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ABSTRAK

Nama

: Miftahul Jannah

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

: Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Metode Dalam
Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman
Kota Jambi
Pembelajaran aqidah akhlak merupakan pembelajaran yang sangat penting

karena aqidah akhlak adalah tujuan diutusnya Rasul dengan tujuan untuk
membetulkan aqidah dan akhlak manusia. Dan maju mundurnya Negara adalah baik
buruknya aqidah akhlak generasi mudanya. Masalah tersebut ditentukan bagaimana
pembelajaran aqidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran aqidah akhlak dan pelaksanaan
pembelajaran aqidah akhlak di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi. Jenis penelitian yang
dilakukan dengan metode kualitatif, karena didasarkan pada tempat dan sumber data
yang diambil dari MI Ziyadatul Iman Kota Jambi. Subyek penelitian adalah guru
madrasah. Obyek penelitian adalah

Metode pembelajaran aqidah akhlak di MI

Ziyadatul Iman Kota Jambi. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan adalah
metode observasi,wawancara,dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1).
Dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi
guru sudah menggunakan macam-macam variasi metode pembelajaran, 2). Dalam
pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tujuan akan tetapi masih ada beberapa
kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemamapuan guru dalam melakukan
variasi metode, 3). kendala dari pelaksanaan variasi metode pembelajaran yang
digunakan di MI Ziyadayul Iman hampir semuanya sama yaitu kendala yang berasal
dari guru, siswa dan lingkungan.

Kata Kunci : Variasi Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak
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ABSTRACT

Name

: Miftahul Jannah

Majors

: Teacher Education Madrasah Ibtidaiyah

Title

: The efforts of teachers in implementing variations in the method of
learning Aqidah Akhlak in Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman City
Jambi.

The study of Aqidah was a very important study because the Aqidah of
chastity was the purpose for which the Apostle was sent in order to correct the
Aqidah and morality of man. And the progress of the country is the poor Aqidah
chastity young generation. The problem is determined by the study of the sexual
Aqidah in Madrasah Ibtidaiyah. Research is done to know how to plan learning
Aqidah chastity and implementation of learning Aqidah chastity in MI ziyadatul
Iman City Jambi. This type of research is done by qualitative method, because it is
based on the place and data source taken from MI Ziyadatul Iman City Jambi. The
subject of research is teacher Madrasah. Research object is a method of learning
Aqidah chastity in MI ziyadatul Iman City Jambi. The methods of collecting the data
collected are methods of observation, interviews, and documentation. The results
showed: 1). In the implementation of learning Aqidah Akhlak in MI Ziyadatul Iman
Kota Jambi Teachers already use various kinds of learning methods, 2). In the
implementation is already running according to the objectives but still there are some
shortcomings caused the limitation of the Teacher's fame in the variation of method,
3). The constraints of the implementation of the variation of learning methods used
in MI Ziyadayul Iman almost all the same is the obstacle that comes from the teacher
, students and the environment.
Keywords: Learning method variations of Aqidah Akhlak
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas
manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam
pelaksanaanya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap
jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem
pendidikan yang integral.Di dalam Undang- Undang RI No 2 Tahun 1989 Bab
IX, Pasal 39.Ayat 2 disebutkan “ bahwa isi setiap jenis, jalur dan jenjang
pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan
pendidikan kewarganegaraan”. Hal ini diperkuat kembali di dalam Undangundang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 telah dijelaskan” bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampiln yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara”. Dan juga UUD 45 Bab XIII, Pasal 31 ayat 1
disebutkan “ setiap warga negara berhk mendapat pendidikan. ‟‟
Tujuan pendidikan nasional disebut juga tujuan umum, adalah tujuan
pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Untuk Negara Indonesia,
tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang RI No 2 Tahun
1989 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab II, Pasal 4, yang berbunyi:
“Pendidikan

Nasional

bertujuan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dn keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.”
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Pendidikan harus bisa menumbuhkan berbagai macam potensi peserta didik,
keterampilan yang baik , sosial yang cerdas, terampil, berbudi yang luhur, dapat
bertanggung jawab terhadap dirinya dan semua masyarakat agar tercapainya
kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya pada materi pendidikan Agama
Islam yang harus diajarkan kepada peserta didik yaitu salah satunya pendidikan
akhlak. Dimana tujuan dari pendidikan ahlak itu sendiri adalah untuk
membentuk diri yang religius dan dapat tertanam pada hati nurani, dimana
apabila sikap religius ada pada diri seseorang maka akan terhindar dari sifat
dan kebiasaan buruk dan juga sifat negatife. Tetapi tujuan tersebut akan sulit
dicapai apabila dalam suatu proses pembelajaran kurang memperhatikan sebuah
metode.
Menurut ahli Abd. Al-Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode
adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Hal ini
diperkuat kembali menurut J.R David dalam Teaching Strategies For College
Class Room (1976) ialah a way in achieving something “ cara untuk mencapai
sesuatu.” Ini berarti, metode yang digunakan untuk mewujudkan strategi yang
telah

ditetapkan.

Dengan

demikian,

metode

dalam

rangkaian

sistem

pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan
strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode
pembelajaran karena suatu

strategi pembelajaran

hanya mungkin dapat

dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran
merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Metode tersebut diidentifikasi dengan melihat
pola interaksi antara guru dengan peserta didik. Oleh karena itu metode yang
akan di pakai harus dipilih sesuai materi yang akan disampaikan. Karena tidak
ada suatu metode yang paling baik yang digunakan untuk semua materi
pembelajaran, maka pemakaian metode harus dilakukan sesuai dengan materi
yang telah ditetapkan.
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Selama ini, banyak kita ketahui bahwa metode ceramah selalu identik
dipakai dalam

berbagai

pembelajaran salah satunya ada pada

materi

pembelajaran Aqidah akhlak. Metode ceramah hampir setiap hari selalu dipakai
untuk menyampaikan sebuah materi kepada siswa salah satunya pada mata
pelajaran aqidah akhlak, padahal tidak selamanya materi aqidah akhlak
menggunakan metode ceramah saja. Bukan berarti metode ceramah tidak pantas
untuk diutamakan, namun banyak variasi metode lainya yang mampu di
kombinasikan dalam pembelajaran aqidah akhlak itu sendiri. Ada beberapa cara
pilihan lain dalam pemakaian metode tersebut selain untuk mencapai tujuan
yang diinginkan,

juga untuk mengurangi kejenuhan pada diri siswa apabila

siswa merasa jenuh dan kemudian bosan ketika menerima materi, akan muncul
sikap menyepelekan terhadap materi yang telah disampaikan. Sesuatu yang
membosankan itu sendiri adalah sesuatu yang

sangat tidak menyenangkan,

maka untuk itu guru perlu mengetahui bagaimana cara mengantisipasi timbulnya
kebosanan tersebut di saat pembelajaran sedang berlangsung. Setiap metode
memiliki kekurangan dan kelebihan hal ini sangat perlu diperhatikan bagi
seorang guru, metode yang pas dan tepat dalam proses pembelajaran tergantung
pada pemilihan yang dilakukan oleh guru. Untuk menggabungkan beberapa
metode tidak lepas dari beberapa pertimbangan berdasarkan adanya kelebihan
dan kekurangan yang ada dari berbagai metode. Pemilihan metode yang baik
adalah melihat dari

kelemahannya

untuk mengganti metode

yang dapat

menutupi kekurangan metode sebelumnya tersebut apakah cocok untuk
diterapkan didalam sebuah proses pembelajaran. Penerapan metode yang baik
dan tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran, begitu
juga apabila salah dalam memilih sebuah metode maka akan berakibat fatal dan
hasil pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan.
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Beberapa ayat Al‟Qur‟an yang terkait secara langsung untuk memilih
metode secara tepat dalam proses pembelajaran diantaranya dalam QS. Anhl
ayat : 125

ِۖ َ ظ ِة ۡٱل َح
ۡ
َ س ِبي ِل َر ِبّكَ ِب ۡٲل ِح ۡك َم ِة َو ۡٱل َم ۡى ِع
س ُۚ ُه ِإ َّن َربَّكَ ُه َى أ َ ۡعلَ ُم ِب َمه
ُ ۡٱد
َ ِي أ َ ۡح
َ ع ِإلَ ٰى
َ سنَ ِة َو ٰ َجدِل ُهم ِبٲلَّ ِتي ه
ُ س ِبي ِلِۦه َو
)٥٢١( َه َى أ َ ۡعلَ ُم ِب ۡٲل ُمهۡ تَدِيه
َ ض َّل
َ
َ عه
Artinya:
“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
[845] Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan
antara yang hak dengan yang bathil.
Ayat diatas menyuruh agar Rasulullah SAW menempuh cara berdakwah dan
berdiskusi dengan cara yang baik. Ayat ini menjadi bukti bahwa al-Quran
memandang aktifitas belajar sebagai sesuatu yang sangat

penting dalam

kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berupa menyampaikan, menelaah,
mencari, mengkaji, dan meneliti. Dikatakan juga oleh Sardiman (2005:47)
menyatakan bahwa” belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, atau
penampilan, dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati,
mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.
Pada dasarnya pendikan agama islam bertujuan untuk menuntun dan
membentuk jati diri manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT, serta membentuk manusia memiliki akidah dan akhlak yang baik
untuk disekitarnya. Pembelajaran aqidah akhlak itu sendiri merupakan salah satu
bidang studi yang ada dan telah diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul
Iman, yang mengajarkan tentang kepercayaan dan keyakinan

kemanusiaan
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sehingga diharapkan siswa mengetahui, memahami dan dapat mengamalkan
dalam dikehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan

pembelajaran

aqidah

akhlak

tidaklah

mudah

karena,

pembelajaran ini membawa contoh yang baik untuk dikehidupan sehari-hari,
apabila ada kesalahan dan juga terpaku dalam satu metode saja dalam
mengajarkan pembelajaran tersebut membuat peserta didik menjadi tidak aktif
dan siswa

tidak dapat

menghargai dan juga menyesuaikan. Hal ini jika

dibiarkan terus-menerus akan membahayakan akidah dan akhlak generasi
penerus bangsa.karena dengan cara monoton ternyata guru belum berhasil dan
bahkan sering mendapat respon negative dari murid, karena itu guru harus
pandai memilih metode dan harus jeli dalam memilih yang tepat dan sesuai
dengan materi pembelajaran. Dalam era golabalisasi dan arus moderanisasi saat
ini bayak muncul masalah yang terjadi dikalangan siswa sekolah dasar. Hasil
observasi peneliti di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi pada tanggal 21 Januari
2020 di temukan bahwa respondan semangat siswa yang masih tergolong
rendah. Permasalahan pertama

siswa kurang antusias dalam proses

pembelajaran, siswa sering kali untuk izin keluar, siswa terlalu sering absen
alfa/izin sakit, siswa susah bertanya dan mengungkapkan pendapat, kurang
efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar, mudah terpengaruh oleh
dampak negatife dari teknologi, minat baca dan daya nalar siswa relative rendah.
Permasalahan kedua dalam factor fisiologis bahwa ,masalah dalam peserta ini
berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, dalam factor sosial juga penyebab
masalah dalam belajarnya terkait dalam sikap dan keadaan keluarga

serta

lingkungan sekelilingnya kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar
dengan sepenuh hati dan juga dalam factor kejiwaan terkait dengan kurang
mendukungnya perasaan hari siswa untuk belajara secara sungguh-sungguh.
dalam pembelajaran aqidah akhlak Guru aqidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah
Ziyadatul Iman dalam proses pembelajaran sudah sangat berusaha melaksanakan
pembelajaran yang baik agar siswa memperhatikan dan mencapai tujuan
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pembelajaran tersebut, namun lebih dominan menggunakan metode ceramah
sehingga peserta didik masih ada yang kurang aktif dalam mengikuti
pembelajaran dikarenakan materi yang tidak menarik bagi siswa, jam pelajaran
di siang hari, keadaan yang sudah capek, guru dalam menyampaikan kurang
menarik perhatian bagi siswa. Guru dalam mengajar kurang memaksimalkan
bentuk metode pembelajaran, hal ini menunjukan bahwa guru kurang mampu
melakukan pengelolaan kelas dengan baik.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai
“ Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Metode Belajar Pembelajaran
Aqidah Akhlak Kelas VI Di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota
Jambi ’’

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan kepada upaya guru melaksanakan variasi metode
pembelajaran aqidah akhlak kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman .
Yaitu dari segi proses kegiatan pembelajaranya dan

fokus penelitian ini

dijabarkan mengenai rumusan masalah sebgai beikut :
1. Metode yang digunakan pada saat pembelajaran aqidah akhlak kelas VI
di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman .
2.

Pelaksanaan variasi metode pembelajaran aqidah akhlak kelas VI di
Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman .

3. Upaya guru dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan

variasi metode

pebeljaran aqidah akhlak kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul
Iman.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka

permasalahan dalam

penelitian ini adalah:
1.Apa saja metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran Aqidah
Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman.
2. Bagaimana pelaksanaan variasi metode pembelajaran dalam mata pelajaran
Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidayah Ziyadatul Iman.
3. Apa saja kendala dari pelaksanaan variasi metode yang digunakan pada mata
pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan/manfaat

tertentu. Dalam

penelitian ini yang menjadi tujuan dan manfaat adalah :
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan jenis jenis metode yang digunakan pendidik dalam
pembelajaranAqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan variasi metode pembe lajaran Aqidah
Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dari
digunakan

pelaksanaan variasi metode

pendidikdalam pembelajaran Aqidah

yang

Akhlak di Madrasah

Ibtidaiyah Ziyadatul Iman.
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidik
mengenai penggunaan variasi metode pembelajaran Aqidah Akhlak dan
acuan untuk meningkatkan keterampilan variasi metode pembelajaran
Aqidah Akhlak sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dan untuk
memberikan solusi mengenai problematika dunia pendidikan dalam
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pembelajaran Aqidah
Akhlak.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Kepala Sekolah
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang halhal yang telah dilakukan oleh Guru Aqidah Akhlak dalam melaksanakan
proses pembelajaran.
b. Bagi Guru Aqidah Akhlak
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap halhal yang telah dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran
Aqidah Akhlak sehingga dapat dijadikan kajian bagi

guru dalam

meningkatkan kualitasnya.

c. Bagi Peserta Didik
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat dalam
mempelajari dan mengikuti proses pembelajaran.
d. Bagi Sekolah
Penelitian ini dihara pkan mampu memberikan sumbangan yang baik
dalam rangka perbaikan

pembelajaran. Dengan pembelajaran yang baik,

maka prestasi sekolah akan meningkat.
e. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Penelitian ini diharapkan untuk menambah kepustakaan yang dapat
dijadikan sebagai bahan pengembangan karya ilmiah lebih lanjut.
f. Bagi Peneliti
Peneliti dapat menambah pengalaman baru, yang dapat digunakan
dalam

proses

belajar

mengajar

dimasa

yang

akan

datang.

BAB II
KAJIAN TEORITI
A. Pelaksanaan Variasi Metode Pembelajaran
1. Pengertian pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan proses, cara melakukan segala keputusaan yang
telah dibuat. Dimana pelaksanaan sebagai usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan rencana yang ditetapkan dengan melengkapi adanya kebutuhan
alat yang diperlukan,

siapa yang akan melaksanakanya,

dimana tempat

pelaksanaanya dan kapan waktu dimulai di dalam pembelajaran.
2. . Pengertian variasi metode pembelajaran
Variasi menurut KBBI yaitu yang berbeda bentuk, yang lain dari pada
yang lain, selingan, tindakan perubahan dari keadaan semula, rupa yang lain (
Eko Hadi Wiyono, 2007, hlm.619). Dari pengertan lain variasi adalah salah
satu cara yang membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi, sehingga
kegiatan pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis, yang artinya selalu
terjadi berbagai variasi dan inovasi (Abdul Majid, M.Pd,2016, hlm.216). Maka
dapat disimpulkan dari pengertian variasi diatas adalah keterampilan seseorang
dalam menciptakan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran yang dapat
memberikan minat dan

semangat siswa untuk mewujudkan tujuan belajar

siswa dalam mengatasi kebosanan di dalam kelas.
Secara singkat variasi
beragam

metode pembelajaran ialah suatu bentuk yang

pada metode pembelajaran yang disajikan oleh guru dalam

menyajikan materi kepada siwa, seperti halnya kombinasi dalam penggunaan
metode ceramah, penugasan, Tanya jawab, diskusi dan lainsebagainya.
Sedangkan Winataputra dalam
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Pupuh Fathurrohman (2009, hlm.91)
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mengartikan

“variasi”

sebagai keanekaan yang membuat sesuatu tidak

monoton. Dalam hal ini, variasi dapat berwujud perubahan-perubahan yang
sengaja dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Dalam kaitanya dengan
kegiatan belajar mengajar, variasi merupakan keanekaragaman dalam
penyajian kegiatan pembelajaran.
Menurut Soetomo (1993) mengemukakakan bahwa, mengadakan variasi
dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan cara/ gaya
penyampaian yang satu kepada cara / gaya penyampaian yang lain, dengan
tujuan menghilangan kebosanan / kejenuhan siswa saat belajar, sehingga
menjadi aktif berpartisipasi dalam belajarnya. Hal senada dikemukakan oleh
Hamid Darmadi (2010), bahwa variasi dalam kegiatan pembelajaran merujuk
pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan,
dengan maksut meningkatkan perhatian siswa selama pelajaran berlangsung.
(Abdul Majid, M.Pd ,2016 ,hlm. 262).
3. Tujuan variasi belajar mengajar
kemampuan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran meliputi tiga
aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media
dan bahan ajar, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Secara
rinci, ada beberapa tujuan dan manfaat dari mengadakan variasi dalam kegiatan
pembelajaran. Menurut Julaiha (2007) tujuan dari mengadakan variasi dalam
kegiatan pembelajran adalah:
1. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar
2. Meningkatkan motivasi belajar siswa
3. Mengembangkan keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru
4. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam.
5. Meningkatkan keaktifan/keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
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Penggunaan metode mengajar yang bervarisi yang sesuai dengan tujuan
dan bahan yang diajarkan dapat mengatasi kejenuhan peserta didik dalam
belajar. Perlu diketahui bahwa peserta didik hanya dapat berkonsentrasi
mendengarkan ceramah selama 15 menit saja. Disini guru perlu menggunakan
variasi metode mengajar untuk membuat siswa lebih senang dan bersemangat
dalam belajar sehingga dapat memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik.
Berikut ini dideskripsikan contoh variasi metode dalam pertemuan selama 45
menit (Ridwan Abdullah Sani, 2013,hlm.47).

