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ABSTRAK
Nama
Nim
Jurusan
Judul

: Novriyadi
: TP. 161534
: Pendidikan Agama Islam
:Pelaksaan Pembelajaran Akidah Akhlak
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi

Di

Madrasah

Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis mengenai pelaksanaan
pembelajaran akidah akhlak yang ada di madrasah tsanwiyah swasta al-jauharen
kota jambi. Dimana pelajaran ini merupakan pelajaran salah satu pelajaran utama
di sekolah tersebut. Proses pembelajaran masih menggunakan system teacher
centre atau semua berpusat pada guru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati system pengajaran guru akidah
akhlak, melihat perkembangan serta hambatan yang terjadi selama kegiatan
belajar mengajar pelajaran akidah akhlak kelas VIII A MTs Swasta Al-jauharen.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini ialah wawancara
dimana guru akidah akhlak kelas VIII A yang menjadi subjek utama dalam
penelitian ini.
Kata Kunci: Akidah Akhlak
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ABSTRACT
Name
Nim
Department
Title

: Novriyadi
: TP. 161534
: Islamic Relegious Education
:The Implementation of Aqidah Madrasah At Tsanawiyah
Private Al-jauharen Jambi City

Thisessay is held back by the authors‟ interest in the execution of aqidah at the
madrasah tsanawiyah private aljauharen jambi city. Where this lesson is a lesson
one of the learning process still uses system teacher centre. The purpose of this
research is to observe the deveploment and barriest that occured during learning
activities teaching the aqidah class VIII A madrasah tsanawiyah private al-jauharen
jambi city. The data gathering technique used in this thesis is an interview in which
the class VIII A akidah teacher is the principal subject of this research.

Password: Aqidah Akhlak
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah
Pendidikan sebagai bagian integral kehidupan masyarakat diera global
harus dapat memberikan dan memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya
keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Pendidikan harus menumbuhkan
berbagai potensi peserta didik, keterampilan intelektual, sosial dan personal tidak
hanya dengan landasan rasio dan logika saja tetapi juga inspirasi, kreativitas,
moral, emosi dan spiritual (Agus, 2009:6). Sekolah adalah satu institusi transmisi
budaya dan pembelajaran secara formal tetapi proses itu selalu bekerja dengan
berbagai keterbatasan dan kemungkinan yang ditawarkan oleh suatu kebudayaan
(Abuddin, 2003: 145-146).
Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkingkan
proses pembelajaran.Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen- komponen
yang saling mempengaruhi, yakni tujuan intruksional yang ingin dicapai, materi
yang diajarkan, guru dan siswa yang harus memainkan peranan serta yang ada
dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, sarana dan
prasarana yang tersedia. Jika seluruh komponen pendidikan dan pengajaran
tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka mutu pendidikan dengan
sendirinya akan meningkat. Namun dari komponen pendidikan tersebut, gurulah
yang merupakan komponen utama (Abudin, 2003:145-146).
Konsekuensi diakuinya guru sebagai jabatan professional berdasarkan UU
NO.14/2005 (Tentang Guru dan Dosen) adalah perlu adanya keterlibatan secara
total dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas
profesionalnya. Tugas sebagai guru tidak boleh lagi dilakukan sambil lalu atau
sebagai pekerjaan sambilan.Jabatan guru harus dipandang sebagai “a live career”.
Guru harus mengutamakan pelayanan kepada klien (peserta didik) yang
membutuhkannya. Pelayanan yang dibutuhan tersebut harus sesuai dengan
kebutuhan

yang

dihadapi

oleh

klien

perkembangannya (Sulthon, 2009:14)

1

serta

sesuai

dengan

tingkat

2

2

Guru yang profesional bukanlah

guru yang dapat mengajar dengan

baik,tetapi guru yang dapat mendidik. Untuk ini selain harus menguasai ilmu yang
diajarkan dan cara mengajarkannya dengan baik, seorang guru juga harus
memiliki akhlak yang mulia. Guru juga harus meningkatkan pengetahuanya dari
waktu kewaktu, sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai perubahan yang
diakibatkan oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga
harus diantisipasi oleh guru. Dengan demikian seorang guru tidak hanya menjadi
sumber informasi, ia juga dapat menjadi motivator, inspirator, dinamisator,
fasilitator, katalisator, evaluator dan lain sebagainya (Abudin, 2003:147).
Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28, dikemukakan
bahwa:“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasonal”. Selanjutnya dalam penjelasanya
dikemukakan

bahwa:”yang

dimaksud

dengan

pendidikan

sebagai

agen

pembelajaran (Leaning Agent) adalah peran pendidikan antara lain sebagai
fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik
(Mulyana, 2003:53).
Inti beragama adalah masalah sikap,didalam islam sikap beragama itu
intinya ialah beriman. Jika kita membicarakan bagaimana mengajar pendidikan
agama Islam, maka inti pembicaraan kita adalah bagaimana menjadikan anak
didik kita orang yang beriman, jadi inti dari pendidikan agama Islam adalah
penanaman iman.
Penanaman iman kebanyakan berupa menciptakan kondisi

yang

memberikan tumbuh dan berkembangnya pada jiwa atau hati anak didik. Pada
mulanya siswa merasa terpaksa dalam menjalankan sesuatu, akan tetapi dari
keterpaksaan itu diharapkan sedikit demi sedikit perasaan iman akan tumbuh
dihatinya. Sehingga siswa akan terbiasa bersikap dengan baik. Sebagai pendidik
kita harus menyadari bahwa menjadikan siswa orang-orang yang benar-benar
beriman dan berakhlak mulia bukan hal yang mudah.
Akidah akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan agama islam yang
lebih mengedepankan aspek afektif, baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan

