengendalian diri dari 

hawa nafsu baik itu berupa emosi, jiwa, egosime dan lain sebagainya. 

Mujahadah an-nafs juga disebut bersungguh-sungguh dalam mengendalikan 

diri dari perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian penerapan model pembelajaran 

Reading Guide dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X MIPA 2 

SMAN 5 Malang: 

1. Penerapan Reading Guide yang telah dilakukan dari siklus I dan II dapat 

diketahui bahwasanya dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

Reading Guide dalam pembelajaran pendidikan agama islam materi 

mujahadah an-nafs kelas X MIPA 2 SMAN 5 Malang dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Faktor yang mejadi keberhasilan penerapan metode 

Reading Guide adalah tingkat 1) peserta didik lebih berperan aktif dalam 

menjawab dan berani mengajukan pertanyaan pada guru. 2) Materi dapat 

lebih cepat diselesaikan dalam kelas. 3) Memotivasi peserta didik untuk 

senang membaca. 4) Membantu siswa memahami poin-poin penting dalam 

waktu yang singkat dan 5) mengulas materi dalam jumlah besar dalam 

waktu yang singkat. 

2. Prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode Reading Guide pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam pada pembahasan materi 

mujahadah an-nafs adalah salah satu langkah pendekatan yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang mana dapat memudahkan 

kinerja guru, tugas guru dalam pembelajaran ini adalah memberikan 

dorongan tentang manfaat materi pelajaran yang dipelajari, terutama pada 

individu yang pasif, memotivasi siswa agar lebih berani mengungkapkan 
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3. gagasannya, memacu siswa agar lebih banyak membaca buku, dan 

meningkatkan kerjasama belajar dalam kelompok. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan adanya hasil yang positif 

penerapan metode Reading Guide terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, 

maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut yang diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Kepala Lembaga Pendidikan /Kepala Madrasah 

Alangkah baiknya jika hasil penelitian ini dijadikan pedoman oleh 

lembaga pendidikan untuk selalu meningkatkan minat belajar siswa, sebab 

untuk mencapai prestasi belajar siswa secara maksimal perlu adanya minat 

belajar yang tinggi dari siswa itu sendiri. 

2. Bagi Guru 

Evaluasi terhadap pembelajaran kooperatif dengan metode Reading Guide 

seperti yang disebutkan di atas perlu diterapkan secara berkesinambungan, 

agar guru senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dalam tindakan 

pengajarannya sehingga akan terjadi peningkatan minat belajar siswa 

3. Bagi Siswa 

Agar siswa selalu antusias dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), lebih 

berani mengungkapkan gagasannya, berkomunikasi dan berkerjasama 

dengan teman kelompoknya, membiasakan aktif dalam segala 

permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, 

mengaktualisasikan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, 
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karena itu merupakan jalan untuk mendapatkan minat belajar yang lebih 

baik. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Melaksanakan penelitian dengan memperhatikan aspek-aspek lain yang 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa yang berhubungan dengan 

penerapan metode Reading Guide 
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