Gambar 2.1
Contoh Variasi Kegiatan Belajar di Kelas Untuk Menghindari Kejenuhan
B.Metode Pembelajaran
a. Pengertian metode pembelajaran
Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi
pembelajaran yang dipilih untuk mencapai

tujuan pembelajaran (Ridwan

Abdullah Sani, 2013,hal.158). Secara etimologi metode dalam bahasa arab,
dikenal dengan istilah Thariqah yang berarti langkah-langkah strategis yang
dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan (Dr.H.Ramayulis ,2010
,hlm.184).
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Secara terminologi para ahli mendefinisikan metode sebagi berikut:
1. Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan
yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Abd.Al-Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah caracara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran.
3. Ahmad Tafsir, mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang
paling tepat dan cepat dalm mengerjakan mata pelajran.
4. Al-Abrasy mendefinisikan bahwa metode adalah jalan yang kita ikuti untuk
memberikan pengertian kepada peserta didik tentang segala macam metode
dalam berbagai pelajaran (Dr.Ramayulis, 2010, hlm.2-3)
Metode juga dapat diartikan yaitu cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar
tujuan

yang

telah

disusun

tercapai

secara

optimal

(Abdul

Majid,

2017,hlm.150). Maka berdasarkan beberapa dari definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa metode adalah separangkat cara, jalan dan tenik yang
selalu digunakan oleh para pendidik dalam proses pembelajaran adar siswa
tidak mudah bosan dan dpat mencapat segala tujuan yang direncanakan dan
mampu menguasai kometensi tertentu yang telah disusun dalm silabus mata
pelajaran. Tujuan dari metode pembelajaran itu sendiri adalah untuk
menciptakan kondisi pembelajaran yang baik sehingga siswa dapat belajar
secara aktif dan menyenangkan yang berdampak positif pada hasil belajar yang
optimal (Dalam Mardiah Kalsum, Jurnal Penggunaan Metode Pembelajaran
Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa vol 1.1, No 1. hlm.13).
b. Prinsip -prinsip metode mengajar
Agar dapat efektif, maka setiap metode harus memiliki prinsip-prinsip sebagai
berikut;
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1.Metode tersebut harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri.
2.Metode tersebut harus memanfaatkan hukum pembelajaran.
3.Metode tersebut berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik.
4.Metode tersebut harus didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu
dengan baik yang bertujuan menyatukan kegiatan pembelajaran.
5.Metode

tersebut

harus

memperhtiakan

perbedaan

individual

dan

menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan cirri-ciri pribadi
seperti

kebutuhan,

monat

serta

kematangan

mental

dan

fisik.

(Dr.H.Ramayulis ,2010, hlm.190).
C.Macam-macam Metode Pembelajaran
Banyak sekali bebagai macam metode pembelajaran yang dapat dilakukan
dan digunakan oleh seorang pendidik, tidak ada satu metode yang baik untuk
mencapai suatu tujuan yang direncanakan dalam setiap situasi. Dengan sifatnya
yang polivalen ( memahami cara memilih metode pembelajaran yang tepat),
pendidik perlu mengetahui kapan metode dapat digunakan dan kapan harus
digunakan kombinasi dari metode-metode lain.
1. Metode Ceramah
a. Pengertian metode ceramah
Metode ceramah adalah suatu cara pengajian atau penyampaian
informasi melalui penuturan secra lisan oleh pendidik kepada peserta didik.
Prinsip dasar metode ini di dalam Al-Quran (Prof.Dr.H.Ramayulis, 2010,
hm.193) :
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Artinya :
“ Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, mudahmudahan kamu mengerti maksudnya. Kami riwayatkan (ceritakan ) kepadamu
sebaik-baiknya cerita dan perantara Al-Quran yang kami wahyukan ini,
padahal sesungguhnya adalah engkau dahulu tidak mengetahui( orang yang
lalai).”( Q.S.Yunus :23)
Dengan kata lain bahwa metode ceramah atau Lecturing itu adalah suatu
cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penerangan dan penuturan
secara lisan oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Istilah Lecturing berasal
dari bahasa yunani “ Legire” yang berarti to teach = mengajar. Dari kata legire
ditimbulkan kata lecture ditimbulkan kata lecturing yaitu cara penyajian
bahan-bahan dengan lisan. Metode ini banyak sekali dipakai, karena metode ini
mudah dilaksanakan. Nabi Muhammad dalam memberikan pelajaran terhadap
umatnya banyak mempergunakan metode ceramah, disamping metode lain.
Begitu pula di dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat dasar-dasar metode
ceramah.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a). Suasana kelas berjalan dengan tenang karena peserta didik melakukan
aktifitas yang sama, sehingga pendidik dapat mengawasi peserta didik
sekaligus.
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b). Tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama.
c). Pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, karena waktu yang sedikit
dapat diuraikan bahan yang banyak.
d). Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan.
2. Kelemahan
a).Interaksi cenderung bersifat dan berpusat pada pendidik.
b).Pendidik kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana peserta didik
telah menguasai bahan ceramah.
c. Langkah - langkah Pelaksanaan Metode ceramah
Ada tiga langkah pokok yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode
ceramah, yaitu persiapan, pelaksanaan , dan kesimpulan.
1. Tahapan Persiapan
Menurut supriadie (2012,hlm.136), hal penting yang harus diperhatikan
dalam menyiapkan ceramah adalah sebagai berikut: analisis sasaran, baik dari
sisi jumlah, usia, maupun kemampuan awal yang dimilikinya. Menyusun
durasi waktu yang akan digunakan untuk ceramah secara efektif dan efisian
serta memperkirakan variasi yang dapat dikembangkan.
Memilih

dan

menetapkan

jenis

media

yang

akan

digunakan,

menyiapakan sejumlah pertanyaan. Menentukan pokok materi yang akan
disampaikan (Abdul Majid, M.Pd, 2016, hlm.195).
2.Tahap Pelaksanaan
a.Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
b.Guru menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didik.
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c.Dilakukan Tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta didik.
d.Peserta didik diberi kesempatan untuk mengikutin latihan.
e.Guru mengecek peserta didik ( Ridwan Abdullah Sani, 2013,hlm.165)
f.Gunakan bahasa yang mudah dicerna siswa.
3. Tahap kesimpulan atau mengakhiri ceramah
Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok–pokok materi agar
materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang
kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap
mengingat materi pembelajaran.(Mulyono,2011,hlm.85)
d. Tujuan dari metode ceramah itu sendiri ialah merangsang peserta didik
untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui
pemerkayaan belajar. Dan juga sebgai langkah awal untuk memulai sebuah
pembelajaran dan langkah awal untuk metpde yang lain dalam upaya
menjelaskan materi pembelajaran.
2. Metode Membaca
a. Pengertian metode membaca
Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan
banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan
aktivitas visual, berfikir. Tiga istilah sering dignakan untuk memberikan
komponen dasar dari prosees membaca, yaitu, recording, decoding, dan
meaning. Klein, dkk.(1996) mengemukakan bahwa definisi membec
mencakup, (1) membaca merupakan suatu proses, (2) membaca adalah
strategis, (3) membaca merupakan interaktif. Membaca merupakan suatu
proses yang dimaksudkan informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki
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oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna .
membaca juga merupakan suatu strategis, yaitu pembaca yang efektif
menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan
konteks dalam rangka mengonstruk maka ketika membaca. Membaca adalah
interaktif, yaitu keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada konteks.
Teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami, sehingga terjadi interaksi
antara pembaca dan teks.
b. Kelebihan dan Kelemahan
1. kelebihan
Siswa dapat lancar memebaca teks pelajaran dan memahami kata kata
dengan fasih dan jelas, siswa mampu menggunakan intonasi yang benar
sesuai dengan kaidah membaca yang sudah di tetapkan .
2. Kelemahan
Pada tingkat pemula metode membaca cukup susah untuk diterapkan
karena harus mengulang-ngulang, dan pengajaran metode membaca juga
sering terasa membosankan .
c. Langkah-langkah metode membaca
1. Guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan
para pelaku dengan menceritakan nama mereka dan beberapa pernyataan
yang menceritakan tentang para pelaku, tokoh. Akhirnya guru menyuruh
siswa memprediksi kelanjutan cerita.
2. Kegiatan memprediksi untuk menceritakan minat siswa pada bacaan
dengan menggunakan teknik prediksi kegiatan prabaca yang dilakukan
ialah membaca nyaring, beberapa halaman dari sebuah buku. Kegiatan ini
membangkitkan rasa ingin tau dan minat siswa kepada buku tersebut.

18

3. Kegiatan lain yang tercakup dalam kegitan prabaca ialah menggunakan
berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran.
Seperti menggunakan media suara yang bervariasi, gerakan tangan,
ekspresi

wajah,

sesuai

ekspresi

pembaca

(Dr.Farida

Rahim,

M.Ed,2007,hlm.100).
d. Tujuan metode membaca
a. Dapat menimbulkan kesenangan.
b. Menyempurnakan membaca nyaring.
c. Memperbaharui pengetahuan suatu topik.
d. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tulis.
e. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya.
3. Metode Tanya Jawab
a. Pengertian metode tanya jawab
Metode Tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan
terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two ways traffic sebab pada saat
yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab
atau sebaliknya. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik
secara langsung antara guru.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a) Lebih mengaktifkan anak didik dibandingkan dengan metode ceramah.
b) Anak didik akan lebih cepat mengerti. Karena memberi kesempatan
kepada anak didik untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas atau
belum mengerti sehingga guru dapat menjelaskan kembali.
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c) Mengetahui perbedaan pendapat antara anak didik dan guru, dan akan
membawa kearah suatu diskusi.
d) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian anak didik.
2. Kelemahan
a) Mudah menyimpang dari pokok persoalan.
b) Dapat menimbulkan beberapa masalah baru.
c) Anak didik terkadang merasa takut memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diajukan.
d) Sukar membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan
pemahaman

anak

didik

(Drs.Syaiful

Bahri

Djamarah,

M.Ag,

2010,hlm.241).
c. Langkah- langkah metode tanya jawab
Pada dasarnya ada dua pertanyaan yang perlu diajukan, yakni
pertanyaan ingatan dan pertanyaan pikiran.
1. Pertanyakan yang akan ditanyakan harus dapat dipahami oleh siswa.
2. Pertanyaan memiliki dua jenis.
3. Pertanyaan ingatan yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh
mana pengetahuan sudah tertanam pada siswa. Biasanya berpangkal
kepada apa, kapan, di mana, berapa, dan sejenisnya.
4. Selanjutnya pertanyaan pikiran dimaksudkan untuk mengetahui sampai
sejauh mana cara berpikir anak dalam menanggapi persoalan. Biasanya
dimulai dengan kata mengapa dan bagaimana. (Abdul Majid, M.Pd,
2016,hlm.211)
d. Tujuan metode Tanya jawab
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1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai
oleh siswa.
2. Untuk merangsang siswa berfikir.
3. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang
belum

dipahami. (Triyanto, M.Pd, 2010.hlm.134)

4. Metode Bernyanyi Lagu Islam
a. Pengertian metode bernyanyi lagu islam
Menurut Frank Wood, music adalah bahasa perdana otak, dan
menyanyi adalah jenis music paling awal. Lagu-lagu model yang termasuk
yang termasuk kedalam kategori lagu pembuka atau penyambutan berfungsi
menumbuhkan semangat dan kegairahan anak-anak

melakukan kegiatan

belajar

Jadi

di

sekolah

(Suyadi.M.Pd.I,2017,hlm.203).

dapat

ditarik

kesimpulanya bahwa metode bernyanyi adalah metode pembelajaran yang
menggunakan bentuk dari syair-syair yang dilagukan yang biasanya syair lagu
tersebut dnyanyikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a) Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan.
b) Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak.
c) Bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak.
d) Dapat merangsang imajinasi siswa (Sabil Risaldy,2015.hm.145).
2. Kelemahan
a) Siswa harus di tekankan dalam kesiapan dan mental untuk belajar.
b) Kurang efektif pada anak yang pendiam atau tidak suka bernyanyi.
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c) Suasana kelas yang ramai apabila sedang melakukan metode bernyanyi,
dapat menggangu kelas yang lain.
c. Langkah-langkah metode bernyanyi dengan syair
1. Guru harus menyesuaikan metode bernyanyi dengan materi yang akan
disampaikan.
2. Menetapkan tujuan pembelajaran.
3. Guru memperkenalkan lagu yang akan dinyanyikan bersama dengan
memberi contoh bagaimana seharusnya lagu itu dinyanyikan (Sabil
Risaldy, 2015.hlm.147).
d. Tujuan metode bernyanyi lagu islam
Menjadikan siswa lebih rilex di dalam kenyamanan

pada saat

pembelajaran, agar siswa tidak bosan dalam materi pembelajaran yang
diberikan guru, dan dapat lebih banyak mengingat pembelajaran yang di
dapat disekolah.
5. Metode cerita
a. Pengertian metode cerita
Metode cerita ialah suatu cara mengajar dimana guru memberikan materi
pembelajran melalui kish atau cerita (Prof.Dr.H.Ramayulis.2010, hlm.196).
Pada hakikatnya metode cerita sama halnya dengan metode ceramah. Karena
informasi disampaikan melalui penuturan atau penjelasan lisan dari seseorang
kepada orang lain. Salah satu metode cerita adalah membaca cerita. Ketika
guru akan mempergunakan metode cerita, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah
kejelasan arah dan tujuan cerita, bentuk penyampaian dan sistematika cerita,
tingkat kemampuan dan perkembangan anak, situasi dan kondisi kelas, dan
penyimpulan hasil cerita.
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Metode bercerita merupakan salah satu pembelajran yang mengajarkan
pengalaman siswa. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan dan
nasihat dan juga informasi yang ditangkap oleh siswa, sehingga anak dengan
mudah memahami cerita yang di pelajari. Dalam pembelajaran metode cerita
siswa di didik untuk mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan
sebuah cerita.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a). Guru mudah menguasai kelas.
b). Guru dapat meningkatan konsentrasi anak didik dalam waktu yang relative
lama.
c). Mudah menyiapkan.
2. Kelemahan
a). Anak didik terkadang terbuai dengan jalanya cerita sehingga tidak dapat
mengambil intisari dari cerita tersebut. Apalagi tidak disimpulkan siakhir
cerita.
b). Hanya guru yang pandai berkata-kata atau kalimat.
c) Anak didik lebih cenderung hafal isi cerita daripada sari cerita yang di
sampaikan (Drs.H.Syaiful Bahri Djamarah.M, Ag, 2010, hlm.243)
c. Langkah-langkah metode cerita
1. Menentukan topic cerita yang menarik.
2. Mengembangakan kerangka cerita.
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3. Menyusun cerita dengan mengumpulkan bahan cerita.
4. Menyusun teks cerita.
5. Guru menceritakan teks/ materi cerita di depan siswa.