3

yang hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kedalam peserta didik
sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif
semata, tetapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang
bersifat

kognitif

menjadi

bermakna

dan

dapat

diinternalisasikan

serta

diaplikasikan kedalam perilaku sehari-hari (Muhaimin, 2003:313).
Khusus materi Akidah akhlak

pembelajarannya tidak hanya sebatas

pengetahuan dan pemahaman saja, tetapi dituntut pula untuk mengamalkan
bahkan sebagian materi wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian siswa MTs dalam menerima pengalaman belajar serta mendalami
materi-materi pengajaran banyakmembutuhkanhal-hal, kejadian-kejadian ataupun
benda-benda yang sifatnya kongkrit, mudah di amati dan langsung dihadapi
sehingga

pengalaman-pengalaman tersebut akan lebih mengesan dan mudah

dipahami. Sehingga interaksi belajar mengajar tidak hanya dengan metode
ceramah saja, tetapi disesuaikan dengan materi dan kebutuhan untuk pencapaian
tujuan. Dengan demikian guru dituntut kreatifitasnya dalam

menyampaikan

materi yang diajarkan pada anak tingkat Tsanawiyah. Yang demikian
menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar semua pihak
yang terlibat selalu memerlukan sumber atau potensi atau daya yang dapat
mendukung kegiatan itu supaya lancar dan berhasil.
Sebagaimana Oemar Hamalik dalam bukunya Metode belajar dan
kesulitan-kesulitan dalam belajar menyatakan bahwa belajar akan lebih baik dan
berhasil apabila tersedia cukup bahan dan alat yang diperlukan sebagai sumber
belajar (Oemar, 1983: 2). Dengan memanfaatkan sumber belajar sudah merupakan
upaya untuk menjadikan belajar bukan hanya efektif tetapi juga menyenangkan.
Adapun sumber belajar yang terdapat di kelas II Madrasah Tsanawiyah Swasta
Al-Jauharen Kota Jambi Selatan antara lain: buku-buku paket, dan guru.
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses
pembelajaran adalah kemampuan seorang guru dalam memilih dan menerapkan
strategi pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut seorang guru di dalam
menerapkan strategi pembelajaran harus memperhatikan komponen-komponen
pembelajaran

yang lainnya.

Komponen-komponen pembelajaran tersebut

4

meliputi:

tujuan,

materi,

metode,

pendekatan

serta

system

evaluasi

pembelajarannya. Dengan kata lain kurikulum pendidikan agama di Madrasah
kurikulum dalam pengertian pengalaman belajar siswa perlu dikembangkan
sedemikian rupa sehingga implementasinya mampu merespon kebutuhan
masyarakat dengan segala dinamikanya. Pengembangan ini bukan hanyapada
dataran konseptual, tetapi juga pengelolaan dalam praktik pembelajaran yang
nyata di Madrasah (Departemen Agama RI, 2003:2).
Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan

agama islam adalah

mencakup tiga ranah, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Akan tetapi
kenyataanya bahwa Pendidikan Agama Islam baru menyentuh ranah kognitif
yaitu sebatas pada penguasaan materi saja, begitu juga dengan pembelajaran
akidah akhlak.
Mayoritas dalam belajar hanya semata mengumpulkan atau menghafalkan
kosakata seperti membaca dan menulis,tanpa memperhatikan aspek pemahaman.
Kebiasaan tersebut akan mengakibatkan belajar sebagai alat pencegah ketidak
lulusan dan ketidak naikan kelas saja, bukan untuk mengusaidan memahami
pelajaran serta melaksanakan apa yang telah dipelajari dari pelajaran tersebut.
Kebiasaan belajar seperti ini tidak tahuakan hakikat, arti dan tujuan dari belajar,
karena hakikat belajar yang sesungguhnya adalah proses perubahan tingkah laku
dari diri individu yang mencakup semua aspek baik kognitif, afektif maupun
psikomotorik.
Belajar

memang

bukan

merupakan

konsekuensi

otomatis

dari

penyampaian informasi kepada anak didik. Belajar membutuhkan keterlibatan
mental dan tindakan dari pelajar itu sendiri. Itulah keaktifan, yang merupakan
langkah-langkah belajar yang didesain agar siswa senang, mendukung proses itu,
dan menarik minat untuk terlibat. Dengan metode belajar aktif, peserta didik
akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan yang paling penting
melakukan tugasnya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki dan guru
sebagai fasilitator serta motivator bagi siswa (Mel, 2007:13).
Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi merupakan salah
satu Madrasah Tsanawiyah Swasta yang ada di Kota Jambi. Akidah akhlak
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merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah
Swasta Al-Jauharen Kota Jambi yang mengajarkan tentang keyakinan dan
kemanusiaan sehingga diharapkan peserta didik mengetahui dan dapat
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kualitas kompetensi suatu sekolah/madrasah akan dipengaruhi oleh sejauh
mana kemampuan guru dalam mentransfer ilmu pengetahuandan ketrampilan
pada peserta didik tersebut selama masih dalam asuhannya. Serta didukung oleh
sumber belajar, bahan dan alat/media pembelajaran yang sangat penting artinya
untuk mengantarkan taraf berfikir kongkrit menuju taraf berfikir abstrak, dimulai
dari berfikir sederhana menuju ke berfikir kompleks.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi di temukan bahwa proses belajar mengajar yang terjadi guru
masih menggunakan metode ceramah, sehingga interkasi yang terjadi dalam
proses pembelajaran masih di dominasi oleh guru. Selain itu berdasarkan hasil
belajar siswa masih adaanya siswa yang belum mencapai nilai KKM yang
ditetapkan.
Menyadari pentingnya pendidikan dasar bagi anak dalam kegiatan belajar
mengajar terutama dalam pelajaranaqidah akhlak, dan bertitik tolak pada
permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti usaha apa saja yang diterapkan
guru akidah akhlak dalam mentransfer ilmu pengetahuan pada peserta didik
dan memberi bekal ketrampilan pada siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih
dekat tentang pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak di Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi.

B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak di Tsanawiyah
Swasta Al-Jauharen Kota Jambi peneliti hanya akan memfokuskan penelitian pada
pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak di Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi di kelas VIII A.
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C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi?
2. Apa sajakendala dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak dikelas VIII A
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi, dan cara mengatasinya ?
3. Bagaimana keberhasilan dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak kelas
VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
tujuan penelitian pada hakikatnya adalah:
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembelajaran Aqidah akhlakkelas VIII A
Madrasah di Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan bagaimana solusi dari faktor
penghambat dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII
ATsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran akidah ahklak di
kelas VIII ATsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
1. Sebagai cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana Pendidikan
Agama Islam.
2. Sebagai wahana untuk memperdalam ilmu pengetahuan.
b. Kegunaan Praktis
1. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi Madrasah di Tsanawiyah
Swasta Al-Jauharen Kota Jambi
2. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis terima di
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha SaifuddinJambi
3. Sebagai persyaratan untuk menyesuaikan program sarjana strata (S1)
pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha SaifuddinJambi.