d. Tujuan metode cerita
Untuk menghibur siswa, melatih anak berkomunikasi dengan baik,
dapat memahami isi pesan dari cerita yang dipelajari, menambah wawasan dan
pengetahuan bahasa yang luas.
6. Metode kerja kelompok
a. Pengertian metode kerja kelompok
Istilah kerja kelompok mengandung arti bahwa siswa dalam suatu kelas
dibagi kedalam beberpa kelompok yang besar. Pengelompokan biasanya
didasarkan atas prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa definisi
lain yang dimaksud oleh para pakar pendidikan mengenai penegertian kerja
kelompok ini, antara lain:
1. Metode kerja kelompok adalah penyajian materi dengan cara pembagian
tugas-tugas untuk mempelajari suatu keadaan kelompok belajar yang sudah
ditentukan dalam rangka mencapai tujuan.(Dr. Armai Arief. M.A. 2002.
hlm, 196).
2. Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung
pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan (
kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. (Abdul
Majid, 2017,hlm.169)
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b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a) Melatih dan menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi daam sikap dan
perbuatan.
b) Menumbuhkan rasa ingin maju dan mendorong anggota kelompok untuk
tampil sbagai kelompok yang terbaik.
c) Anak- anak pemalu akan lebih aktif (Ramayulis,2012,hlm. 143)
2. Kelemahan
a) Metode kerja kelompok memerlukan persiapan yang agak rumit

dan

perencanaan yang matang.
b) Persiapan tidak sehat akan terjadi manakala guru tidak dapat memberikan
pengertian kepada siswa.
c) Bagi siswa yang tidak memiliki disiplin diri
kemungkinan

untuk

tetap

pasif

dan

atau malas terbuka

kemungkinan

besar

bisa

mempengaruhi dan mengganggu kelompoknya sehingga kelompok
tersebut mengalami kegagalan.
d) Sifat dan kemampuan individu kadang-kadang terasa terabaikan.
c. Langkah-langkah metode kelompok
1. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan bersama oleh tiap kelompok.
2. Kelompok membagi tugas kepada semua anggota sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki.
3. Masing-masing anggota kelompok bekerja sesuai dengan tanggung
jawabnya untuk menvapai tujuan bersama sehingga apabila ada angota
yang kesulitan, anggota lain wajib membantu.
4. Nilai diperoleh berdasarkan hasil kerja kelompok ( Ridwan Abdullah Sani,
2013, hlm.190).
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7. Metode Keteladanan
a. Pengertian metode keteladanan
Dalam KBBI disebutkan, bahwa “Keteladanan” kata dasarnya “teladan”
yaitu: perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh. Oleh karena itu keteladanan
adalah hal-hal yang dapat ditiru tau dapat dicontoh. Dalam nahasa arab
keteladanan diungkapkan dengan kata “Uswah” dan “ Qudwah”. Kata Uswah
terbentuk dari huruf-huruf: hamzah, as-sin, dan al-waw Secara etimologi setia
kata bahasa arab yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki persamaan
arti yaitu “pengobatan dan perbaikan”.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a. Akan memudahkan anak didik dalam menerpkan ilmu yang dipelajarinya
disekolah.
b. Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hsil belajarnya.
c.Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat baik
maka atan tercipta situasi yang baik.
2. Kelemahan
a.Jika figure yang merak contoh tidak baik, maka mereka cenderung untuk
mengikuti tidak baik.
b.Jika teori tanpa praktek akan menimbulkan verbalisme.
c. Langkah-langkah metode keteladanan
1.Dalam metode keteladanan dibantu oleh pendekatan pembiasaan, dengan
alasan bahwa akhlak guru atau pendidik dibiasakan setiap hari.
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2.Mempraktekan suatu yang baik yang akan diperkenalkan kepada siswa agar
siswa terhindar upaya mencontoh yang buruk atau yang tidak baik.
d. Tujuan metode keteladanan yaitu

agar pendidikan lebih terarah dan

tercapai dengan baik.
9. Metode Pemberian Tugas
a. Pengertian metode pemberian tugas
Pemberian tugas adalah cara menyajikan bahan pelajaran dimana guru
memberikan sejumlah tugas terhadap muruid-muridnya untuk mempelajari
sesuatu, kemudian merakadisuruh untuk mempertanggng jawabkanya.
Metode ini popular dengan sebutan PR. Tugas yang biasanya diberikan oleh
guru biasanya berbentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek, mencari
informasi, atau menghafal pelajaran yang akhirnya membuat kesimpulan
tertentu.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a.Dapat dilaksanakan di berbagai bidang studi.
b. Apabila tugas tersebut dalam bentuk kelomok maka murid dapat saling
kerja sama, dan saling membantu.
2. Kelemahan
a) Tugas rumah sering dikerjakan oleh orang lain, sehungga murid tidak tau
apa yang harus dikerjakan.
b) Tugas yang sukar dapat mempengaruhi ketenangan mental murid
c) Sukar memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individual dan
murid ska menayalin pekerjaan teman.
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c. Langkah - langkah metode pemberian tugas
1. Pendahuluan: Pada tahap ini perlu mempersiapkan mental murid untuk
menerima tugas yang akan di berikan kepada mereka pada pelajaran inti,
untuk itu perlu memberikan kejelasan tentang suatu bahan pelajaran yang
dilaksanakan dengan metode ini, diberiakan dengan contoh-contoh yang
serupa dengan tugas jika keterangan telah cukup.
2. Pelajaran inti: Guru memberikan tugas, murid melaporkan hasil kerja
meraka sementara guru mengadakan koreksi terhadap tugas - tugas
tersebut, dan bila ditemukan keslahan maka perlu diadakan diskusi.
3. Penutup: Pada langkah ini murid bersama gurumengecek kebenaran
sementara murid disuruh mengulangi tudgas itu kemabali.
d. Tujuan metode penugasan
Untuk mengasah lebih tajam pemikiran siswa pada materi yang telah di
sampaikan.
10. Metode Latihan/Drill
a. Pengertian metode latihan
Zuhairini mendefinisikan metode latihan adalah suatu metode dalam
pengajaran dengan jalan melatih anak didik terhadap bahan pelajaran yang
sudah diberikan. Menurut Roestiyah NK, metode latihan adalah: suatu teknik
yang dapat diartikan dengan suatu cara mengajar dimana siswa melsanakan
latihan-latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi
dari apa yang telah kita pelajari.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
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a. Waktu yang relative singkat, dapat diperoleh penguasaan dan keterampilan
yang diharapkan.
b. Para murid akan memiliki pengetahuan yang siap pakai.
c. Akan tertanam pada setiap pribadi anak kebiasaan belajar secara rutin dan
disiplin.
2. Kelemahan
a. Bisa menghambat daya perkembangan daya inisiatif murid
b. Kurang memperhatikan relevansinya dengan lingkungan .
c. Membentuk kebiasaan yang tomatis dan kaku.
c. Langkah - langkah metode latihan
1.Latihan hanyalah untuk bahan atau tindakan yang bersifat otomatis.
2.Latihan harus memiliki arti dalam rangka yang lebih luas.
3.Masa latihan harus relative singkat, tetapi harus sering dilakukan pada waktu
lain.
4.Masa latihan harus menarik, gembira dan menyenangkan.
d. Tujuan metode latihan
Agar siswa dapat menggunakan daya fikirnya makin lama makin
bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik maka anak didik akan
menjadi lebih teratur dan lebih teliti

dalam mendoring daya ingat.

Pengetahuan anak didik akan bertambah dari berbagai segi dan anak didik
tersebut akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam.
11. Metode Pembiasaan
a. Pengertian metode pembiasaan
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Pembiasaan

dapat

diartiakan

dengan

proses

membuat

sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Dalam kaitanya dengan metode pengajaran
dalam pemdidikan islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah, sebuah
cara yang dapat dilakukan untuk memniasakan anak didik berfikir, bersikap
dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran islam.
b. Kelebihan dan kelemahan metode pembiasaan
1. Kelebihan
a) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik.
b) Berhubungan dengan aspek bathiniah.
c) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagi metode yang paling berhasil
dalam pembentukan kepribadian anak didik.
2. Kelemahan
Kelemahan metode ini adalah membutuhkan tenaga pendidik yang
benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh tauladan didalam menanamkan
sebuah nilai kepada anak didik. Oleh karena itu pendidik yang dibutuhkan
dalam mengaplikasikan pendekatan ini adalah pendidik pilihan yang mampu
menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, sehingga tidak ada kesan
bahwa pendidik hanya mampu memberikan nilai tetapi tidak mampu
mengamalkan nilai yang disampaikannya terhadap anak didik.
c. Langkah- langkah pelaksanaan metode pembiasaan
1. Pembiasaan dilakukan secara kontinu teratur dan berprogram.
2. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas.
3. Pembiasaan yang pada mula hanya besifat mekanistis, hendaknya secara
berangsur angsur dirubah menjadi yang lebih baik lagi (DR.Armai Arief,
M.A, 2002,hlm.115).
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d. Tujuan metode Pembiasaan
Untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik lagi dan memiliki sikap
yang disiplin, teratur dalam kebidupan sehari-hari.

13. Metode Diskusi
a. Pengertian metode diskusi
Secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan
dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan,
saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat, dalam memecahkan
sebuah masalah tertentu. Mansyur mengemukakan , bahwa diskusi adalah
percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide, serta
pengujian pendapat yang dilakukan oleh bebrapa orang yang tergabung dalam
kelompok untuk mencari kebenaran (DR.Abdurrahman Saleh Abdullah,1990,
hlm. 212).
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a. Sasana kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatian atau
pikiranya kepada masalah yang sedang didiskusikan.
b.

Dapat menaikan prestasi kepribadian individu, seperti sikap toleransi,
demokrasi, berfikir kritis, sistematis, sabar dan sebagainya.

c.

Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, karena mereka
mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan.

d.

Siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-praturan dan tata tertib
layaknya dalam suatau musyawarah.
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2. Kelemahan
a) Kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, sehingga diskusi baginya
hanyalah merupakan kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab.
b) Sulit menduga hasil yang dicapai, karena waktu yang dipergunakan untuk
diskusi cukup panjang.
c. Langkah-langkah metode diskusi
1.

Pendahuluan: Guru dan murid menentukan masalah,

dan menentukan

bebtuk diskusi yang akan digunakan sesuai dengan masalah yang akan
didiskusikan dan kemampuan murid dalam melaksanakan diskusi.
2.

Pelajaran inti: Dalam melaksanakan diskusi guru dapat langsung memimpin
atau dipimpin oleh murid yang dianggap cakap namun guru tetap
bertanggung jawab atas berlangsungnya diskusi.

3.

Penutup: Guru atau pemimpin didkusi memberikan tigas kepada audience
membuat kesimpulan didkusi. Kemudian guru memberikan ulasan atau
memperjelas dari kesimpulan diskusi.

d. Tujuan metode diskusi
Dapat melatih siswa untuk mengutarakan pendapat didepan umum,
mengajak siswa untuk berfikir kritis, memberikan kesempatan siswa untuk
menyumbang ide dalam memecahkan sebuah masalah.
13. Metode Hafalan
a. Pengertian Metode Hafalan
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Metode hafalan adalah suatu hal yang diperoleh dari reproduksi secara
harfiah (asalnya) dan terdapat adanya skema koognitif. Maksudnya disini
adalah ingatan seseorang yang tersimpan seperti progam informasi yang dapat
di putar dan diulang kembali pada waktu yang dibutuhkan. Arti lain dari
menghafal yaitu suatu usaha meresapkanke dalam

fikiran agar selalu ingat

dan mudah dalam mengingat atau mengucap suatu aktifitas untuk menanamkan
suatu materi verbal didalam suatu fikiran.
b. Kelebihan dan kelemahan
1. Kelebihan
a). Menumbuhkan minat baca siswa dalam belajar
b). Pengetahuan yang didapatkan siswa tidak akan mudah hilang
c). Membangkitkan rasa percaya diri.
d). Belajar dengan cara menghafal sederhana dan mudah.
2. Kelemahan
a. Pola pikir seseorang cederung itu-itu saja karna hanya mengingat apa yang
ia hafal.
b. Kesulitan menuangkan ide terbaru karena tidak terbiasa dan hanya
memiliki tumpuan yang ia diketahui.
c. Terkadang menghafal hanya bersifat sementara diotak.
c. Langkah-langkah dalam metode menghafal
1. Tanamkan rasa senang pada materi yang akan anda baca atau anda
hafalkan.
2. Anggaplah mudah setiap materi yang and abaca atau hafalkan.
3. Menguji diri secara aktif atau mengulang dengan kata-kata sendiri.
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4. Memusatkan perhatian untuk niat belajar.

d. Tujuan metode menghafal
1. Membuat

seseorang

mempunyai

kekuatan

untuk

memperdalam

pemahaman dan pengembangan pemikiran secara lebih luas.
2. Dengan menghafal orang akan selalu mengingat hal penting dimanapun,
kapanpun.
D. Kendala yang sering dialami oleh guru
Kendala yaitu suatu kondisi dimana gejala

atau hambatan dan kesulitan

menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan dan tujuan. Dalam kamus besar
Bahasa Indonesia (2005.hlm.240) “kendala‟‟ berarti sebuah halangan, rintangan,
factor tau keadaan yang membatasi, pencapaian sasaran yang memaksa
pembatalan pelaksanaan. Kendala sering terjadi di dalam dunia pendidikan,
seperti pada model, media dan metode pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kendala adalah

suatu masalah atau suatu keadaan yang menjadi

penghambat untuk mencapai tujuan yang ingin di capai dan harus memiliki
solusi tertentu yang sesuai dengan kendala yang dihadapinya.Asf juga
mengemukakan bahwa guru juga perlu mengalami latihan praktik secara
berkesinambungan ( Asf, Jasmani, 2013. Hlm. 177)
Masalah - masalah yang

sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar

beberapa diantaranya adalah:
1. Minimnya kompetensi guru dalam bidang studi tertentu.
2. Minimnya kemampuan guru bidang studi dalam memahami karakter masingmasing peserta didik.
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3. Ketidak mampuan guru dalam bidang studi dalam memilih metode
pembelajaran yang tepat dalam proes belajara mengajar.
4. Minimnya kreatifitas guru dalam memaparkan materi pelajaran.

E. Pembelajaran aqidah akhlak
a. Pengertian Pembelajaran
Istilah pembelajaran bermaksa sebagai upaya untuk membelajarkan
seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi,
metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
Beberapa ahli mengemukakan arti pembelajaran;
a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU SPN N0.20 tahun
2003),
b. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur
manusiawi, material, fasilita, perlengkapan, prosedur yang saling
memengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik).
c. Pembelajaran

adalah

rangkaian

peristiwa

yang

mempengaruhi

pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah
(Gagne dan Brigga,1979).
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu konsep dari dua
dimensi kegiatan( belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan
diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan
sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar (Abdul
Majid,2016,hlm.5).
b. Teori Belajar
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1. Teori Behavioristik
Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubhan terjadi
melalui rangsangan yang menimbulkan menimbulkan hubungan perilakun
respon berdasarkan huku mekanistik.
2. Teori Belajar Kontruktivisme
Menurut

Carin

(dalam

agriamurti,2009)

bahwa

teori

kontruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa
sebagai pembelajar, tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka
dapati, tetapi mereka secra aktif membangun pengetahuan secara
individual.
3. Teori Belajar Sibernetik
Menurut teori belajar sibernetik merupakan bahwa tidak ada satu
proses belajarpun yang ideal untuk segala situasi, dan yang cocok untuk
semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentuan oleh sistem informasi.
4. Teori Taksonomi Bloom
Mengatakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak
disusun disekolah, ternyata presentase terbanyak butir soal yang diajukan
hanya meminta siswa untuk mengutarakan hapalan mereka.dan menurut
Bloom hapalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan
berfikir (Iswadi,M.Pd, 2014.hlm. 61).
c.Pengertian Aqidah Akhlak
Aqidah akhlak merupakan mata pelajaran yang sering sekali dijumpai
di sekolah-sekolah islam yang materinya berisikan ajaran islam yang
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merupakan sumber hukum dalam islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadist Aqidah
secara bahasa bersal dari kata  عقدyang berarti ikatan. Secara istilah aqidah
adalah keyakinan hati atas sesuatu. Oleh karena itu aqidah islam merupakan
keyakinan kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir,
dan qada dan qodar. Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu al-akhlaq.
Jamak dari akslak adalah khuluq artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat.
Sedangkan menurut istilah akhlak adalah daya dan kekuatan jiwa
mendorong perbuatan dengan mudah

yang

dan spontan tanpa dipikir dan

direnungkan lagi. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah tingkah laku
dan perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa akhlak daya dan kekuatan jiwa yang
mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan
direnungkan lagi.
F . Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Skripsi Karya Nur Asrikah, yang berjudul “ Kreativitas Guru PAI Dalam
Menggunakan Metode Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Hj. Isriati
Semarang Tahun 2007/2008 Nur Asrikah berkesimpilan kreativitas guru di
SD Hj. Isriati semarang menggunakan beberpa metode pembelajaran,
seperti kelancaran dalam bentuk pembuatan media pembelajaran,
keluwesan dalam menciptakan suasana humoris, keaslian dalam bentuk
penataan ruang, penguraian dalam bentuk media dan menggunakan kuis.
Dan hasil data dengan menggunakan analisis deskriptif dapat diketahui
bahwa penerapan kreativitas guru PAI

dalam menggunakan metode

pembelajaran telah terlearisasikan dengan baik. Hal ini terbukti dengan
beberapa bentuk kreativitas yang di lakukan oleh guru PAI

dalam

melakukan pembelajaran sehingga hasilnya dapat meningkatkan efektifitas
dalam kegiatan belajar mengajar ( KBM) di sekolah. Persamaanya adalah
dalam penggunaan metode belajar . perbedaanya dalam hal kreativitas di
dalamn kelas, dan juga media pembelajaran.
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2. Skripsi karya Fitria yang berjudul “ Penerapan Strategi Pembelajaran
Bermain, Cerita, Menyanyi, Dalam Mendidk Akhlak Anak Usia Dini di
Pos PAUD Sasana Bahrul Ulum Tugu Semarang. Fitria berkesimpulan
bahwa melalui strategi pembelajaran bermain bermain, cerita, menyanyi.
Tingkat pendidikan akhlakul karimah siswa kelompok B Pos PAUD
Sasana Bahrul Ulum menjadi lebih baik di banding sebelumnya, hal ini di
tandai dengan jumlah siswa yang berperilaku baik selama proses penelitian.
Persamaanya adalah tentang berbagai jenis metode pembelajaran dalam
mendidik siswa, sedangakan perbedaanya adalah melihat bagaimana
menerapkan strategi pembelajaran dalam mendidik siswa.
3.

Metode Pembelajaran Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Kimia”
berkesimpulan bahwa pengaruh metode belajar yang digunakan guru dalam
pembelajaran kimia mempengaruhi prestasi siswa, hal ini sesuai dengan
questioner yang didapat bahwa kategori metode pembelajaran adalah 2,88
dan termasuk dalam kategori tinggi. Prestasi siswa tidak hanya dipengaruhi
oleh metode pembelajaran tapi dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana
disekolah, media pembelajaran, pengantar pembelajaran, dan evaluasi
pembelajaran . persamaanya disini adalah tentang variasi metode
pembelajaran namun perbedaanya terletak pada penelitian ini adalah
melihat prestasi siswa dengan menggunakan variasi metode pembelajaran.