BAB II
TINJAUN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoritik
1. Konsep Pelaksanaan
Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda.
Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda
menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang
disusun oleh Poerwadarmita (Poerwaminta, 1997:191) mengemukakan batasan
mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian
pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana
yang telah disusun.Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha)
melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita
diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah
perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian
tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata
laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai
berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala
kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimanapelaksanaannya, kapan waktunya
dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan (Soetarto, 1997:191).
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuahrencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukansetelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan
bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan
sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002:11-13).
Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa katapelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

7

8

2. Proses Pembelajaran
a. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun

unsur-unsur manusiawi,

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam
mencapai

tujuan

pembelajaran. Manusia

yang terlibat dalam sistem

pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material
meliputi buku-buku, film, audio, dan lain- lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri
dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer.

Sedangkan

prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsurunsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang
lain (Oemar, 1995:57).
Sedangkan menurut Gagne dan Bringgs

mendefinisikan pembelajaran

sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang
secara sengaja dirancangkan untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses
belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas
padakejadian yang dilakukan

oleh

guru

saja,

melainkan

mencakup

semuakejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung
pada proses belajar manusia (Ahmad, 1996:96).
Jadi

pembelajaran

merupakan

proses

interaksi

peserta

didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang peliputi guru dan
siswa yang saling bertukar informasi.
b. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan
dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk
menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Proses

pembelajaran adalah

proses membantu siswa belajar,yang ditandai dengan perubahan perilaku baik
dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Seorang guru hanya dapat
dikatakan telah melakukan kegiatan

pembelajaran

jika

terjadi

perubahan

perilaku pada diri peserta didik sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Ada
hubungan fungsional antara perbuatan guru dengan perubahan perilaku peserta
didik.

9

Ketercapaian tujuan pembelajaran

dapat dikatakan sebagai dampak

dari

proses pembelajaran. Dampak pembelajaran adalah hasil belajar yang segera
dapat diukur, yang terwujud dalam hasil evaluasi pembelajaran.

Dampak

pembelajaran dapat dibedakan atas dampak intruksional (instructional effeck) dan
dampak tak langsung atau dampak iringan (nurturant effeck). Dampak langsung
adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan

pembelajaran yang telah

diprogramkan sebelumnya, sedangkan dampak iringan muncul sebagai pengaruh
atau terjdi sebagai pengalaman dari lingkungan belajar. Menurut Kartadinata
dampak iringan bisa berwujud dalam bentuk pemahaman, apresiasi, sikap,
motivasi, kesadaran, keterampilan

sosial,

dan

perilaku

sejenis lainnya

(Rudi,2019:23).
c. Proses Pembelajaran
Proses merupakan urutan yang berlangsung secara berkesinambungan,
bertahap, terpikir, terpadu dan secara keseluruhan mewarnai dan memberikan
karakteristik terhadap belajar mengajar (Oemar, 1991:4).
Proses belajar mengajar atau dalam istilah sekarang sama dengan pembelajaran
mempunyai pengertian kegiatan nyata yang mempengaruhi anak didik dalam
situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antar guru dengan siswa, siswa
dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan belajarnya (Sudjana, 1991,41).
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai
subyek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar menunjuk
pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Dua konsep tersebut
menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala terjadi interaksi guru-siswa,
siswa-siswa pada saat pengajaran itu berlangsung.
Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang saling
berhubungan secara timbal balik dan saling bergantung satu sama lain. Diantara
komponen-komponen
mengajar itu adalah:

utama

yang

selalu

terdapat dalam proses belajar
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a. Peserta didik yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal
mungkin melalui berbagai kegiatan (belajar) guna mencapai tujuan sesuai
dengan tahapan perkembangannya.
b. Tujuan merupakan seperangkat tugas atau tuntutan atau kebutuhan yang
harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus tampak dalam prilaku dan
merupakan karakteristik kepribadian peserta didik. Seperti yang ditetapkan,
oleh peserta didik, guru atau masyarakat yang seyogyanya diterjemahkan
ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi
(terukur).
c. Guru yang selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat sehingga
memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada diri peserta didik
dengan mengarahkan segala sumber dan menggunakan strategi belajar
mengajar yang tepat (Tabrani, 1994:31).
Interaksi guru-siswa sebagai makna utama proses pengajaranyang

efektif

mengingat kedudukan siswa sebagai subjek dan sekaligusjuga sebagai objek
dalam pengajaran, maka inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar
siswa

dalam

mencapai

suatu

tujuan pengajaran. Proses belajar mengajar

meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam
edukatif untuk mencapaitujuan tertentu yaitu pengajaran (Suryo Subroto, 1997 :
3).
1) Perencanaan Pembelajaran
Kemampuan merencanakan program belajar mengajar bagi profesi

guru

sama dengan kemampuan mendesain bangunan bagi seorang arsitektur. Ia tidak
hanya bisa membuat gambar yang baik dan memiliki nilai estetik, akan tetapi
juga harus mengetahui makna dan tujuan dari desain bangunan yang dibuatnya.
Demikian halnya guru, dalam membuat rencana atau program belajar mengajar.
Perencanaan adalah suatu proyeksi atau perkiraan guru mengenai

kegiatan

yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan
tersebut secara terinci harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang
harus siswa pelajari (bahan), bagaimana siswa harus mempelajarinya (metode
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dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya
(penilaian) (Sudjana, 1998:8).
Dengan cara ini, seorang guru sanggup meramalkan tugas-tugas belajar yang
harus dilakukan, sebelum dia memilih dan

menggunakan

sumber

yang

diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2) Pelaksanaan Pembelajaran
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kemampuan yang dituntut adalah
keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar
sesuai

dengan

rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Dalam

pelaksanaan ini kegiatan yang dilakukan guru adalah pengorganisasian.
Pengorganisasian adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam mengatur
dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar
dengan cara yang seefektif, seefisien dan sehemat mungkin.
Mengorganisasi bagi seorang guru adalah melakukan hal-hal berikut:
1) Memilih taktik mengajar yang tepat.
2) Memilih alat bantu belajar audio visual yang tepat
3) Memilih besarnya kelas yang tepat
4) Memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikanperaturan-peraturan,
prosedur- prosedur serta pengajaran yang kompleks (Ivor, 1991:50).
Dengan jalan ini seorang guru dapat menciptakan suatu lingkungan, belajar
yang paling baik untuk merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan

ataupun latihan

yang telah dituangkannya di dalam rencana yang telah

dibuatnya.

Pengorganisasian sumber belajar ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan
alat untuk membantu dan bukan pula suatu peraturan yang menentukan apa
yang harus dilakukan.
3) Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa

mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi
adalah

assessment

yang menurut Tardif dkk. (1989), yang dikutip oleh

Rmayulis bahwa “Evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan
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prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan”
(Muhibbin, 2007:195).
Penilaian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan guru untuk menentukan
apakah fungsi organisasi serta pimpinannya telah dilaksanakan

dengan berhasil

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Muhibbin, 2007 : 290). Jika tujuan
tersebut belum dicapai, maka seorang guru harus mengukur kembali serta
mengatur situasi, tetapi ia tidak boleh mengubah tujuannya. Setiap guru harus
dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik
secara iluminatif-observatif maupun secara struktural objektif.
Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan

yang

terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan
penilaian secara struktural-objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka
atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa
(Muhibbin, 2007:21).

3. Aqidah Akhlak
Aqidah secara bahasa berasal dari bahasa arab “Aqdan“ berarti simpul, ikatan,
perjanjian yang kokoh, Sedangkan ’aqidah berarti keyakinan dan kata aqidah
berasal dari kata „aqida-ya’kidu-aqdan-‘aqidatan. Relevansinya antara

kata

‘aqdan dan‘aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam
hati,bersifat mengikat dan mengandung perjanjian (yunahar, 2005:01). Sedangkan
Akhlak berasal dari bahasa arab berbentuk jamak dari khuluq yang berarti budi
pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara istilah adalah sifat yang
tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana
diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta
tidak memerlukan dorongan dari luar (Yunahar,2005:02).
Adapun fungsi bidang studi aqidah akhlak menurut GBPP mata pelajaran
akidah akhlak kurikulum Madrasah Tsanawiyasebagai berikut:
1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga
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2) Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan,
pemahaman dan pengalaman ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.
3) Pencegahan, yaitu menjaga hal-hal yang negatif dari lingkunganya atau dari
budaya lainya yang membahayakan dan menghambat perkembanganya demi
menuju manusia Indonesia seutuhnya
4) Pengajaran, yaitu menyampaikan informasi pengetahuan keimanan dan akhlak
5) Penanaman, yaitu nilai ajaran islam sebagai pedoman mencapai kebahagian
didunia dan akhirat.
6) Penyesuaian, yaitu menyelaraskan mental peserta didik terhadap lingkungan
fisik dan sosial melalui aqidah akhlak.
7) Penyaluran, yaitu agar peserta didik dapat mendalami aqidah akhlak pada
jenjang yang lebih tinggi (DEPAG, 2004:22).

B. Studi Relevan
1. Penelitaian yang dilakukan oleh Tahir, F. (2016), yang berjudul Pengaruh
Pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap Kecerdasan Emosional Peserta
Didik pada Sma Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar,
diperoleh

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

(1)

pelaksanaan

pembelajaran aqidah akhlak di SMA Pondok Pesantren Putri Ummul
Mukminin Makassar dalam kategori cukup baik dengan 22 responden atau
sebanyak 57.89 % dari seluruh jumlah sampel penelitian dengan skor 48-44,
(2) tingkat kecerdasan emosional peserta didik pada SMA Pondok Pesantren
Putri Ummul Mukminin Makassar berada dalam kategori cukup baik
dengan 11 responden atau 28.94% dari jumlah sampel penelitian denga skor
47-43, (3) ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran aqidah akhlak
terhadap kecerdasan emosional peserta didik.
2. Penelitaian yang dilakukan oleh Thoha, A. (2009), yang berjudul Persepsi
Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah Akhlak Hubungannya
Dengan Kompetensi Guru Aqidah Akhlak di MTs. Darussalam Kroya
Cilacap Tahun 2008/2009. Pada penelitaiannya didapatkan bahwa (1)
Persepsi siswa terhadap pelaksanan pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs.
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Darussalam Kroya Cilacap adalah baik didasarkan pada rata-rata atau
presentase skor jawaban responden terhadap angket persepsi siswa terhadap
pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak sebesar 82, 37 atau 82,37% yang
berarti baik atau tinggi. Persepsi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran
Aqidah Akhlak meliputi persepsi terhadap faktor guru Aqidah Akhlak,
pelaksanaan kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlak, faktor sarana prasarana
pembelajaran, faktor lingkungan dan faktor siswa. (2) Kompetensi guru
Aqidah Akhlak MTs. Darussalam Kroya sangat baik didasarkan pada ratarata atau presentase skor jawaban responden terhadap angkat kompetensi
guru Aqidah Akhlak sebesar 83,49 atau 83,49% yang berarti sangat baik.
Kompetensi guru Aqidah Akhlak meliputi kompetensi pribadi, kompetensi
profesional dan kompetensi sosial. (3) Terdapat hubungan yang positif
signifikan antara persepsi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran Aqidah
Akhlak dengan kompetensi guru Aqidah Akhlak di MTs. Darussalam Kroya
Cilacap, yaitu persepsi siswa yang baik terhadap pembelajaran Aqidah
Akhlak menjadi indikasi bahwa kompetensi guru Aqidah Akhlak adalah
baik pula. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai r hitung 0,347, setelah
dikonsultasikan dengan nilai r tabel ternyata lebih besar dan nilai r tabel
baik pada taraf signifikansi 5%, yaitu 0,217 maupun 1%, yaitu 0,283 yang
berarti terdapat hubungan yang positif.
3. Penelitaian yang dilakukan olehKurnia, R. (2019) yang berjudulStrategi
Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Belajar Pembelajaran Akidah
Akhlak Dimadrsah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Tasikmadu Malang.
guru menggunakan strategi pembelajaran ekspositori ,inkuiri, kooperatif
,konstektual, afektif, dan pembelajaran kemampuan berpikir. Dan hasil
belajar adalah tolak ukur dari suatu interaksi belajar dan selalu diakhiri
dengan evaluasi belajar. Dan dari sisi siswa hasil belajar merupakan
berakhirnya penggal dan puncak proses belajar atau hail belajar adalah
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pelajaran. Dan hasil
belajar dapat dilihat dari akhir nilai siswa.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu atau serangkaian metode yang saling melengkapi
yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh pemecahan
terhadap permasalahan. Sehubungan dengan itu metode penelitian yang
berhubungan dengan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