4. Skripsi karya Indra Wati yang berjudul “ Kemampuan Guru Dalam
Mengadakan Variasi Pada Pembelajaran Tematik Kelas V Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Nurul Ittihad Kota Jambi “. Berkesimpulan bahwa
kemampuan guru dalam mengadakan vaiasi pada pembelajaran merupakan
salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru misalkan
dalam suara, memusatkan perhatian, membuat kenyamanan sejenak,
pemilihan media dan metode serta variasi interaksi. Respon siswa saat
mengikuti pembelajaran tematik, siswa terlihat tidak bersemangat dalam
belajar. Malah membuat kelucuan dalam belajr hal ini karena guru belum
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mampu menguasai materi yang diajarkan dan penggunaan variasi
pembelajaran tidak dilaksanakan dengan baik. Persamaanya disini adalah
tentang adanya variasi dalam melakukan proses pembelajaran, namun
perbedaanya pada jenis variasi yang diteliti.
5. Guru Sekolah Dasar Dalam Mengadakan Variasi Pembelajaran Tematik Di
Gugus Imam Bonjol Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grogan “.
Berkesimpilan bahwa pengadaan variasi di imam bonjol masil mengalami
kendala yakni kondisi latar belakang dan karakteristik siswa yang berbeda.
Persamaan dengan penelitian saya adalah mengenai variasi dalam
pembelajaran , perbedaanya penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran
tematik.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, pendekatan ini bermksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan
secara terperinci mengenai “Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Metode
Belajar Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul
Iman Kota Jambi”. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang
mendalam dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi, yaitu
gabungan

dari

teknik

pengumpulan

data

wawancara,

observasi,

dan

dokumentasi.
Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi, analisis data versifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian

kualitatif

lebih

menekankan

makna

dari

pada

generalisasi

(sugiono,2016, hal.9). Metode penelitian yang menggunakan objek alamiah,
dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana Upaya
Guru dalam Melaksanakan Variasi Metode Belajar Pembelajaran Aqidah Akhlak
kelas

VI

di

Madrasah

Ibtidaiyah

Ziyadatul

Iman.

Tujuanya

menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari situasi yang ada.
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untuk
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting
a. Tempat penelitian
Lokasi penelitian merupakan tepat peneliti mendapatkan fakta-fakta yang
terjadi pada proses pembelajaran berlangsung. mengambil lokasi penelitian di
Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi.
b. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester 21 januari 2020.
2. Subjek
Subjek penelitian ini adalah gru mata pelajaran aqidah akhlak kelas VI MI
Ziyadatul Iman Kota Jambi. Jumlah guru yang akan diteliti sebanyak satu
orang tidak hanya guru saja yang menjadi sasaran peneliti sebagai salah satu
subjek penelitian, tetapi kepala sekolah dan siswa juga akan dijadikan sebagai
subjek penelitian khususnya kelas VI terdiri dari beberapa orang untuk
informasi lebih lanjut.
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber dayta yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data melalui observasi, dan wawancara
dilapangan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain
atau lewat dokumentasi, bacaan serta sumber-sumber lainya yang
berhubungan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder dapat
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diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat
lisan atau tulisan. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada
sumbernya,

yang berupa wawancara , jejak pendapat dari individu atau

kelompok ( orang). (Mukhtar,2010,hal,8) yaitu data yang diperoleh secara
langsung melalui wawancara kepada guru yang bersangkutan dan observasi
terhadap kemampuan upaya

guru dalam melaksanakan variasi metode

pembelajaran aqidah akhlak di kelas vi MI Ziyadatul Iman. Hal ini dilakukan
pengamatan secara langsung terhadap kegiata mengajar aqidah akhlak di MI
Ziyadatul Iman.
2) Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber kedua dan merupakan pelengkap
data primer.

Data sekunder meliputi Data

ini merupakan berupa

dokumentasi yang merupakan profil sekolah, keadaan guru, visi dan misi,
keadaan siswa dan kelas, keadaan sarana dan prasarana, dan struktur
organisasi atau publikasi lainya.
2. Sumber data penelitian
Yang dimaksud dalam sumber data penelitian adalah subjek dari mana data
diperoleh, meliputi:
1). Sumber data berupa manusia, yakni kepala sekolah, guru dan siswa
2). Sumber data berupa suasana di madrasah, dan kondisi proses belajar
mengajar.
3). Sumber data berupa dokumentasi berupa foto kegiatan, arsip dokumen resmi
yang berhubungan dengan keberadaan sekolah.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Peneliti melakukan
pengumpulan data dengan tiga jennies instrument yaitu:
1. Observasi
Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Pengertian lain bahwa observasi adalah instrument yang sering
dijumpai di penelitian, observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara
akurat. Observasi juga merupakan kegiatan mengamati semua objek dengan
menggunakan seluruh alat indera. Dalam observasi ini peneliti lbih banyak
menggunakan indera pengllihatan. Instrument observasi akan lebih efektif
apabila informasi yang hendak diambil berupa fakta ilmiah, tingkah laku, hasil
kerja informan dalam situasi yang alami. Peneliti menggunakan metode ini
untuk mengamati secara langsung kapadaan dilapangan.
2. Wawancara
Wawanvara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal yang
responden yang lebih dalam. Ada beberpa kelebihan dari teknik wawancara
yakni peneliti bisa kontak langsung dengan responden, sehingga dapat
mengungkap jawaban secara lebih jelas. Wawancara yang digunakan adalah
wawancara terstruktur, yakni teknik pengumpulan data dengan cara peneliti
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telah mengetahui pasti tentang informasi yang diperoleh. Dan peneliti sudah
menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Dengan
wawancara terstruktur responden diberikan pertanyaaan yang sama.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dokumen yang
berbentuk tulisan misalnya catatan haria, sejarah kehidupan, cerita, biografi,
peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,
gambar hidup, sektsa dan lainya. Dokumen

ini peneliti gunakan untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran pembelajaran aqidah
akhlak di kelas vi MI Ziyadatul Iman. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti
dokumetasi profil sekolah, dan foto saat proses pembelajaran.
E. Teknis Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan dan setelah selesai dilapangan. Alam hal ini Nasution
(1988) menyatakan ,analisis telah mulai sejak merumuskan dan menejelaskan
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulidan
hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis daya yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih
mana yang dibutuhkan dan akan dipelajari hingga membuat suatu kesimpulan
sehingga dapat dengan mudah dipahami.
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Dalam analisis data selama dilapangan menggunakan metode Miles dan
Huberman, yaitu teknik analisis data yang disesuaikan dengan tahapan dalam
penelitian;

D data Collection

Data Display

(Koleksi Data)

(P

penyajian Data)

Verivication

Reduksi Data
(

(P pemilihan data

(kesimpulan )

Gambar 3.1 komponen Dalam Analisis Data

1. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dan dirinci secara teliti
berdasarkan instrument yang telah dibuat. Reduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting serta membuang yang
tidak diperlukan. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang faktual.
2. Penyajian data (data display )
Setelah dilakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan
data secara jelas dan singkat. Dalam hal ini, data hasil kegiatan reduksi
kemudian disajikan berdasarkan pada aspek-aspek yang diteliti pada sekolah
yang menjadi lokasi penelitian. Dengan demikian penyajian data secara singkat
dan

jelas

memungkinkan

dapat

mempermudah

keseluruhan atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti.

memahami

gambaran
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3. Verifikasi (penariakan kesimpulan)
Verifikasi data adalah pemeriksaan benar tidaknya hasil laporan
penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui
dari konseb keabsahan ( validitas) dan kendala ( realitas) (sugiyono, 2016,
hlm.363). Pemerikasaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. kriteria
itu sendiri atas derajat kepercayaaan, kebergantungan dan kepastian. Dalam
penelitian ini peneliti mengecek keabsahan data, menggunakan uji kredibiliras.
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif
antara lain dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi, kecakupan referensi,
adapun sebagai berikut:
1. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka diperlukan
pencatatan secara lebih teliti dan rinci. Karena data yang diperoleh banyak yang
terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen, biografi, maka perlu
adanya dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
Data tersebut diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi,
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kemudian dianalisis dengan menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data
yang tidak diperlukan sehingga data tersebut dapat disajikan.
2.

Meningkatakan ketekunan
Meningkatkan ketekunan maksudnya berarti melakukan pengamatan
secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Penguji kredibilitas dengan

meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca
keseluruhan catatan hasil penelitian dengan cermat. Mengapa dengan
meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, meningkatkan
ketekunan itu ibarat kita mengeceksoal-soal, atau makalah yang dikerjakan,
apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka
peneliti dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah

ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan
maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sitematis
tentang apa yan telah diamati.
3. Triangulasi
Triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, triangulasi diartikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber yang telah ada ( sugiyono, 2016, hlm.330).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi:
A. Triangulasi Teknik pengumpulan data
Dalam hal ini dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda antara metode pengumpulan data yang diperoleh.
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi,
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibelitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk
memastikan data mana yang dianggap benar. Atau semuanya benar, karena udut
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pandang yang berbeda-beda.

Sehingga ditemukan dengan kenyataan yang

sesungguhnya.
Berikut ini adalah gambar triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut;
Wawancara

Observasi

Dokumentasi

Gambar 3.2 Triangulasi teknik pengumpulan data
4. Kecakupan Referensi
Adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan
oleh peneliti. Dalam penelitian ini data hasil wawancara didukung dengan foto
atau gambar, rekaman, dokumen hingga data lebih dapat di percaya.
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G.Jadwal Penelitian

NO

Jadwal
Kegiatan
Penelitian1

1.

Pengajuan
Judul

2.

Penyusunan
Proposal

3.

Bimbingan
Proposal

4.

Seminar
Proposal

5.

Perbaikan
Hasil Seminar
Proposal

6.

Pengurusan
dan Izin
Penelitian
Riset

7.

Penggumpulan
Data
Lapangan

8

Penyusunan
Laporan
Penelitian

9.

Sidang Skripsi

Tahun 2019/2020
Oktober

Juli
2

3

4

1

2

3

4

November
1

2

3

4

1

Januari
2

3

4

Februari
1

2

Maret

3

4

1

2

3

√ √

√

√

√

√

4

Mei
1

2

√ √

√

√

√

√

3

4

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini bertempatan Di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman,
yang beralamatkan di Desa/ Kelurahan Bagan Pete RT.04. Jln. Lingkar
Barat

Kecamatan Alam Barajo. Kabupaten/Kota Jambi. Madrasah ini

berdiri pada tahun 1994 dan berstatus Swasta. Madrasah Ibtidaityah
Ziyadatul Iman berakreditasi B. Dan kepala sekolah sekarang dipimpin oleh
ibu Ra‟iyah, S.Pd.I.
2. Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
a.

Visi
Membentuk peserta didik yang aktif, inovatif, dan Berpendidikan
berkarakter,

membentuk

perilaku

akhlak

yang

mulia

dan

memberikan pendidikan berkarakter
b.

Misi
Membimbing, membina dan mengarahkan peserta didik dengan
landasan agama dan akidah yang kuat.
1. Memberikan pendidikan yang berfariatif serta berkarakter.
2. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi mandiri, terampil serta
bertanggng jawab.
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3. Data Umum Sekolah
Tabel 4.1
Identitas Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
N NO

IDENTITAS SEKOLAH

1.

Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman

2.

Status Madrasah

Swasta

3.

NSM

111 215 71 0021

4.

Tahun Berdiri

5.

Status Akreditas

6.

NPWP

7.

Alamat Madrasah

1994
B
74.652.488.3-331.000
Bagan Pete. Jln. Lingkar Barat

8.

Desa/Kel

Bagan Pete RT.04

9.

Kecamatan

Alam Barajo

10.

Kabupaten/Kota

11.

Nomor Telepon

12.

Alamat E-mail

13.

Kode Pos

Jambi
0823-7635-5236
Ziadatul .Iman@yahoo.com
36129

Sumber: Bagian TU Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman K Kota Jambi

Tentang Indentitas
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4. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi

KETUA YAYASAN
Drs.AHMADARIFIN,M.Pd

KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

Drs. ZULKARNAIN

RA‟IYAH,S.Pd.I

WAKA. KURIKULUM

WAKA. KESISWAAN

BENDAHARA

TATA USAHA

HELMAWATI, S.Pd.I

YUSMIATI, S.Pd.I

SUSILAWATI, S.Pd.I

IDA ROHMI, S.Pd.I

WALI KELAS VB

WALI KELAS I

HELMAWATI, S.Pd.I

ANA SUSILA, S.Pd.I

WALI KELAS VA
IDA ROHMI, S.Pd.I

WALI KELAS II
NURHASANAH,S.Pd.I

GURU MATA PELAJARAN
SUSILAWATI, S.Pd.I

WALI KELAS VI
SURYANTI, S.Sos.I

WALI KELAS III
KHAIRUL MIZAN,S.Pd.I

GURU MATA PELAJARAN
SRI JUNALIA, S.Pd.I

WALI KELAS IV
SITI KHOTI‟AH, S.Pd.I

GURU MATA PELAJARAN
AZIB ASSYUKRI

SISWA

GURU MATA PELAJARAN
YUSMIATI,S.Pd.I

GURU MATA PELAJARAN
SYUKRON MAKMUN, S.sos.I
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5. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi
Tabel: 4.2
DATA TENAGA EDUKATIF DAN KARYAWAN MADRASAH
IBTIDAIYAH ZIYADATUL IMAN
Nama

P Pendidikan

Jabatan

Bidang Studi

1

Ra‟iyah, S.Pd.I

S1

K Kepala Sekolah

Guru Mapel

2

Helmawati,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

3

Yusmiati,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Mapel

4

Susilawati,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Mapel

5

Ida Rohmi,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

6

Suryanti,S.Sos.I

S1

Guru

Guru Kelas

7

Ana Susila,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

8

NNurhasanah,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

9

Khairul Mizan,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

10

SSiti Khoti‟ah,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Kelas

11

Sri Junalia,S.Pd.I

S1

Guru

Guru Mapel

12

Syukron

S1

Guru

Guru Mapel

Makmun,S.Sos.I
13

Azib Assyukri

SMA

Guru

Guru Penjas

14

Sopiatun

SMA

PP Penjaga Sekolah

P Penjaga
Sekolah
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Jumlah Guru Negeri

: 3 Orang

Jumlah Guru Honor

: 10 Orang

Jumlah Tenaga Kebersihan

: 1 Orang

Jumlah Keseluruhan

: 14 Orang

Sumber: Bagian TU Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
Tabel 4.3
Data Tenaga Administrasi Di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman
NO

Nama Guru

Pendidikan

Jabatan

1.

Ida Rohmi, S.Pd.I

S1

TU/Operator

2.

Susilawati, S.Pd.I

S1

Bendahara

Sumber: Bagian TU Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
6. Keadaan Siswa dan Ruangan Kelas
Siswa merupakan salah satu pendidik yang diberikan, diarahkan berbagai macam–
macam bentuk ilmu pengetahuan yang mencakup kognitif, afektif, dan
psikomotorik yang diajarkan dan dilatih dari tenaga pendidikan di sekolah.
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Tabel 4.4
Data Siswa/Siswi Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman
JUMLAH SISWA
NNO

KELAS

L

P

JUMLAH
JUMLAH

ROMBEL
(Kelas)

1.

I

13

20

32

1

2.

II

15

19

34

1

3.

III

14

8

22

1

4.

IV

9

8

17

1

5.

V

17

14

31

2

6.

VI

10

14

24

1

JUMLAH

77

83

161

7

Sumber: Bagian TU Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
7. Keadaan Sarana Dan Prasarana
a. Sarana
Sarana merupakan segala sesuatu fasilitas yang dapat dipakai sebagai alat
dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan untuk memperlancar kegiatan
proses belajar mengajar yang digunakan untuk menunjang tercapainya
pendidikan.
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Tabel 4.5
Keadaan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
BANGUNAN/RUANGAN
NO BBANGUNAN/ RUANGAN

JUMLAH

KEADAAN
BAIK

1.

Ruang Kepala Sekolah

1

√

2.

Ruang Majelis Guru

1

√

3.

Ruang Tata Usaha

1

√

4.

Ruang Perpustakaan

1

√

5.

Ruang UKS

1

√

6.

Ruang Kelas Belajar

7

√

7.

WC Guru Perempuan

1

√

8.

WC Siswa/siswi

1

√

9.

Musholla

1

√

10.

Lapangan Olahraga

1

√

11.

Gedung Madrasah

1

√

12.