bermaksud membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kondisi-kondisi
(deskripsi) (Sumadi, 2006:75). Artinya peneliti melakukan penelitian untuk
melukiskan keadaan atau situasi yang terjadi tentang “pada pelaksanaan
pembelajaranaqidah akhlakdikelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi.
2.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lexy J. Moleong

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya,
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy, 2009:06).

B. Lokasi dan Subjek Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di

pada pelaksanaan

pembelajaranaqidah

akhlakdikelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi. Pemilihan
lokasi ini dikarenakan Alasan penulis memilih obyek ini karena penulis
memandang bahwa pada pelaksanaan pembelajaranaqidah akhlak dikelas VIII
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ATsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi termasuk salah satu sekolah dari
lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dalam proses pembelajarannya para
guru mengajarakan mata pelajaran aqidah akhlak, sehingga penulis tertarik
meneliti

mengenai

pelaksanaan

pembelajaranaqidah

akhlakdikelas

VIII

ATsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian atau sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan
purposive sampling, dimana teknik pengambilan data dengan pertimbangan
tertentu. Adapun subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini adalah guru
Akidah Akhlak kelas VIII A dan siswa di MadrasahTsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi yang terdiri dari informan yang dapat memberikan informasi
tentang permasalahan yang akan diteliti mengenai Pelaksanaan Pembelajaran
aqidah akhlak disekolah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.

C. InstrumenPenelitian
Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama atau instrumen
kunci yang bertindak sebagai pengumpul data. Instrumen kunci diartikan juga
sebagai human instrument. Sugiono mengungkapkan fungsi dari human
instrument adalah menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber
data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan
membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:45).
Meskipun peneliti merupakan instrumen kunci, untuk mempermudah
pengumpulan data dan analisis data digunakan alat bantu yakni : catatan lapangan,
kamera atau recorder/perekam suara dan indikator nilai-nilai. Instrumen yang
digunakan untuk mengumpulkan data berbentuk informasi atau keterangan yang
diharapkan dapat saling melengkapi sehingga data yang didapat sesuai dengan
fokus penelitian.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam natural setting
(kondisi alamiah) yaitu, sumber data primer. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam (in depth interview),
dokumentasi, catatan lapangan dan studi literatur.
1. Observasi
Observasi secara umum diartikan sebagai cara menghimpun bahan-bahan
keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran
pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah
laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam
situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Anas,2011:76). Kegiatan yang di
observasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
aqidah akhlakdi kelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati informasi mengenai
pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlakdikelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen
Kota Jambi. Diantaranya adalah tempat dan ruang dimana penelitian ini dilakukan serta
proses pembelajaran aqidah akhlak yang berlangsung di Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen
Kota Jambi. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat
dan mendalam. Dalam observasi itu, peneliti mencatat dan mendokumentasikan hal-hal
yang

berhubungan

dengan

Pelaksanaan

pembelajaran

aqidah

akhlak

di

MadrasahTsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi..

2. Wawancara
Wawancara yang akandilakukan yakni wawancara secara mendalam (in depth
interview) dengan partisipasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi
berkaitan

dengan

Pelaksanaan

pembelajaran

aqidah

akhlak

diMadrasah

Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi. Wawancara atau interview dapat
dikatakan sebagai alat tukar menukar informasi yang tertua dan banyak digunakan
umat manusia dari seluruh zaman.Dalam penelitian, terutama penelitian sosiologi
dan antropologi wawancara sering digunakan dan menjadi alat pengumpul data
favorit (Hadeli, 2006:82). Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan
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tatap muka secara individual dengan tujuan yang telah ditentukan.
Dalam penilaian ini pihak yang penulis wawancarai yaitu:
a. Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi
untuk mendapatkan data apa saja yang ada di Madrasah Tsanawiyah Swasta
Al-Jauharen Kota Jambi baik mengenai latar belakang didirikan sekolah
serta tata pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah Madrasah
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
b. Guru mata pelajaran aqidah akhlak kelas VIII A untuk mendapatkan
keterangan pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak serta informasi
hambatan dari pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak.
c. Perwakilan peserta didik kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi, untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran
mata pelajaran aqidah akhlak yang disampaikan oleh guru.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi (documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan
data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,
gambar maupun elektronik. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari studi
wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.Penelitian ini menggunakan data
dokumen yang berupa foto-foto bagaimana Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak
dikelas VIII A MadrasahTsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Hanya
perlu diberi catatan khusus tentang keadaan foto yang diambil. Pada umumnya foto
tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain, sebaiknya
foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik yanglainnya (Lexy:161). Hasil
dokumentasi ini dapat dikembangkan sebagai deskripsi penelitian yang diinterpretasikan
digunakan untuk kepentingan triangulasi.

4. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk
menguji kredibilitas data. Nilai dan teknik pengumpulan data dengan triangulasi
adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak
konsisten atau kontradiksi, sehingga penggunaan teknik triangulasi dalam
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pengumpulan data,sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan
pasti. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data

yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (William, 1995:264).
5. Teknik Analisis data
Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah proses analisis data.
Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mana penelitian kualitatif
tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yaitu fakta empiris
atau induktif. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan
yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan
serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.
Data yang sudah masuk pada peneliti akan dikumpulkan sesuai dengan
kelompok data tertentu. Kemudian melakukan analisis data menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dirancang untuk memperoleh
informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan, yang selanjutnya
dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga
mudah dipahami dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis
data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain.Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat
penting karena dengan analisis data yang nampak manfaatnya terutama dalam
memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam penelitian.
Miles

and

Huberman

(1984)

sebagaimana

dikutip

oleh

Sugiyono,

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dataAda tiga aktivitas analisis data
dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data reduction), display data (data
display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing or
verification). Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

21

Langkah-langkah analisis data menurut Miles & Huberman (Dalam
Sugiyono, 2010) dijelaskan sebagai berikut:
Data
Collection

Data
Display

Data
Reduction

Conclusion:
Drawing/verifying

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Miles &Huberman (Dalam Sugiyono,
2010)
1. Reduksi data (data reduction), merupakan kegiatan merangkum catatan
lapangan dengan memilih hal pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal
penting yang berhubungan dengan Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak
dikelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi. Reduksi
data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Display data (data display), merupakan tahap setelah reduksi data yang
berfungsi untuk melihat gambaran keseluruhan data hasil penelitian atau
bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dari hasil reduksi dan display data,
peneliti akan menarik kesimpulan data yang ditafsirkan sehingga didapat
gambaran tentang Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak dikelas VIII A
Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification),
merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data yang berfungsi untuk
mencari makna terhadap data yang dikumpulkan. Verifikasi dilakukan
sepanjang penelitian berlangsung dengan menggunakan teknik triangulasi yang
dikonsultasikan dengan orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang
yang diteliti. Sehingga penarikan kesimpulan akhir terjamin valid dan
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signifikansinya dengan penelitian Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak
dikelas VIII A MadrasahTsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi.
Demikian tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam mengolah dan
menganalisis data serta informasi yang diperoleh dalam penelitian. Melalui tahaptahap ini, penulis berharap dapat mengumpulkan data yang memenuhi syarat
keabsahan penelitian.

G. Jadwal penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari Mei 2020
sampai Sebtember 2020, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Tabel 1. Jadwal Penelitian
Bulan
No

Waktu Kegiatan

Mei

Juni

Juli

Agustus

Sebtember

Penelitian
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Tahap Pertama
1

Pengajuan

Judul

Skripsi
2

Pembuatan

x

x

Proposal
3

Seminar Proposal

4

Perbaikan Proposal

5

Penyusunan
Instrumen
Pengumpulan Data

x
x

x

(IPD)
6

Surat Izin Riset

x

Tahap Kedua
7

Observasi Lokasi

8

Pengumpulan Data

9

Verifikasi
Analisis Data

Tahap Ketiga

dan

X
X
x

4 5
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10

Penulisan Skripsi

11

Konsultasi
Pembimbing

12

Ujian Skripsi

13

Perbaikan Skripsi

14

Pengandaan Skripsi

x
x x x

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

x x x x

x x X x

x
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BAB IV
TEMUAN UMUM DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Sekolah
1. Sejarah Berdirinya MTS Al-Jauharen Kota Jambi
Pondok pesantren Al-Jauharen yang didirikan oleh Al-Alimul Alamah Syeh
H. Usman bin Haji Ali pada tahun 1300 H bertepatan pada tahun 1872 M di
sungai Asam Darat selanjutnya pondok pesantren Al-Jauharen tersebut pindah
dari sungai Asam Darat ke Tanjung Johor pada tahun 1305 H bertepatan pada
tahun 1877 M. Sebelum didirikan bangunan Maktabah Al-Jauharen, beliau
mengajar para santri di rumah, dengan bertambahnya santri tersebut maka
pengajian santri dipindahkan ke masjid guru H. Abdul Kafi Bin H. Abu Bakar
Tanjung Johor lebih kurang 29 tahun berada di Tanjung Johor tepatnya 1
Zulkaedah tahun 1333 H bersamaan tahun 1915 M beliau mendirikan persatuan
kematian yang dinamakan “Tsamaratul Insan”

yang berarti “manusia yang

berguna” yang beranggotakan :
1) Guru H. Abdul Somad bin H. Ibrahim Khofd, Penghulu Jambi pertama
2) Guru H. Ibrahim bin H. Abdul Majid (pendiri pondok pesantren Nurul

Iman, Ulu Gedong)
3) Guru H. Ahmad bin Abdul Syukur (pendiri pondok pesantren Sa‟adatu

darein, Tahtul Yaman)
4) Guru H. Usman bin H. Ali (pendiri pondok pesantren Al-Jauharen,

Tanjung Johor)
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5) Guru Kemas

H. Muhammad Saleh bin Kemas H. Muhammad Yasin

(pendiri pondok pesantren Nurul Islam, Tanjung Pasir)
6) Sayyid Alwi bin Muhammad Syihab Pasar Jambi