Kantin

3

√

RUSAK

Sumber: Bagian TU Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
b. Prasarana
Disamping sarana terdapat juga prasarana yang merupakan fasilitas
yang dapat membantu dan mendukung proses pembelajaran yang mencakup
RPP, silabus, progam semester, program tahunan , ekstrakulikuler, buku
LKS dan lain sebagainya.
8. Kurikulum Yang Digunakan
Kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota
Jambi yaitu kurikulum 2013 (K13) yang diterapkan pada tahun 2018/2020.
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekan pada kemampuan
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kognitif, afektif, psikomotorik

yang biasanya dicakup dalam pembelajaran

Tematik. Dengan kegian pembelajaran ini, siswa lebih dilatih untuk belajar dan
menemukan hal-hal secara mandiri, sehingga dalam proses pembelajaran guru
hanya sebagai fasilitator, adapun pelajaran yang mencakup kedalam sebuah
pembelajaran tematik yaitu: Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, PKN,
SBK, PJOK. Selain kurkulum terebut, Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman juga
memiliki mata pelajaran Pendidikan agama islam seperti : Aqidah Akhlak,
Fiqih, Bahasa Arab, SKI, dengan pemberian pembalajaran agama ini bertujuan
untuk menumbuhkan sikap agamis pada siswa yang bermanfaat untuk didunia
dan diakhirat.
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Metode Pembelajaran

Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di

Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi.
Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi
pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran (Ridwan
Abdullah Sani, 2013 ,hlm.158). Secara Etimologi metode dalam bahasa arab,
dikenal dengan istilah Thariqah yang berarti langkah-langkah strategis yang
dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. (Dr.H.Ramayulis, 2010,
hlm.184). Dapat disimpulkan bahwa metode adalah separangkat cara, jalan
dan tenik yang selalu digunakan oleh para pendidik dalam proses
pembelajaran adar siswa tidak mudah bosan dan dpat mencapat segala tujuan
yang direncanakan dan mampu menguasai kometensi tertentu yang telah
disusun dalm silabus mata pelajaran. Metode pembelajaran Aqidah Akhlak
yang ada di MI Ziyadatul Iman sudah bervariasi, guru tidak hanya
menggunakan satu metode saja dalam pembelajaran. Pemilihan metode
pembelajaran sudah disesuaikan dengan keadaan siswa dan juga materi
pembelajaran, namun masih sedikit variasi yang digunakan karena
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keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan metode dan faktor siswa
yang belum siap. Untuk pendekatan menggunakan pendekatan saintifik yang
artinya dimana pendekatan ini memberikan pemahaman kepada peserta didik
dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan
ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja dan tidak tergantung
pada informasi searah dari guru. (Abdul Majid, 2017, hlm. 193). Berikut ini
merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di
MI Ziyadatul Iman yaitu sebagai berikut: metode ceramah, metode tugas,
metode latihan, metode bernyanyi, metode membaca, metode keteladanan,
metode pembiasaan, metode cerita, metode kelompok, metode Tanya jawab ,
dan metode hafalan. Data tersebut penulis mendapat dari informasi yang
terkait yaitu kepala madrsah, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, dan
perwakilan siswa.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala

madrasah ibtidaiyah:
“ Disini pelaksanaan macam-macam variasi metode pembelajaran Aqidah
Akhlak kelas 1 sampai dengan

kelas 6 sudah terlaksana, namun disini

kembali lagi kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan mengenai
penggunaan metode pembelajaran, karena guru aqidah akhlak

lebih

mengetahui bagaimana kondisi siswa‟‟. (Wawancara kepala sekolah, Jum‟at
20 Maret 2020, 08.00 WIB)
Sedangkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak sebagai
berikut :
“ Disini saya sebagai guru Aqidah akhlak dalam menyampaikan materi
aqidah akhlak selama ini menggunakan metetode yang cocok dan pas untuk
diajarkan kepada siswa karna disini saya juga harus melihat terlebih dahulu
kondisi anak-anak di dalam kelas . disini saya menggunakan metode latihan
dan tugas ( kalau ini setiap hari saya berikan kepada anak murid supaya bisa
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mengembangkan pemikiranya lebih luas), metode bernyanyi lagu islam ( ini
dilakukan setiap pertemuan pada mapel asmaul husna biasanya supaya anakanak mudah untuk mengingat ), metode membaca ( biasanya saya suruh anakanak membaca satu persatu namun saya random
memahami isi

supaya mereka bisa

dari materi pelajaran ), metode ceramah ( kalau ini ya

biasanya saya sendiri yang melakukan karena sebagian besar juga anak butuh
penjelasan dari guru ), metode keteladanan dan pembiasaan ( ada di
pembelajaran akidah akhlak salah satunya pembelajaran tentang Kalimat
Toyibah dan itu diterapkan pada waktu yasinan dan juga pembiasaan setiap
pagi hari ), metode cerita ( nah ini ada mata pelajaran khususnya yang
pastinya tentang cerita nabi, asal usulnya ) metode kelompok ( biasanya saya
bikin kelompok kecil supaya anak bisa bertukar pikiran dengan temanya jadi
pembelajaran bisa lebih seru ), metode hafalan ( hafalan itu penting, supaya
anak bisa setiap saat mengingat ilmu yang ia pelajari dan dibawa sampai ia
dewasa ), metode tanya jawab( saya lakukan ketika anak kurang faham bisa
untuk ditanyakan

kembali

atau bisa saja saya mencoba mengukur

kemampuannya sampai mana ingatan anak dalam materi pembelajaran), tapi
gak semua anak murid suka sih dengan metode tadi kadang ada yang suka
kadang ada yang enggak.” (Wawancara guru mapel, Jum‟at 28 Maret 2020,
09.00 WIB ).
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tiga perwakilan siswa kelas VI
dalam pembelajaran Aqidah Akhlak yaitu sebagai berikut ;
“ Yang kami tau ibu biasanya belajar dengan cara, menjelaskan ngasih
materi (ceramah). memberikan latihan, PR (Tugas), nyanyi juga, kadang
ngerjain tugas kelompok, kadang juga cuman sebangku sama kawan tapi
kalau ini kadang males kak soalnya kadang mikir sendiri kawanya gak mau
bantu, ada juga hafalan ini juga susah kak kalau disuruh hapalan kadang
sering lupa kalau maju kedepan, terus di suruh membaca buku, ada lagi yang
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paling seru tanya jawab kak,bisa berlomba-lomba dengan teman yang lain,
tapi kadang rebutan, kadang gak kepilih“. ( Wawancara siswa kelas vi, Jum‟at
28 Maret 2020, 10.00 WIB).
Hasil observasi langsung terhadap proses dan juga penulis melakukan
observasi terkait dgn RPP yang di buat guru Aqidah Akhlak hasilnya guru
tersebut memang sudah melaksanakan variasi metode walaupun masih ada
beberapa kendala akan tetapi metode tersebut tidak dicantumkan kedalam
jenis-jenis metode di dalam

RPP.

Untuk menetapkan variasi metode

pembelajaran salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan
seorang guru. Karena menjadi seorang guru harus kreatif dan memiliki ilmu
pendidikan yang baik, salah satunya dapat menyusun dan membuat RPP,
prota, promes dan juga variasi metode pembelajaran agar siswa tidak mudah
bosan. Tmuan peneliti terkait metode pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran aqidah akhlak kelas VI di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi
dilihat pada gambar dibawah ini :
Ceramah & membaca

Latihan & Tugas
Jenis Metode Pembelajaran
Yang Digunakan Dalam
Pembelajaran Aqidah
Akhlak

Ceramah
Bernyanyi & Hafalan
Cerita & kelompok
Tanya Jawab
Pembiasaan&
Keteladanan

Gambar 4.1. Variasi Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak
(Sumber: Dokumentasi Pribadi )
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2.Pelaksanaan Variasi Metode Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah
Ziyadatul Iman Kota Jambi
Pelaksanaan merupakan proses, cara melakukan segala keputusaan yang
telah dibuat. Dimana pelaksanaan sebagai usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan rencana yang ditetapkan dengan melengkapi adanya kebutuhan
alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakanya, dimana tempat
pelaksanaanya dan kapan waktu dimulai di dalam pembelajaran. Pelaksanaan
bukan hanya sekedar aktivitas namun juga suatu kegiatan yang dilakukan
secara bersungguh-sungguh untun mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan
berawal dari tindakan, aktivitas suatu sistem. Pengertian lain pelaksanaan
pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah –
langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan (Nana
Sudjana, 2010.hlm 136 ). Dalam pelaksanaan pembelajar Pelaksanaan dalam
pembelajaran diantaranya:
a). Perencanaan
Sebelum melakukan metode pembelajaran tentunya perlu adanya
perencanaan, perencanaan pembelajaran merupakan pemikiran awal yang
ditulis guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Perencanaan
pembelajaran itu sendiri adalah persiapan guru sebelum mengajar yang berisi
hal-hal yang perlu dilakukan guru dan siswa, meliputi memilih materi, strategi,
metode pengajaran, media dan alat evaluasi, yang digunkan untuk mencapai
suatu kompetensi dan tujuan yang telah ditentukan dan yang diharapkan dapat
dimiliki siswa (Dr.Farida Rahim.M.Ed,2007,hlm.70). Tujuan dari perencanaan
adalah untuk mrnunjukan perencanaan, pengembangan, penilaian dan proses
pembelajaran (dalam Poppy Anggraini, Jurnal “kesesuaian Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Dan Proses Pembelajaran” vol 6 no 2 hlm 56 ).
Terry (Majid, 2006:16) menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan
pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai
tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan
keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi
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dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa
mendatang. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan
oleh para guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik
untuk memiliki pengalaman belajar. Di MI Ziyadatul Iman ini, perencanaan ini
dibuat sebelum pembelajran berlangsung oleh masing-masing guru sesuai
dengan kurikulim yang diberlakukan dalam MI tersebut. Pembuatan RPP
merupakan sebuah keharusan bagi setiap guru perencanaan ini secar tertulis
telah disusun oleh guru mata pelajaran Aqidah Akhlak antara lain perencanaan
prota, promes dan RPP.
Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Susi sebagai guru mata pelajaran
aqidah akhlak yaitu sebagai berikut:
“ Di sini saya sebelum melakukan pembelajaran saya membuat RPP
terlebih dahulu nak, tapi RPPnya tidak saya bawa kedalam kelas”.
(Wawancara guru mapel, Jum‟at 28 Maret 2020, 09.00 WIB )
b). Pelaksanaan
Adapun pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan jadwal kelas dan ruangan
kelas masing-masing dam metode yang digunakan dalam mata pelajaran Aqidah
Akhlak di MI Ziyadayul Iman adalah sebagai berikut:
1) Metode ceramah, tugas, bernyanyi mengguunakan irama, latihan, membaca,
cerita, keteladanan, pembiasaan, hafalan, tanya jawab, kelompok. Semua
metode ini digunakan dalam sebuah pembelajaran Aqidah Akhlak yang
meliputi materi: Kalimat Toyibah, Asmaul Husna, dan Kisah Nabi Ayub as
dan Nabi Adam as.
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Contoh langkah-langkah dalam variasi metode pembelajaran metode ceramah, tanya
jawab, cerita, kelompok diskusi. Berikut ini table pelaksanaanya
VNO

Langkah

1.

Persiapan

Jenis-jenis Kegiatan
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran
b. Membagi peserta kelompok diskusi

2.

Pelaksanaan

a. Guru memberikan penjelasan
sedikit materi
b. Lalu

siswa

menjalankan

kelompok diskusi
c. Guru

memantau

jalanya

kelompok diskusi
d. Siswa presentasi
e. Guru memberikan pertanyaan
tanya jawab kepada siswa
3.

Evaluasi/ Tindak lanjut

a. Guru memberikan penjelasan
melalui cerita dan kesimpulan
b. Guru memberikan penilaian

Hal ini juga dilakukan peneliti

mewawancarai ibu Susi selaku guru mata

pelajaran aqidah akhlak yaitu sebagai berikut:
“ Untuk pelaksanaan yang pastinya kita persiapan dulu ya seperti berdoa,
mengabsen kehadiran siswa, terus untuk pelaksanaan belajarnya saya
memakai metode yang sesuai dengan materi, kadang kala saya jelaskan
dulu, kadang langsung saya beri latihan pokoknya bermacam-macam, dan
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untuk terakhir itu mengambil kesimpulan pembelajaran secara bersamasama dan saya juga mengambil nilai anak biasanya diakhir pembelajaran”.
Hasil wawancara kembali diperkuat oleh tiga perwakilan siswa kelas VI yaitu
sebagai berikut :
“ Biasaya kita kalau mulai pembelajaran berdoa diabsen dulu kak, terus
suruh buka buku LKS kadang disuruh baca dulu kadang di jelasin sma
ibuk, nanti ngerjain soal baru dinilai, kadang juga dikasih PR.”
2) Untuk setiap sub bab dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, berikut
pelaksanaan dari berbagai variasi metode sebagai berikut:
1. Materi Kalimat Toyibah
Pelaksanaan metode ceramah sebagai berikut:
1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.
2) Guru menyuruh siswa membuka buku pelajaran.
3) Siswa menyimak penjelasan dari guru.
4) Guru menanyakan materi yang belum dipahami.
5) Jika ada yang belum faham, guru kembali mengulangi penjelasan yang sudah
dipahami.
6) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai penjelasan ulang
sebagai uji sudah faham atau belum.
Pelaksanaan metode tanya jawab sebagai berikut:
1) Lanjutan dari metode ceramah guru menunjuk siswa.
2) Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang kalimat toyibah.
3) Siswa diberi kesempatan untuk menjawab dengan melihat referensi terlebih
dahulu kemudian dijelaskan ulang.
4) Guru memberikan kesempatan siswa lain untuk menanggapi.
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5) Guru memberikan penjelasan.
Pelaksanaan metode Latihan
1) Guru menyuruh siswa untuk membuka buku LKS.
2) Siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan soal latihan.
3) Setelah selesai guru dan siswa bersama-sama untuk membahas soal.
Pelaksanaan metode Penugasan
Guru memberikan tugas/PR merangkum kembali materi tentang kalimat toyibah
untuk memperdalam ilmu yang di pahami siswa.
Pelaksanaan Metode keteladanan dan pembiasaan
Guru memberikan kesimpulan dalam materi kalimat toyibah dan membimbing
siswa untuk mengamalkan kalimat toyibah didalam kehidupan sehari-hari
terutama pada saat membaca yasin dan pembiasaan pagi hari sebelum masuk ke
kelas.
2. Materi Asmaul Husna
Pelaksanaan Metode Bernyanyi
1) Sebelum memulai pembelajaran guru memberikan kertas asmaul husna pada
setiap meja siswa.
2) Guru dan siswa bernyanyi melantunkan lagu asmaul husna, yang bertujuan
agar fikiran siswa rilex dan dapat mudah menghafal asmaul husna.
Pelaksanaan Metode Memabaca
1) Guru menyuruh siswa untuk membuka buku LKS.
2) Guru memilih/random siswa untuk membaca materi asmaul husna secara
bergiliran.
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Pelaksanaan Metode Ceramah
1) Guru menjelaskan sekilas mengenai materi asmaul husna yaitu AlGhafur(Maha Pengampun), Al-Afuwwu( Maha Pemaaf), As-Sabur(Maha
Penyabar).
2) Guru menanyakan kepada siswa materi yang belum dipahami.
3) Guru memberikan penjelasan kembali.
Pelaksanaan Metode Kelompok
1) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok diskusi.
2) Guru memberikan materi soal yang berkaitan tentang asmaul husna, tentang
dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah dan bagaimana cara agar terhindar
dari perbuatan dosa tersebut.
3) Guru memberikan waktu 15 menit untuk mendiskusikan.
4) Guru keliling kelas untuk memantau jalanya diskusi.
5) Guru meminta perwakilan kelompok untuk maju presentasi.
Pelaksanaan Metode Penugasan/Tugas
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk merangkum hasil materi yang
sudah diberikan, dan tidak lupa memberikan tugas agar materi Asmaul Husna
tersebut di hafalkan, minimal 20 beserta artinya guru menyuruh siswa
mengumpulkan tugas dipertemuan yang akan datang.
Pelaksanaan Metode Hafalan
1) Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengingat kembali hafalan
yang sudah di berikan.
2) Guru memanggil siswa maju satu persatu untuk menghafal asmaul husna
didepan kelas.
3) Siswa mulai menghafal asmaul husna didepan kelas.
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3. Materi Kisah Nabi .
Pelaksanaan Metode Membaca
Guru menyuruh siswa untuk membaca materi yang ada di buku LKS tentang
kisah Nabi.
Pelaksanaan Metode Cerita
1). Guru mulai bercerita tentang kisah Nabi.
2). Siswa memperhatikan guru yang sedang bercerita.
Pelaksanaan Metode Latihan
(1). Guru menyuruh siswa untuk merangkum materi cerita yang sudah
dipelajari dengan teman sebangku.
(2). Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan latihan yang
diberikan.
(3). Guru memantau perkembangan siswa dikelas.
(4). Guru menyuruh siswa untuk mempersentasikan hasil rangkuman di depan
kelas.
Sedangkan untuk pelaksanaan metode pembiasaan diri dan keteladanan
diimplikasikan dari materi Kalimat Toyibah digunakan pada saat yasinan
pada hari jum‟at dan kegiatan pembiasaan setiap pagi hari.
Pada kenyataanya pelaksanaan pembelajaran guru Aqidah Akhlak di MI
Ziyadatul Iman sudah menggunakan variasi metode pembelajaran yang
bertujuan mengarahkan siswa untuk aktif. Walaupun masih sedikit yang
digunakan kecenderungan penggunaan metode ceramah masih terlihat hal
terebut dipengaruhi kurangnya sarana dan prasarana. Dalam proses belajar
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belum banyak mengembangkan media pembelajaran.

Pada dasarnya

pembelajaran Aqidah Akhlak di MI Ziyadatul Iman harus dipusatkan pada
keaktifan siswa untuk mencapai tingkatan pemahaman yang lebih tinggi.
Pembelajaran yang lebih dominan ceramah harus di kurangi dan diganti
dengan pembelajaran yang aktif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa
sehingga bisa menerapkan dikehidupanya. Guru

juga

hendaknya

memperhatikan cara belajar dan kegiatan-kegiatan belajarnya dengan ini
diharapkan adanya proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan
menyenangkan tanpa menimbulkan rasa takut atau mematikan minat siswa.
3. Kendala Dari Pelaksanaan Variasi Metode Pembelajaran Aqidah Akhlak
Di MI Ziyadatul Iman
Secara keseluruhan metode yang di pakai di Mi Ziyadatul Iman mempunyai
kendala yang sama. Kendala tersebut berasal dari berbagai factor diantaranya
sebagai berikut:
a. Faktor Guru
Dalam melakukan variasi metode pembelajaran hal yang paling penting
adalah kemampuan guru. Apabila guru memiliki kemampuan dan kreativitas
maka variasi metode pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Disini
dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu Susi selaku guru mata
pelajaran Aqidah Akhlak mengenai kemampuan guru dalam variasi metode
belajar:
“ Disini saya tidak

mengenal

banyak jenis-jenis metode namun dalam

pembelajaran tetap saya pakai metode supaya anak tetap kondusif ya
seperti yang saya ketahui saja, materi tetap saya jelaskan ya soalnya anak
butuh penjelasan dulu, kesibukan saya juga tidak hanya disekolah dirumah
saya juga sibuk karena saya memiliki anak kecil juga jadi kalau untuk alat
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bantu saya hanya menggunakan buku paket “. (Wawancara guru mapel,
Jum‟at 28 Maret 2020, 09.00 WIB )
Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala dari guru yaitu:
(1). Keterbatasan kemampuan penguasaan metode pembelajaran
(2). Guru belum bisa membagi waktu antara mengajar dan menjalankan tugas
lain diluar mengajar sehingga guru tidak memiliki waktu untuk membuat
media pembelajaran.
(3). Kecenderungan guru menggunakan metode ceramah dalam variasi metode
pembelajaran.
Selain dengan wawancara peneliti juga melakukan observasi berulangulang hasil observasi lapangan menunjukan bahwa sudah menggunakan
variasi metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengarahkan siswa dapat
aktif, namun kemampuan guru kurang terlatih sehingga guru masih terlihat
sedikit kaku dalam mengajar. Contoh dalam pemilihan metode pembelajaran
guru masih memakai metode yang lama seperti, ceramah, tanya jawab, dan
lain-lain sehingga membuat siswa bosan dan pasif dalam belajar. Dalam
penggunaan media pembelajaran juga belum terlaksana, tidak jarang guru
hanya mengajar dengan bantuan buku paket sebagai sumber belajar. Peneliti
menyimpulkan

salah satu kendala dari pelaksanaan variasi metode

pembelajaran adalah minimnya kemampuan guru dalam mengajar.
b. Faktor siswa
Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan ibu Susi selaku
guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di kelas VI .
“ Kalau lagi mengajar, susah sekali kalau misalnya ada anak yang tidak konsen
dengan pembelajaran, mengganggu teman, ngobrol, melamun tidak paham
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apa - apa kalau ditanya, apa lagi jumlahnya 20an lebih dan itu jumlah yang
cukup banyak. Disinilah hal sulit dalam mengajar, anak kan maunya berbedabeda, ada yang suka dengan cara ini ada juga yang gak suka. jadi guru
berusaha untuk membuat suka semua dengan cara mengajar guru didepan
kelas”. (Wawancara guru mapel, Jum‟at 28 Maret 2020, 09.00 WIB )
Hasil wawancara ini diperkuat oleh perwakilan tiga siswa kelas VI yaitu
sebagai berikut:
“ Cara belajarnya kadang bikin bosan kak, kadang ada yang suka hafalan
tapi aku gak suka, pokoknya kami beda-beda kesukaanya kak.”
(Wawancara guru mapel, Jum‟at 28 Maret 2020, 09.00 WIB )
Jadi dapat disimpulkan bahwa factor dari siswa adalah sebagai berikut ;
(1). Banyak siswa yang tidak konsentrasi ketika pembelajaran/ kurang disiplin
dan sebagian siswa ada yang bersifat pasif.
(2). Sibuk mengobrol dengan teman sebangku.
(3). Rasa tidak percaya diri siswa untuk bertanya kepada guru
(4). Kurangnya daya serap pemahaman materi
Peneliti juga melakukan observasi lapangan bahwa memang guru terlihat
kesulitan dalam mengatakan karakter anak yang berbeda-beda, anak sibuk di
dalam kelas dengan kemauanya mereka sendiri sehingga pada saat guru
menyampaikan materi siswa ada yang belum paham. Jadi karakter keinginan
anak merupakan kendala dalam pelaksanaan variasi metode pembelajaran.
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c. Faktor Lingkungan
Sarana dan prasarana yaitu merupakan hal yang penting

yang harus

terpenuhi dalam proses pembelajaran . dengan ini mengenai sarana dan
prasarana sekolah yang belum memadai, peneliti melakukan wawancara
dengan ibu Susi S.Pd.I berikut wawancaranya:
“ Bisa dilihat di madrasah ini, keadaan madrasah ini masih belum memadai
dibanding madrasah yang lain. Peralatan masih banyak yang kurang, seperti
peralatan olahraga apalagi peralatan untuk mendukung pelaksanaan variasi
metode pembelajaran masih banyak yang kurang”. Wawancara guru mapel,
Jum‟at 28 Maret 2020, 09.00 WIB )
Hasil wawancara ini juga diperkuat dengan perwakilan tiga siswa kelas VI
yaitu sebagai berikut :
„‟ Kami belajar selalu pakai buku paket kak sma buku LKS “.Wawancara siswa
kelas vi , Jum‟at 28 Maret 2020, 10.00 WIB )
Kendala

yang dialami guru dalam pelaksanaan variasi

metode

pembelajaran hampir selalu sama setiap pertemuan, hal tersebut dikarenakan
siswa kurang aktif dan sarana prasarana kurang dan juga kurang adanya
koordinasi antara guru dengan kela madrasah. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung adalah salah satu kendala
dari pelaksanaan variasi metode pembelajaran.
Dalam melaksanakan pembelajaran Aqidah Akhlak sangat diperlukan
variasi metode pembelajaran yang digunakan dan telah dipelajari sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai. Semakin bervariasi metode semakin pula
dapat menghilangkan kejenuhan, kebosanan bagi siswa dalam belajar
dikarenakan variasi metode pembelajran dapat dijadikan sebagai permainan
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yang menyenangkan untuk siswa sehingga siswa lebih bersemangat untuk
memulai pelajaran.
Temuan penelitian terkait kendala

dalam pelaksanaan variasi metode

pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VI di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi
dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Kemampuan
Guru

Sarana

Mengobrol
Dengan Teman

Prasarana

KKendala pelaksanaan
Variasi metode
Daya Serap

Siswa

kurang

Disiplin

Pembelajaran

Kurang
Siswa bersifat pasif
TTidak Percaya Diri

Gambar 4.2 kendala dalam pelaksanaan variasi metode pembelajaran
(Sumber : Dokumentasi Pribadi )
Solusi kendala-kendala yang dialami guru dalam melaksanakan variasi metode
pembelajaran Aqidah Akhlak .
1. Kemampuan guru adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi dalam
pelaksanaan variasi metode pembelajaran, yang bertujuan agar dapat tercipta
pelaksanaan variasi metode pembelajran dengan hasil yang baik. Guru perlu
memiliki kemampuan keterampilan, tugas guru sebagai suatu profesi
menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai
perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi.

Guru

juga

harus

berpengalaman agar perencanaan didalam sebuah pembelajaran dan
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pelaksanaanya berlangsung dengan baik. Solusi untuk kendala ini adalah guru
harus mengikuti banyak pelatihan mengenai variasi metode pembelajaran,
guru harus sering melakukan koordinasi dengan kepala madrasah dan sesame
guru dan juga pihak madrasah juga perlu adanya menyediakan sarana
prasarana yang dapat membantu, agar

menciptakan suatu pembelajaran

dengan sempurna.
2. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencapai
tujuan belajar yang diinginkan, namun sarana dan prasarana ini menjadi salah
satu kendala yang terdapat di MI Ziyadatul Iman karena kurangnya
perlengkapan belajar yang mendukung untuk fasilitas belajar siswa dikelas.
Misalnya media pembelajaran dan sebagainya, hal ini harus diatasi dengan
adanya tindakan dari kepala madrasah untuk memenuhi kebutuhan belajar di
sekolah. Agar proses pembelajaran berjalan degan baik sesuai dengan tujuan
yang diinginkan.
3. Siswa kurang disiplin merupakan salah satu karakter yang ada pada diri
seorang siswa. Karakter ini merupakan salah satu kendala dari pelaksanaan
metode pembelajaran yang dialami dan setiap hari dijumpai oleh setiap guru.
Guru harus bisa lebih paham dan mengerti bagaimana karakter dari setiap
siswa, agar guru segera bertindak dan mampu mengatasi siswa ketika sedang
bermasalah

misalnya pemberian sanksi atau hukuman yang wajar dan

bersifat mendidik karena apabila diabaikan hal ini akan juga dapat
mengganggu adanya proses pembelajaran.
4. Siswa bersifat pasif, perilaku siswa yang cenderung tidak aktif akan menjadi
aktif jika guru mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan.
Contohnya dengan bermain tebak-tebakan, bernyanyi, tanya jawab secara
random hal ini akan membuat siswa akan semakin antusias dalam mengikuti
sebuah pembelajaran.
5. Tidak percara diri, dilihat dari tingkah laku siswa itu sendiri,

kadang

menimbulkan sikap tidak percaya diri hal ini menjadi salah satu bagian dari
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kendala dalam proses pembelajaran. Guru harus memberikan semangat
belajar kepada siswa seperti halnya dalam bentuk pujian/reword untuk
membangkitkan rasa percaya diri siswa dan juga guru harus menerapkan
pendidikan karakter pada siswa agar siswa memiliki keberanian dan
kedisiplinan yang baik.
6. Daya serap pemikiran siswa kurang , sikap guru harus menjadi motivator
hendaknya guru juga dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif
belajar. Guru juga harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam
pendidikan dan pengajaran. Disinilah peran guru untuk mencari cara yang
tepat agar siswa yang memiliki keterlambatan dalam berfikir dapat
menyesuaikan dengan teman kelas yang lain.
7. Mengobrol dengan teman, hal ini merupkan hal yang wajar apabila muncul
sebuah kebosanan dan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran, namun
semuanya dapat diatasi dengan adanya keterampilan guru dengan
mengadakan bentuk variasi metode pembelajaran yang cocok seperti metode
bernyanyi, tanya jawab yang dapat menarik perhatian siswa.
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Dari penjelasan diatas mengenai upaya guru dalam melaksanakan variasi metode
pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VI di MI Ziyadatul Iman Kota Jambi,
peneliti menggambarkan hasil penemuan sebagai berikut:
Variasi
Metode
Pembelajaran

Variasi

Pelaksanaan

Metode

Variasi

Pembelajaran

Metode

AAqidah Akhlak

METODE; bernyanyi, tanya
jawab, ceramah, hafalan,
cerita, tugas, latihan,
keteladanan, pembiasaan,
kelompok, membaca

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi/ Penilaian

PPembelajaran

Kelas VI

Kendala
Dalam
Pelaksanaan
Variasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kemampuan guru
Sarana dan prasarana
Siswa kurang disiplin
Siswa bersifat pasif
Tidak percaya diri
Daya serap pemikiran
kurang
7. Mengobrol
dengan
teman

Gambar 4.3 Upaya guru melaksanakan variasi metode
( Sumber Dokumentasi Pribadi )

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan variasi metode
pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah

Ziyadatul Iman Kota

Jambi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut terdapat adanya penemuan
permasalahan.

Permasalahan pertama

siswa kurang antusias dalam proses

pembelajaran, siswa sering kali untuk izin keluar, siswa terlalu sering absen
alfa/izin sakit, siswa susah bertanya dan mengungkapkan pendapat, kurang
efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar, mudah terpengaruh oleh
dampak negatife dari teknologi, minat baca dan daya nalar siswa relative rendah.
Permasalahan kedua dalam factor fisiologis bahwa ,masalah dalam peserta ini
berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, dalam factor sosial juga penyebab
masalah dalam belajarnya terkait dalam sikap dan keadaan keluarga

serta

lingkungan sekelilingnya kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar
dengan sepenuh hati dan juga dalam factor kejiwaan terkait dengan kurang
mendukungnya perasaan hari siswa untuk belajara secara sungguh-sungguh.
1. Secara keselurhan guru di MI Ziyadatul Iman sudah melakukan metode yang
bervariatif dalam menyampaikan materi Aqidah Akhlak, di dalam satu mata
pelajaran tidak hanya menggunakan satu metode saja namun guru telah
mengkombinasikan dengan metode - metode yang lainya. Metode yang sudah
digunakan guru dalam pembelajaran Aqidah Akhlak antara lain : Metode
ceramah, menyanyi, tugas & latihan, membaca, hafalan, kelompok, tanya
jawab, pembiasaan & keteladanan, cerita.
2.

Dalam pelaksanaan variasi metode pembelajaran aqidah akhlak di Madrasah
Ibtidaiyah Ziyadatul Iman guru sudah melaksanakan

variasi metode

pembelajaran namun tetapi pelaksanaanya tidak berdasarkan dengan RPP.
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3. Kendala yang dialami dari semua metode hampir sama yaitu kendala dari
siswa dan dari guru itu sendiri. Factor dari guru disebabkan dari kesibukan
guru itu sendiri selain itu factor dari siswa yang tidak konsentrasi dengan
pembelajaran, sibuk ngobrol dengan teman, tidak aktif dan pemalu. Dan
sarana dan prasarana yang kurang memadai.
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B. Saran
Kepada semua pihak dan untuk menciptakan pross pembelajaran yang

efektif,

maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut :
1. Bagi madrasah
a. Seharusnya perlu diadakan pembinaan dengan menyediakan pembina
yang profesional yang diharapkan dapat membantu guru untuk
meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
b. Mengupayakan adanya sarana dan

prasarana yang baik yang dapat

membantu guru selama proses pembelajaran agar pembelajaran dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
c. Memberikan dukungan yang lebih untuk guru agar semangat dalam
menerapkan

variasi

metode

pembelajaran

khususnya

dalam

pembelajaran aqidah akhlak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
2. Bagi Guru
a. Diharapkan

semua guru untuk meningkatkan kreatifitas didalam

pembelajaran dalam memilih suatu variasi metode pembelajaran yang
bervariasi dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
b. Untuk guru yang masih kesulitan dalam menyusun RPP diharapkan
untuk mengasah keterampilan agar proses belajar dapat berjalan dengan
lancar.
c. Selalu

meningkatkan

kualitas

kemampuan

pengetahuan

dan

keterampilan sebagai seorang guru melalui seminar, atau penelitian
lainya.
3. Bagi peserta didik, harus lebih memotivasi diri agar terlibat aktif selama
prosespembelajaran.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ( IPD )

Judul : Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Meode Belajar Pembelajaran
Aqidah Akhlak Kelas VI Di Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman Kota Jambi
A. Observasi
Teknik pengumpulan data dilakukan menjangkau data-data yang dimungkinkan
untuk diamati secara mendalam dengan teknik observasi tersebut peeneliti
melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Peneliti mengamati aktivitas lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Ziyadatul Iman
Kota Jambi.
2. Peneliti mengamati guru dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan
upaya guru dalam melaksanakan variasi metode belajar pembelajaran aqidah
akhlak kelas vi di MI Ziyadatul Iman.
3. Peneliti juga mengamati keadaan peserta didik di dalam kelas.
4. Peneliti mengamati pelaksanaan, dan kendala yang dihadapi guru dalam
melaksanakan variasi metode belajar mengajar aqidah akhlak.
5. Peneliti mengumpulkan data mengenai keadaan kedaan sekolah, keadaan
kelas, proses pembelajaran, sarana dan prasarana.

Lampiran 1
INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PROFIL MADRASAH

NO

Indikator

Uraian Observasi

A. Data Umum Sekolah

AAda Tidak

√

B. Susunan Pengurus
1.

√

Profil Masdarah
C. Susunan Organisasi

D. Jumlah Guru

√

E. Jumlah siswa

√

F . Bangunan Sekolah

2.

Kegiatan Harian

√

√

a. Yasinan bersama hari
jumat

b. Proses belajar mengajar

√

√

INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN VARIASI METODE
PEMBELAJARAN

Indikator

Deskripsi

Muncul

Tidak
Muncul

a.Merencanakan variasi

metode √

pembelajaran
Menerapkan
1. prinsip-prinsip
penggunaan

b.

Variasi metode pembelajaran
sesuai dengan tujuan pembelajaran √

variasi metode
pembelajaran

c.

Variasi

metode

pembelajaran

√

berjalan dengan lancar
variasi

metode √

variasi

metode

√

variasi metodec. melakukan kontak pandang dengan

√

a.

menggunakan
pembelajaran

b.
2.

Menerapkan

pembelajaran

menghidupkan
pembelajaran

siswa
d. menarik perhatian siswa dengan
metode pembelajaran

√

√

Pembukaan
a. Merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatan

belajar
b. Memotivasi siswa

√

c. Mengemukakan tujuan

√

d. Membimbing

dan
siswa √

memudahkan
belajar
Inti Pembelajaran

a. Menetapkan tujuan belajar
PePelaksanaan
3. variasi metode
pembelajaran

√

bersana siswa
b. Melakukan

pembelajaran √

dengan variasi metode
dan √

c. Mendorong,
mendukung siswa

untuk

anktif dan berpendapat
Penutup

√

a. Menyimpulkan
pembelajaran
b. Memberi nasehat

√

c. Menilai
4. Perilaku Siswa

√

a. Terlihat kesenjangan siswa √
yang aktif dan pasif .
b. Siswa suka bercanda

√

c. Siswa kurang aktif

√

Lampiran II
B. Wawancara
Transkip Wawancara
Informan
Nama

: Ibu Ra‟yah S.Pd.I

Jabatan

: Kepala Sekolah MI Ziyadatul Iman Kota Jambi

Hari, Tanggal, Jam

: Jum‟at , 28 maret 2020 , 08.00 WIB

Tema Wawancara

: Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Metode
Pembelajaran Pada Pembelajaran Aqidah akhlak

Peneliti

: Assalamualaikum bu?

Informan

: Waalaikumsalam, silahkan masuk

Peneliti

: Apa kabar bu, sudah lama tidak berjumpa kembali setelah
kami PPL ya bu?

Informan

: Alhamdulillah sehat nak, wah iya kamu juga kenapa jarang
berkunjung ke MI ?

Peneliti

: Sebelumnya maaf bu dikarenakan ada kesibukan di kampus
karena sedang mengurus skripsi

Informan

: Oh iya lah gak papa, semangat ya semoga wisuda tepat
waktu

Peneliti

: Terimakasih banyak bu atas doanya

Infoman

: O iya ada apa ini nak kok tiba-tiba datang ke ruangan saya

Peneliti

: Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya bu, begini bu
sebelumnya saya sudah pernah meminta izin untuk penelitian di MI
ini, dan Alhamdulillah ibu sudah mengizinkan. Nah disini saya
mau sedikit wawancara dengan ibu

perihal variasi metode

pembelajaran bu
Informan

: Owalah baik lah,,

Peneliti

: Langsung saja ya bu , disini dalam melakukan proses pembelajaran
kan pastinya ada metode dalam pembelajaran bu, disini menurut ibu
variasi metode pmbelajaran itu sendiri itu apa bu, bisa tolong di
jelaskan bu ?

Informan

:Variasi

metode pembelajaran itu kalau menurut saya suatu

perlakuan dalam pembelajaran yang memakai strategi supaya anak
itu tidak jenuh dan mudah bosan. Dengan melakukan bagaimana
permulaanya dan bagaimana cara melakukan strategi ya kita sebagai
guru harus bisa bagaimana cara supaya anak ini tidak bosan, kita
sebagai guru juga tidak bosan dikelas dengan memakai strategi dan
metode yang berbeda- beda lah kalau kelas bawah bagaiman
strateginya, kelas atas juga bagaimana strateginya. Jadi begitu
Peneliti

: Baik bu terimakasih, bagaimana kondisi suasana kelas ketika siswa
mengikuti sebuah pembelajaran bu ?

Informan

: Nah, disini saya selain jadi kepala sekolah juga saya masih ngajar
masuk ke local ya nak,

saya jelaskan disini guru harus bisa

menguasai kelas dulu, anak itu harus dinyamankan, kalau misalkan
kita menyampaikan pembelajaran anak tidak tenang itu apa yang kita
sampaikan tidak nyambung tidak sampai ke anak.
tergantung dengan

Itu semua

guru bisa atau tidaknya kita membuat

kenyamanan di dalam kelas.
Peneliti

: Biasanya metode apa saja yang biasa diterapkan dalam proses
pembelajaran ketika masuk kedalam kelas

Informan

: Kalau saya yang pastinya sesuai dengan rpp dulu ya seperti berdoa
dulu, absen dulu nah setelah itu misalkan ni dalam materi surat
Adduha na ini saya jelaskan dulu supaya lebih aktif lagi anak disuruh
membaca maju menghafalkan surat , menceritakan isi kandungan
surat tersebut, biasanya juga saya berikan penugasan tujuanya anak
itu masih ingat apa enggak pelajaran yang sudah dipelajari. Tapi
kalau untuk guru lain ya sama masih tetap memakai metode lama

Peneliti

:Biasanya bu kesulitan apa yang biasanya dialami siswa saat
pembelajaran

Informan

: Mana yang memeperhatikan gurunya mejelaskan dia nyambung, tapi
kalau dia asik ngobrol sama teman, gak konsentrasi, banyak
bermain tidak akan nyambung sama sekali nah makanya disini juga
disayangan kalau sarana dan prasarananya juga kurang. jadi siswa
kalau di jelaskan terus latihan terus juga bosan. Masa umurnya
mereka kan balajar sambil bermain.

Peneliti

: factor apa yang menyebab kan kesulitan itu bisa terjadi bu, dan
bagaimana upaya guru dalam mengatasi hal tersebut ?

Informan

: Ya itu tadi banyak bermain dia karena lingkungan mereka kan ,
upayanya ya guru harus tegas, memberikan pembelajaran yang
kreativ biar anak ini gak bosan.

Peneliti

: Kalau dari segi guru yang lain bagaimana bu, terus apakah dalam
pembelajaran guru membuat RPP bu ?

Infoman

: Ya kalau untuk guru yang lain sih pengajaranya bermacam-macam ya
kadang saya keliling kelas pun sudah mengajarnya ya bagus kadang
ya anak antusias kadang ribut ya tergantung kemampuan guru tadi lah.
Kalau masalah RPP iya setiap guru harus membuat RPP

Peneliti

: Jadi bu intinya dalam upaya guru melaksanakan variasi metode
pembelajaran belum optimal ya bu,

Informan

: Ya, kurang obtimalnya ya ini tadi karena dari kemampuan guru,
sarana dan prasarana, dengan sikap murid.

Peneliti

: Baik bu terimakasih atas waktunya sudah memperbolehkan saya
untuk bertanya- tanya kepada ibu, sebelumnya mmaf mengganggu
ya bu ?

Informan

: Oh iya nak gapapa, saya tidak merasa terganggu kok

Peneliti

: Terimakasih banyak bu, saya pamit ya bu, Assalamualaikum

Informan

: Sama- sama, waalaikumsaalam

Transkip Wawancara
Informan
Nama

: Ibu Susi S.Pd. I

Jabatan

: Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak MI Ziyadatul Iman

Hari, Tanggal, Jam

: Jum‟at , 28 maret 2020, 09.00 WIB

Tema Wawancara

: Upaya Guru Dalam Melaksanakan Variasi Metode
Pembelajaran Pada Pembelajaran Aqidah akhlak

Peneliti

: Assalamualaikum ibu?

Informan

: Iya waalaikumsalam silahkan masuk Miftah?

Peneliti

: Baik bu, terimakasih banyak

Informan

: Ada apa ya nak?

Peneliti

: Begini bu, kemarin saya sudah melakukan riset pembelajaran
aqidah akhlak , untuk hari ini saya ingin mewawancarai ibu ?

Informan

: O, boleh silahkan

Peneliti

: Langsung saja ya bu ? nah kemarin selama saya riset kan ibu
sudah menggunakan variasi metode pembelajaran, menurut
bu apa maksud dari variasi metode pembelajaran itu bu?

Informan

: Kalau menurut saya variasi itu suatu bentuk yang bermacam

macam, jadi kalau variasi metode itu

bentuk lain dari berbagai

macam metode pmbelajaran, misalnya gak hanya metode ceramah
sja, tapi ada juga metode kelompok, hafalan, begitu ?
Peneliti

: Disini apakah selama ibu mengajar ibu menggunakan variasi
metode tersebut ?

Informan

: Iya saya menggunkan, tapi harus melihat dari materi dulu harus di
sesuaikan dan melihat kondisi dari anak- anak .

Peneliti

: Dalam variasi metode pembelajaran biasanya apa saja yang ibu
terapkan

Informan

: Biasanya yang saya terpkan ya metode ceramah, kelompok, latihan(
kalau itu pasti ya buat mengasah otak soalnya ), terus hafalan masih
banyak lagi nak soalnya kan harus sesuai materi .

Peneliti

: Biasanya bagaimana ibu dalam melaksanakan metode tersebut,
apakah ibu dalam merencanakan pembelajaran menggunakan Rpp?

Informan

: Iya saya ada Rpp nya, tapi tidak saya bawa kedalam kelas ,
pelaksanaanya ya kalau misalnya pas materi asmaul husna ya di situ
saya suruh menyanyi dulu biar dia mudah mengingat, terus
membaca, latihan sama saya tugaskan untuk hafalan, begitu juga
untuk materi yang lain.

Peneliti

: Biasanya bu di sinni kendalanya apa bu dalam melakukan variasi
metode pembelajaran

Informan

: Kendalanya itu ya kalu pas pakai metode ini anak ada yang gak

suka, ada yang fokus, pokoknya setiap anak itu berbeda-beda
keinginan dalam mereka belajar , kalau pakek metode kelompok ada
yang bantuin kawanya diskusi ada yang ngobrol, terus kalau di suruh
menyanyi ada yang antusias ikut bernyanyi, ada yang diam saja.
Sulit untuk menggabungkan kendala itu tapi kita sebagai guru juga
harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran ini
Peneliti

: Selain itu bu ada lagi atau tidak kendalanya

Informan

; Apa lagi ya , ee sarana dan prasaranya di sini kurang makanya saya
ngajar cuma bawa buku paket, gak bawa media , terus juga tidak
semua metode saya ketahui pokoknya ya metode lama yang penting
anak tidak bosan lah dalam pembelajaran.

Peneliti

: Bagaimana reaksi siswa ketika dalam proses pembelajaran aqidah
akhlak?

Informan

: Reaksinya ya adang ada yang seneng

ada yang malas belajar

tergantung mereka lah moodnya gimana
Peneliti

: Adakah faktornya bu ?

Informan

: Faktornya ya lingkungan , anak klau temanya focus ya dia focus tapi
klau ada yang ngajak ngobrol sana sini itu udah suslit guru harus
berfikir bagaimana caranya supaya anak tetep bisa focus.

Peneliti

: Baik ibu ,terimakasih banyak atas waktunya ibu, maaaf apa bila saya
mengganggu waktu ibu hari ini

Infoman
Peneliti

: Oh gak papa nak, tidak mengganggu kok
: Kalau begitu saya permisi ya bu assalamualaikum

Transkip Wawancara

Informan
Nama

: 1. Cintia
2. Marsya
3. Fadli

Jabatan

: Siswa Kelas VI MI Ziyadatul Iman

Hari, Tanggal, Jam

: Jumat, 28 Maret 2020, 10.00

Tema Wawancara

: Pelaksanaan Variasi Metode Belajar Aqidah Akhlak

Peneliti

: Assalamualaikum

Informan 1

: Waalaikumsalam kak

Informan II

: Waalaikumsalam kak

Informan III

: Waalaikumsalam kak

Peneliti

: Bagaimana kabarnya adik- adik ?

Informan I, II, III

: Alhamdulillah baik kak

Peneliti

: Nah disini kakak mau wawancara sama kaluan tentang
bagai mana guru mngajar kalian di kelas

Informan 1

: Oke kak

Peneliti

; Kakak tanya dulu ya kalaian suka belajar aqidah akhlak
tidak ?

Informan I, II, III

: Kami suka kak,

Informan II

: Seru kak

Informan I

: Tapi ada nggak serunya kak ,

Informan III

; Betul kak

Peneliti

; Gak serunya dimanaya dek

Informan III

: Ya kadang kita focus kadang ngantuk, bosen kak

Peneliti

: Memangnya ibu susi mengjar kalian dengan cara
bagaimana ?

Informan II

: Iya ibu sih ngajarya kadang enak kadang nggak enak kak

Peneliti

: Seperti apa itu , biasanya ibu ngapain aja di kelas

Informan I

: Ya kadang ibu njelasin mater, kadang diajak kelompok ,
kadang nyanyi , hafalan ya banyak lah kak , tapi ada yang
gak aku suka

Peneliti

; Kenapa bisa begitu

Informan III

: Ya kadang emang kami beda- beda kak , kadang ada yang
suka nyanyi, ada yang suka kelompok, ada yang suka
hafalan ?

Peneliti

: Kalau kalian sukanya yang bagaimana, dan yang gak
sukanya bagaimana

Informan 1

: Kalau aku sukanya menghafal kak

Informan II

; Kalau aku kelompok seru solanya

Informan III

: Kalau aku kelompok kak, kalau hafalan takut lupa heheh

Peneliti

: Ibu susui kalau mengajar kalian pakai media gak

Informan I, II, III

: Enggak kak

Peneliti

; Oke, kesulitan kalian biasanya di mana klau pas belajar
Aqidah akhlak

Informan III

: Mmm, kadang gak focus kak, bosan kalau mialnya di
jelasin terus materinya bikin ngantuk

Informan II

: Kalau aku kelompok kak , kadang seru kadang ada yang
nggak mau bantuin kak

Informan 1

: Kalau aku tanya jawab kak di tunjuk gitu kadang bikin
kaget, takut kalau ga bisa jawab heheh

Peneliti

: hehhe oke makasih banyak ya adek kakak atas
wawancaranya, maaf ya mengganggu waktu istrahatnya

Informan 1
Peneliti
Informan I, II, III

: Ah enggak kok kak
; Yaudah kaka permisi dulu ya ,assalamualaikum
: Iya kak waaalaikumsalam .

Lampiran III
C. Dokumentasi
LEMBAR DOKUMENTASI
MADRASAH IBTIDAIYAH ZIYADATUL IMAN KOTA JAMBI

Gedung Madrasah MI Ziyadatul Iman

Ruangan Guru

Ruang Kepala Sekolah

Ruangan Perpustakaan

( Sumber Dokumen Pribadi )

Mushola

Wc Guru/ Murid

Ruang UKS

Ruang TU

( Sumber Dokumen Pribadi)

LEMBAR DOKUMENTASI
PELAKSANAAN VARIASI METODE PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK
KELAS VI

Guru menjelaskan materi pelajaran didepan kelas ( Metode Ceramah )

Guru dan siswa berinteraksi melakukan tanya jawab (Metode Tanya Jawab)

( Sumber Dokumen Pribadi )

Guru memberikan soal latihan dan siswa mengerjakan soal latihan
( Metode Latihan/ Drill)

Guru dan siswa menyanyi lagu islami “ Asmaul Husna ‟‟
untuk mengawali pembelajaran Asmaul Husna ( Metode Menyanyi lagu Asmaul Husna)

( Sumber Dokumen Pribadi )

Guru dan siswa melakukan belajar bertukar pikiran kepada teman masing- masing
kelompok (Metode Kelompok )

Siswa Mempersentasikan Hasil Kelompok

( Sumber Dokumentasi Pribadi )

Siswa menghafal asmaul husna & guru mengambil nilai hafalan
( Metode Menghafal Asmaul Husna )

Guru memilih salah satu siswa untuk membaca materi yang dipelajari
(Metode Membaca)

(Sumber Dokumentasi Pribadi )

Guru memberikan tugas merangkum sebuah cerita untuk berdikusi kepada teman sebangku
(Metode Kelompok Diskusi Sebangku Merangkum Cerita)

Siswa Menceritakan Hasil Cerita Yang Telah Di Rangkum

(Sumber Dokumentasi Pribadi)

Guru Memberikan Penugasan Pada Pertemuan Lalu dan Memberikan Penilaian
(Metode Penugasan )

Guru & siswa melakukan pembiasaan setiap hari sebelum masuk kelas
dan yasinan setiap hari jumat ( Metode Keteladanan dan Pembiasaan )

(Sumber Dokumentasi Pribadi)

Buku Materi Yang Di Ajarkan Selama Pembelajaran

Wawancara Dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Wawancara Dengan Guru Mapel Aqidah Akhak

Wawancara Dengan Perwakilan Siswa Kelas VI

( Sumber Dokumentasi Pribadi )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Pelajaran
Tema
Subtema
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

MI Ziyadatul Iman
Aqidah Akhlak
1
Bersihkan Hati dengan Banyak Menyebut Kalimat
Thayyibah
: Meyakini Allah Swt. dengan mengucap AstagfrullahalAzim
: 6/1
: 2 x 35 Menit

KompetensiInti (KI)
KI1

Menerima, menjalankan, danmenghargaiajaran agama Islam.

KI2

Menunjukkanperilakujujur,
disiplin,
tanggungjawab,
santun,
peduli,
danpercayadiridalamberinteraksidengankeluarga, teman, guru, dantetangganya.

KI3

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.

KI4

M Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

KompetensiDasar (KD)
1.
2.12.
3.13.
4.14.

Meyakini keagungan sifat Allah Swt. melalui kalimat tayyibah seperti istigfar
(Astagfirullahal azim).
Terbiasa membaca kalimat tayyibah misalnya astagfirullal azim dalam
kehidupan sehari-hari.
Mengetahui kalimat thayyibah misalnya Astagfirullahal azim.
Melafalkan kalimat thayyibah misalnya Astagfirullahal azim dan maknanya.

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar (IPKD)
1.1.1. Mengimani kalimat tayyibah Astagfirullahal azim
1.1.2. Mengikuti kalimat tayyibah Astagfirullahal azim
1.1.3. Menyenangi kalimat tayyibah Astagfirullahal azim
1.1.4. Menampilkan kalimat thayyibah Astagfirullahal azimsehari-hari
2.1.1. Tata cara untuk membiasakan membaca kalimat tayyibah misalnya
Astagfirullahal azim
2.2.2. Membaca kalimat tayyibah misal Astagfirullahal azim setiap selesai salat
lima waktu

TujuanPembelajaran
Pesertadidikmampu :
1. MengucapkankalimattayyibahAstagfirullahalazimdalamsituasi yang benar.
2. MengimanikalimatthayyibahAstagfirullahalazimsecarabenar.
MateriPembelajaran
a. Meyakini Allah SwtdenganmengucapAstagfirullahaladzim.
Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Sientifik
Media, Alat/Bahan, SumberPembelajaran
1. Media: Buku Paket
2. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, Lingkungan alam
sekitar.

Langkah-langkahPembelajaran
N
O

Kegiatan

Waktu

1 1.Pe Pendahuluan / /KegiatanAwal (10 menit)
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak serta membimbing siswa 10
untuk berdoa bersama.
menit
2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan tahap kegiatan pembelajaran
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
4. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya
dan mengaitkan dengan materi meyakini Allah Swt melalui kalimat
thayyibah istigfar.
2.

KegiatanInti
120
• Mengamati
1. Pada kegiatan awal pada materi tentang mengenal Allah melalui menit
Asmaul Husna, peserta didik diminta melalui kegiatan “ Amati dan
Perhatikan” untuk mengamati dan memperhatikan gambar yang
terdapat pada buku teks.
• Menanya
1. Pada kegiatan bernama “Penasaran”, peserta didik diminta untuk
member kesan dalam bentuk pertanyaan dari hasil mengamati dan
memperhatikan gambar dan sekaligus peserta didik diminta untuk
memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
oleh peserta didik.
• Mengekplorasi/menalar.
1. Pada kegiatan “ BukaCakrawalamu”, peserta didik diminta untuk
menyempurnakan jawaban dari beberapa pertanyaan
yang

diajukan peserta didik sendiri dengan membaca uraian materi
tentang bersihkan hati dengan menyebut banyak kalimat thayyibah
(istighfar).

• Mengasosiasi/ mencoba
1. Untuk menyimpulkan dari hasil membaca, peserta didik melalui
kegiatan “ Kembangkan Wawasanmu”, dipersilakan
untuk
mendalami materi melalui kegiatan diskusi bersama peserta
didik lain yang berkaitan dengan meyakini Allah Swt dengan
mengucap kalimat thayyibah Istigfar.
• Komunikasi/demonstrasi/networking
1. Peserta didik melalui kegiatan ”Refleksi” untuk memberikan
konfirmasi atau melakukan presentasi dari hasil diskusi dan hasil
dari semua proses pembelajaran kepada peserta didik lain di depan
kelas secara bergantian.
2. Peserta didik diberikan pertanyaan sebagai kegiatan pos tes
tentang materi kalimat thayyibah istighfar
3. Guru memberikan tugas kepada
peserta
didik
untuk
mengidentifikasi frekwensi membaca istigfar setiap hari bagi
peserta didik .
3.

• Penutup (10 menit)
1. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa 10
mengucap kalimat thayyibah istigfar.
Menit
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pelajaran yang
akandatang.
3. Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran dengan
mengucap hamdalah bersama.

Penilaian Hasil Belajar
Kriteria penilaian
Pada uji pengetahuan peserta didik diberikan soal pilihan
sejumlah 10soal dan 5 soal essay dengan ketentuan sebagai berikut:

ganda

1. PaAda 10 soal pilihan ganda diambil dari materi tentang membaca kalimat
Thayyibah Istigfar.
Setiap item soal benar, skor: 1, sehingga apabila peserta didik dapat
mengerjakan 10 soal dengan benar, maka memperoleh skor: 10.
2. PaAda 5 soal essay, setiap peserta didik dapat menjawab setiap satu soal
dengan benar, skor: 4. Sehingga apabila peserta didik dapat menjawab
5 soal dengan benar, skor: 20.
3. SkSekor tertinggi: 30
4. Juj jumlah skor yang diperoleh
SkSekor akhir = ----------------------------------------- x 100
Sk
Sekor maksimal
5. PrPredikat;

a.
b.
c.
d.

81-100 = A (amat baik)
71-80
= B (baik)
61-70
= C (cukup)
< dari 60 = D (kurang)

Catatan : Soal dapat dikembangkan oleh guru
1. Penilaian Sikap
Pada penilaian sikap pada materi ini, peserta didik diminta untuk
memberikan jawaban pada angket dengan jawaban “ ya” atau “ tidak” dari
beberapa pernyataan yang sesuai dengan keadaan peserta didik yang
sebenarnya, dengan ketentuan
;

2. Penilaian Keterampilan
Pada penilaian ini, peserta didik diminta untuk memberikan komentar dan
alasan berdasarkan pengalaman peserta didik bahwa walaupun ajaran Islam
menyerukan bertaubat dilakukan dengan segera, namun kebanyakan umat Islam,
termasuk peserta didik melakukan halal bihalal pada hari raya Idul Fitri, dengan
ketentuan skor:

Ke

Mengetahui,
Kepala MI Ziyadatul Iman

Ra’iyah S.Pd.I
NIP: 197208141994032002

B
G

Jambi
Guru Mapel A.Akhlaq Kls VI

Susilawati, S.Pd.I
NI NIP: 0746758659300112
N

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Pelajaran
Tema
Subtema
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

: MI Ziyadatul Iman
: Aqidah Akhlak
: 2
: Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna
: Mengenal Asma Allah
: 6/1
: 2 x 35 Menit

KompetensiInti (KI)
KI-1

M Menerima, menjalankan, danmenghargaiajaran agama Islam.

KI-2

M Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dantetangganya.

KI-3

MMemahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya danmencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
danbenda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

KI-4

Penyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

KompetensiDasar (KD)

3

1.

Meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui asmaul
Musawwir dan al Qadir.

husna al Qawwiy, al Hakim, al

2. M

Membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman
mengenai sifat-sifat Allah Swt. yang terkandung dalam Asmaul Husna al Qawwiy, al
Hakim, al Musawwir dan al Qadir

3.

Mengenal sifat-sifat Allah Swt. yang terkandung di dalam al-Asma al-Husna (al-Qawwiy,
al-Hakim, al-Musawwir dan al-Qadir).

4 4.

Melafalkan al-Asma al-Husna (al-Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir dan al-Qadir)
besertaartinya.

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar (IPKD)
1.2.1. Mengimani Sifat Allah
1.2.2. Mengikuti Sifat Allah
1.2.3. Menyenangi Sifat Allah
1.2.4. Menunjukkan Sifat Allah
2.2.1. Tata cara berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai
sifat-sifat Allah Swt. yang terkandung dalam Asmaul Husna.
2.2.2. Berlatih berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai
sifat-sifat Allah Swt. yang terkandung dalam Asmaul Husna.
3.1.1. Menyebutkan makna Sifat Allah.
3.1.2. Menjelaskan isi kandungan dan hikmah Sifat Allah.
3.1.3. Membandingkan Sifat Allah .

4.2.1. Mendengarkan Sifat Allah .
4.2.2. Mendemonstrasikan Sifat Allah.
4.2.2. Menggunakan Sifat Allah .

TujuanPembelajaran
Peserta didik mampu :
3. Menyebutkan 4 (empat) bukti-bukti al-asma alhusna dengan baik dan benar.
4. Melafalkan al-asma alhusna sebagai acuan berperilaku sehari-hari.
5. Siswa dapat menjelaskan makna al-asma alhusna dengan benar.
6. Siswa dapat menjelaskan tentang hikmah al-asma alhusna dengan baik.
MateriPembelajaran
b. Meyakini Allah Swt. melaluisifat-sifat Allah Swt. yang terkandungdalam al-Asmaa al-Husnaa
:
1). Mengimani Allah melalu aisat asmaul husna,
c. Mengenal sifat-sifat Allah Swt. yang terkandung dalam al-Asmaa al-Husnaa .
1). Mengenal Allah melalui Sifatnya ,
d. Melafalkan al-Asma al-Husna dan artinya.
1). Melafalkan Sifat Allah .
Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Sientifik

Media, Alat/Bahan, SumberPembelajaran
7. Media: Buku
8. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, Lingkungan alam sekitar.
Langkah-langkahPembelajaran
.
N
O

Kegiatan

Waktu

1. Pe Pendahuluan / /KegiatanAwal (10 menit)
ru
1. Guru mengucapkan salam dan mengajak serta membimbing siswa untuk 10
berdoa bersama.
menit
2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk
disesuaikan dengan tahap kegiatan pembelajaran.
3. Guru menyampaikan tujuanpembelajaran.
4. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan
mengaitkan dengan materi meyakini Allah Swt. melalui al- Asmaa alHusna, mengenal sifat-sifat yang terkandung dalam alasma al husna
tersebut dan melafalkannya.
2. Kegiatan Inti
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• Mengamati
Pada kegiatan awal pada materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, menit
peserta didik diminta melalui kegiatan “ Amati dan Perhatikan” untuk mengamati
dan memperhatikan gambar yang terdapat pada buku teks.
• Menanya
Pada kegiatan bernama “Penasaran”, peserta didik diminta untuk member kesan
dalam bentuk pertanyaan dari hasil mengamati dan memperhatikan gambar dan
sekaligus peserta didik diminta
untuk memberikan jawaban berdasarkan

pengetahuan yang dimilikiolehpesertadidik.
• Mengekplorasi/menalar.
Padakegiatan “ Buka Cakrawalamu”, peserta didik diminta untuk
menyempurnakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan peserta didik
sendiri dengan membaca uraian materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul
Husna.
• Mengasosiasi/ mencoba
Untuk menyimpulkan dari hasil membaca, peserta didik melalui kegiatan “
Kembangkan Wawasanmu”, dipersilakan untuk mendalami materi melalui
kegiatan diskusi bersama peserta didik lain yang berkaitan dengan mengenal
Allah melalui Asmaul Husna.
• Komunikasi/demonstrasi/networking
Peserta didik melalui kegiatan ”Refleksi” untuk memberikan konfirmasi atau
melakukan presentasi dari hasil diskusi dan hasil dari semua proses pembelajaran
kepada peserta didik lain di depan kelas secara bergantian.
Peserta didik diberikan pertanyaan sebagai kegiatan pos tes tentang materi
Asmaul Husna.
Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
perwujudan Asmaul Husna
3.

• Penutup (10 menit)
Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa meneladani 10
Asmaul Husna .
Menit
Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pelajaran yang akan datang.
Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran dengan mengucap hamdalah
bersama.

PenilaianHasilBelajar

Kriteria penilaian
Pada ujian pengetahuan peserta didik diberikan soal pilihan ganda sejumlah 10 soal dan 5
soal essay dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

2.

3.
4.

5.

P Ada 10 soal pilihan ganda diambil dari materi tentang membaca kalimat
Thayyibah Istigfar.
Sesetiap item soal benar, skor: 1, sehingga apabila peserta didik dapat
mengerjakan 10 soal dengan benar, maka memperoleh skor: 10.
PaAda 5 soal essay, setiap peserta didik dapat menjawab setiap satu soal dengan
benar, skor: 4. Sehingga apabila peserta didik dapat menjawab 5 soal dengan
benar, skor: 20.
SkSekor tertinggi: 30
Jumlah skor yang diperoleh
Sksekor akhir = ----------------------------------------- x 100
Skor maksimal
Pr Predikat;
a. 81-100 = A (amat baik)
b. 71-80
= B (baik)
c. 61-70
= C (cukup)
d. < dari 60 = D (kurang)

Catatan : Soal dapat dikembangkan oleh guru
Penilaian Sikap
Pada penilaian sikap pada materi ini, peserta didik diminta untuk memberikan jawaban
pada angket dengan jawaban “ ya” atau “ tidak” dari beberapa pernyataan yang sesuai
dengan keadaan peserta didik yang sebenarnya, dengan ketentuan ;

Penilaian Keterampilan
Pada penilaian ini, peserta didik diminta untuk memberikan komentar dan alasan
berdasarkan pengalaman peserta didik bahwa walaupun ajaran Islam menyerukan
bertaubat dilakukan dengan segera, namun kebanyakan umat Islam, termasuk peserta
didik melakukan halal bihalal pada hari raya Idul Fitri, dengan ketentuan skor:

Ke

Mengetahui,
Kepala MI Ziyadatul Iman
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Bab
Tema
Subtema
Pertemuan
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:
:
:
:

MI Ziyadatul Iman
Aqidah Akhlak
8
Belajar dari Kisah Teladan
Kisah Nabi .
1
6/2
2 x 35 Menit

Kompetensi Inti (KI)
KI1

M Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam.

KI2

M Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI3

M Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.

KI4

M Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis,
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Kompetensi Dasar (KD)
1. M Menghayati sifat sabar .
2. M Memiliki sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari
3. Memahami sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi
meneladani kisah Nabi Ayub As.
4 4. MMenceritakan kisah Nabi Ayub As. sebagai rujukan dalam meneladani sifat sabar
dalam kehidupan sehari-hari.
1

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar (IPKD)
1. M Memilih sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari
2. M Mengikuti sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari
3.
Menampilkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari
4. M Membuktikan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari
5. M Mmpengaruhi sesama teman untuk bersifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.
6. B Melatih secara terus-menerus untuk bersifat sabar dalam kehidupan sehari
hari.
.2. 7. B Berperilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari.
3 8. M Mengidentifikasikan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.
9. M Menyebutkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.
3 10. M Menjelaskan makna sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.
11. M Menunjukkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.

12. M Menyebutkan manfaat bersifat sabar dalam kehidupan sehari-hari.
13. M Menerangkan kisah Nabi
4 14. Menyimpulkan kisah Nabi
15. Menyebutkan kehebatan kisah nabi
Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu :
1. Mendefinisikan pengertian perilaku sabar dengan baik dan benar.
2. Memberikan contoh teladan perilaku sabar dalam kisah Nabi Ayyub As.
3. Menampilkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.
4. Menyebutkan manfaat sabar dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
Materi Pembelajaran
a. Makna sabar
Sabar berarti menahan diri dari hal-hal yang dibenci Allah Swt.
b. Teladan sabar dari Nabi
Tiga ujian besar yang dialami Nabi. akibat bujukan setan yaitu dilenyapkan harta
bendanya, semua anak-anaknya meninggal tertimpa reruntuhan bangunan umahnya,
dan beliau diuji penyaklit kulit sekujur tubuhnya. Dengan keteguhan iman dan
kesabarannya Nabi memenangkan perjuangan melawan hasutan setan yang terkutuk.
Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Sientifik

Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran
9. Media: Buku
10. Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Aqidah Akhlak, Lingkungan alam
sekitar.
Langkah-langkah Pembelajaran
No.

Kegiatan

Waktu

1. PePendahuluan / /Kegiatan Awal (10 menit)
Guru Membuka pembelajaran dengan membaca Basmallah dilanjutkan 10
salam dan berdo‟a bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik menit
dengan penuh khidmat do‟a mecari ilmu:
“Robbizidnii „ilman Warzuqnii Fahmaa”.
“Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian
yang baik.
Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam kepada para siswa
dan menyapa mereka penuh kehangatan
Guru bertanya kepada peserta didik bagaimanakah kabar mereka hari
ini.
Guru memberikan pertanyaan seputar sabar.
Guru memberikan informasi tentang teladan sabar atau taubat oleh
para Nabi.
Guru memberikan motivasi dan mengajak siswa untuk berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran.
2. KKegiatan Inti
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• Mengamati
Pada kegiatan awal pada materi tentang indahnya belajar dari kisah menit
teladan Nabi., peserta didik diminta melalui kegiatan “Amati dan
Perhatikan” untuk mengamati dan memperhatikan gambar, yaitu ;
ilustrasi kesabaran Nabi.
• Menanya
Pada kegiatan bernama “Penasaran”, peserta didik diminta untuk
memberi kesan dalam bentuk pertanyaan dari hasil mengamati
dan memperhatikan gambar dan sekaligus peserta didik diminta
untuk memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
oleh peserta didik.
• Mengekplorasi/menalar.
Pada kegiatan “Buka Cakrawala”, peserta didik diminta untuk
menyempurnakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan
peserta didik sendiri dengan membaca uraian materi tentang indahnya
belajar dari kisah teladan Nabi.
• Mengasosiasi/ mencoba
Untuk menyimpulkan dari hasil membaca peserta didik melalui
kegiatan ”kembangkan wawasanmu” dipersilahkan untuk mendalami
materi melalui materi melalui kegiatan diskusi bersama peserta didik
lain yang berkaitan dengan indahnya belajar dari kisah teladan Nabi .
• Komunikasi/demonstrasi/networking
Peserta didik melalui kegiatan ”Refleksi” untuk memberikan
konfirmasi atau melakukan presentasi dari hasil diskusi dan hasil dari
semua proses pembelajaran kepada peserta didik lain di depan kelas
secara bergantian.
Peserta didik diberikan pertanyaan sebagai kegiatan pos tes tentang
materi indahnya belajar dari kisah teladan Nabi.
Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
kisah tokoh yang sabar.
3.

• Penutup (10 menit)
4. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik agar 10
senantiasa berperilaku sabar.
Menit
5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pelajaran yang
akan datang.
6. Guru bersama siswa menutup proses pembelajaran dengan mengucap
hamdalah bersama.

Penilaian Hasil Belajar
Kriteria penilaian
Pada uji pengetahuan peserta didik diberikan soal pilihan ganda sejumlah 10 soal
dan 5 soal essay dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PaAda 10 soal pilihan ganda diambil dari materi tentang indahnya belajar
dari kisah teladan Nabi Ayyub As.
Setiap item soal benar, skor: 1, sehingga apabila peserta didik dapat
mengerjakan 10 soal dengan benar, maka memperoleh skor: 10.
2. PaAda 5 soal essay, setiap peserta didik dapat menjawab setiap satu soal
dengan benar, skor: 4. Sehingga apabila peserta didik dapat menjawab
5 soal dengan benar, skor: 20.
3. SkSkor tertinggi: 30
4.
Jumlah skor yang diperoleh
SkSkor akhir = ----------------------------------------- x 100
Skor maksimal
5. PrPredikat;
a. 81-100
= A (amat baik)
b. 71-80
= B (baik)
c. 61-70
= C (cukup)
d. < dari 60 = D (kurang)
Catatan : Soal dapat dikembangkan

Penilaian Sikap
Pada penilaian sikap pada materi ini, peserta didik diminta untuk memberikan
jawaban pada angket dengan jawaban “ ya” atau “ tidak” dari beberapa
pernyataan yang sesuai dengan keadaan peserta didik yang sebenarnya, dengan
ketentuan ;

Penilaian Keterampilan
Pada penilaian ini, peserta didik diminta untuk mencari tokoh manusia biasa,
sebagai tokoh yang terkenal dengan kesabarannya sekaligus menjelaskan jenis
kesabarannya dan jenis dosanya, dengan kreteria penilaian:
1
2
3
4

Ke

D Dapat menyajikan tokoh manusia biasa, sebagai tokoh yang terkenal
sangat sabar sekaligus menjelaskan jenis kesabarannya skor : 100
Dapat menyajikan tokoh manusia biasa, sebagai tokoh yang terkenal
sangat sabar namun tidak dapat menjelaskan jenis kesabarannya skor: 90
Hanya dapat menyajikan tokoh manusia biasa, sebagai tokoh sangat sabar
skor: 80
D Dapat menyajikan tokoh manusia biasa, tetapi tidak terkenal sebagai
tokoh orang yang sabar , skor: 70

Mengetahui,
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