Kemudian lebih kurang 12 tahun setelah didirikan persatuan kematian
tsamaratul insan tepatnya pada tahun 1346 H bersamaan tahun 1927 M dengan
izin Allah SWT sepakatlah masyarakat Tanjung Johor membangun gedung
Maktab Al-Jauharen. Setelah didirikannya bangunan Maktab Al-Jauharen
beliaupun sudah tua maka diserahkanlah kepemimpinan Maktab Al-Jauharen
kepada guru H. Abdul Majid bin Hamzah selanjutnya pada tahun 1938M
masyarakat Tanjung Johor sepakat untuk membangun kembali masjid guru H.
Abdul Kafi yang sekarang dipimpin oleh guru H. Jamaludin Abdullah. Salah satu
bukti peninggalan berupa mimbar dan tongkat besi yang ada sekarang berasal dari
masjid Jami‟ Sungai Asam Darat, setelah meninggalnya H. Abdul Majid bin
Hamzah pimpinan Maktab Al-Jauharen pada masa itu. Kemudian kepemimpinan
diserahkan kepada guru H. Jamaludin Abdullah sampai pada tahun 1940 M. Dan
dilanjutkan kepemimpinan Maktab Al-Jauharen kepada guru H. Ahmad Zein bin
Najhun 1940 - 1951. Kemudian dari tahun 1951 - 1962 dipimpin oleh guru
Muhammad Yusuf bin Safarudin. Dilanjutkan kepemimpinan Maktab Al-Jauharen
oleh guru H. Mahfudz Jalil pada tahun 1962 - 1966. Dan pada tahun 1967 - 1975
kepemimpinan Maktab Al-Jauharen dikembalikan lagi kepada guru Muhammad
Yusuf bin Safarudin, kemudian diserahkan lagi kepada guru Muhammad Tahir
Ja‟far pada 1975 - 1981. Kemudian pada tahun 1982 - 1989 kepemimpinan
Maktab Al-Jauharen diserahkan kembali kepada guru H. Mahfudz Jalil, dan
sampai akhir tahun 1989 mengalami kefakuman (tidak berjalan sebagaimana
mestinya). (Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota jambi, 2017)
Maka pada tahun 2003 atas dorongan ulama beserta tokoh masyarakat
Tanjung Johor, dan diprakarsai para pemuda sepakat untuk mengaktifkan kembali
Maktabah Al-Jauharen yang sangat dicintai namun dengan format yang lebih baik
yang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman yang mengarah pada arti nama
Al-Jauharen yaitu “dua mutiara”. Dua mutiara dimaksud adalah mutiara dunia dan
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mutiara akhirat (pendidikan umum dan agama) format yang baru ini dikenal
dengan nama pondok pesantren Al-Jauharen adapun sistem pendidikan yang
digunakan adalah perpaduan dua kurikulum yakni salafiah dan kholafiah.
Kurikulum salafiah dikembangkan oleh para guru agama yang rata-rata lulusan
dari pesantren dan langsung dibimbing oleh guru KH. Sirojuddin H. Muhammad
sedangkan kurikulum kholafiah (umum) merupakan ketentuan dari DIKNAS.
Adapun lokasi madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen terletak di Kelurahan
Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan kota Jambi tepatnya berada di pinggir
sungai Batanghari, hal ini disebabkan punya alasan tersendiri bagi pendirinya.
Jalur transportasi sungai adalah jalur yang paling mudah digunakan, dan cepat
menjangkau lokasi madrasah terutama bagi mereka yang berasal dari desa-desa
yang berada di sepanjang sungai Batanghari. Di samping itu pula air sungai
Batanghari dapat dimanfaatkan oleh santri untuk keperluan sehari-hari, seperti
mandi, mencuci pakain dan lain-lain.
Letak madrasah di tengah kota ternyata dapat juga memberikan dampak
positif, tidak hanya bagi pihak madrasah namun juga bagi masyarakat sekitar.
Keberadaan madrasah di tengah kota akan lebih mudah terkontrol oleh
masyarakat, yang secara emosional memiliki konsern dengan pesantren. Demikian
pula sebaliknya, bagi masyarakat sekitar, keberadaan madrasah akan memberikan
warna Islami yang sangat kontras di tengah mereka. Sebab kegiatan keagamaan
kerap berbaur dengan kegiatan (keagamaan) masyarakat.
Seiring dengan semakin berkembangnya daerah perkotaan maka daerah
sekitar madrasah pun mengalami kemajuan dari segi aktifitas dan jumlah
penduduk.Dalam pengamatan penulis, masyarakat Tanjung Johor adalah
masyarakat yang taat beribadah.Ini terlihat dari jumlah yang datang untuk
melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
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Adapun batas-batas yang mengelilingi Madrasah Al-Jauharen Kota Jambi
adalah:
-

Sebelah barat berbatasan dengan pabrik Remco (pabrik getah)

-

Sebelah timur berbatasan dengan sawah penduduk

-

Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk

-

Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Batanghari

Perkembangan pondok pesantren Al-Jauharen dengan format yang terbaru
dikembangkan oleh Guru KH. Sirojuddin H. Muhammad sebagai pimpinan
membuahkan hasil pada perkembangan pondok yang terus mengalami kemajuan
dengan jumlah santri yang semakin meningkat. Peningkatan kuantitas dan kualitas
pondok pesantren Al-Jauharen ini diharapkan bisa berdampak baik pada kemajuan
agama dan bahasa Indonesia.
Dari situlah muncul beberapa tingkatan belajar di pondok pesantren AlJauharen mulai dari tingkat Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Maka madrasah Tsanawiyah dipimpin Oleh
Drs. Muhammad Rafi‟i, sampai sekarang.
1. Visi dan Misi MTs
Madrasah yang efektif adalah madrasah yang mempunyai visi dan misi,
tujuan, sasaran, peningkatan mutu dan menghasilkan alumni yang bisa
diandalkan. Artinya lembaga pendidikan Islam memiliki visi dan misi yang baik
akan dapat menentukan antisipasi berbagai perubahan dan tantangan pendidikan.
Madrasah dengan visinya akan mampu membuka perencanaan pendidikan yang
tepat berkaitan dengan kurikulum, sistem, tenaga kependidikan, sarana,
pengembangan program dan lain-lain yang menyangkut komponen-komponen
sistem pendidikan.
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Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi mempunyai visi untuk mencapai prestasi unggulan sesuai
dengan tujuan dengan tekad pesantren Al-Jauharen juga amanat masyarakat.
Sementara misi yang telah di sepakati secara bersama-sama adalah ;
a) Visi
-

Untuk mencapai prestasi unggulan sesuai dengan tujuan dan
tekad MTs Al-Jauharen juga amanat masyarakat.

b) Misi
-

Bertujuan mewujudkan generasi islam yang menjunjung tinggi
dan menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa serta berakhlakul
karimah.

-

Bertujuan

meningkatkan

pelayanan

pendidikan

baik

intrakurikuler maupun extrakurikuler.
-

Bertujuan menimbulkan kesadaran akan pentingnya keteladanan
sesuai dengan jiwa Tut Wuri Handayani yang selaras dengan
pengewasan efektif dan efisien.

Berangkat dari visi dan misi yang telah disepakati tersebut, dapat dipahami
bahwa madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen memfokuskan diri pada pengembangan
tiga ranah (wilayah), yaitu ilmu pengetahuan, keimanan dan ketaqwaan.Hal ini
sejalan dengan pernyataan pimpinan pondok pesantren bahwa ada tiga falsafah
yang dimiliki pesantren Al-Jauharen yaitu ilmu, iman dan amal.
Ketiga filsafah inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan dan
mengelola
pendidikan

madrasah
alternative

Tsanawiyah
bagi

Al-jauharen

masyarakat

menjadi

terutama

sebuah

dalam

lembaga

menghadapi

perkembangan global dan tuntunan moral agama.

2. STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH
Suatu lembaga pendidikan sudah mutlak adanya suatu organisasi kerja dalam
rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam organisasi tersebut
terdapat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab menurut bidang
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dan bagian yang ditentukan, sehingga diharapkan tidak adanya saling lempar
tugas dan tanggung jawab yang merusak kelancaran untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
Sebagai tujuan organisasi, baik itu suatu lembaga pemerintahan maupun
lembaga swasta, kecil atau besar tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. Karena itulah yang akan menjalankan roda-roda organisasi. Maju
atau mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada manusia yang duduk di
kepengurusan tersebut. Kemudian tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan
memberikan kebijaksanaan dalam mengatur langkah-langkah yang harus
ditempuh karena pemimpinlah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab
secara penuh dan konsekuen.
Begitu juga halnya dengan MTsS Al-Jauharen yang merupakan lembaga
pendidikan yang memiliki berbagai kegiatan dalam rangka pencapain tujuan
pendidikan. Untuk mengatur, menyusun dan menjalankan kegiatan agar dapat
berjalan denganlancar dan terorganisir maka diperlukan suatu organisasi untuk
pembagian tugas secara merata dan professional yang sesuai dengan jabatan dan
urain tugasnya masing-masing.
Dengan adanya pengorganisasian maka kegiatan-kegiatan dalam suatu
lemabaga dapat terbentuk, sehingga personil dapat memangku jabatannya pada
setiap program kegiatan MTS Al-Jauharen ini dengan lancar dan akan terbentuk
tata kerja yang baik menurut tugasnya masing-masing serta penempatan dan
pengaturan orang-orang dalam kelompok dengan tepat.Untuk lebih jelasnya
mengenai struktur organisasi MTs Al-Jauharen Kota Jambi dapat dilihat pada
struktur dibawah ini :
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Tabel4.2 Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen Tanjung
Johor Kota Jambi.
Tahun Pelajaran : 2019 / 2020

3. Keadaan Tenaga Pendidik
Pendidik dikalangan umat Islam diapndang sebagai petunjuk ke jalan yang
benar, sehingga pendidik memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa.
Disamping memiliki tanggung jawab yang besar, pendidik juga memegang
peranan penting dalam proses transfer pengetahuan kepada anak didik untuk
mengembangkan potensinya.
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Pendidik sebagai tenaga pengajar sangatlah penting dalam menumbuhkan
semangat siswa untuk menerima pelajaran. Keberhasilan seorang pendidik dalam
setiap bidang studi akan didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan
materi pelajaran.
Para guru yang mengajar di MTS Al-Jauharen, dalam hal mengajar dan
mendidik santri, mereka berpandangan bahwa mengajar hendaklah mencontoh
sifat Rasulullah SAW yang tidak mengharapkan gaji dan lain sebagainya.
Motivasi yang kuat bagi mereka untuk mengajar adalah karena Allah SWT
semata-mata dan mengharapkan keridhaan-Nya.Karenanya mengajar bagi mereka
adalah ibadah, sehingga prinsip ketulusan dan keiklasan mewarnai diri mereka
dalam mengajarkan ilmu.
Guru di MTs Al-Jauharen terdiri dari berbagai macam lulusan serta disiplin
ilmu seperti di Darul Musthofa Yaman, Rubath Tarim Yaman, IAIN, STAI
MA‟ARIF, Universitas Jambi dan perguruan tinggi lainnya dan bahkan ada juga
yang lulusan Madrasah Aliyah. Dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh
para guru itu diharapkan akan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Guru
di MTs Al-Jauharen ini memang patut diacungkan jempol, karena keteguhan
mereka untuk tetap mengabdi di pondok pesantren Al-Jauharen ini, walaupun gaji
yang mereka terima tergolong kecil.
MTS Al-Jauharen Kota Jambi berdasarkan data terakhir memiliki 22 orang
tenaga pendidik. Dari jumlah tenaga pendidik tersebut, 16 orang alumni dari
berbagai perguruan tinggi dan selebihnya 6 orang alumni MA sederajat. Untuk
lebih jelasnya keadaan tenaga pendidik pada MTS Al-Jauharen Kota Jambi dapat
dilihat pada table dibawah ini:
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Tabel 4.3 Tenaga Pendidik MTs Al-Jauharen Tahun 2019/2020

No

NAMA

JABATAN

PENDIDKAN

1

Drs. Muhammad Rafi‟I

Kepala MTs

IAIN STS

2

Hermantoni, S.Pd.I

TU. MTs

STAI MA‟ARIf

3

Rahim Fadli S,Pd.I

Guru MTs

STAI MA‟ARIf

4

M. Ikhlas

Guru MTs

Sa‟adatuddaren

5

Ahmad Hidri

Guru MTs

Sa‟adatuddaren

6

Muslimaini, S.Pd

Guru MTs

UNJA

7

Marlina, S.Pd.I

Guru MTs

IAIN STS

8

Siti Aisyah, S.Pd.I

Guru MTs

IAIN STS

9

Siti Muthmainnah, S.Pd.I

Guru MTs

UNJA

10

Nike Fitria, S.Pd.I

Guru MTs

STAI MA‟ARIF

11

Fitri Hajariah, S.Pd.I

Guru MTs

IAIN STS

12

Nurhikmah

Guru MTs

AL-Jauharen

13

Rif‟ah

Guru MTs

AL-Jauharen

14

Hendra saputra, S.Pd.I

Guru MTs

IAIN STS

15

A. Hifzi, S.Pd.I

Guru MTs

IAIN STS

16

Miftah

Guru MTs

Sa‟adatuddaren

17

Alwi Mahfudz, S.Pd.I

Guru MTs

STAI MA‟ARIF

18

Ummi Khoirotussa‟idah, S. Pd.I

Guru MTs

STAI MA‟ARIF

19

Dra.Siti Raihani, S. Pd.

Guru MTs

UNJA

21

Jamilah Nurdini, S.Pd.I

Guru MTs

STAI MA‟ARIF

22

Edi Susanto, S.Pd

Guru MTs

UNJA

4. Keadaan Siswa
Siswa adalah anak didik yang memerlukan didikan, bimbingan dan arahan
yang siap untuk di ajarkan, dan memerlukan ilmu pengetahuan. Tugas mengajar
untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dengan bimbingan yang baik
akan terjadi terarah.
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Dari sumber data yang penulis peroleh mengenai keadaan siswa di MTS AlJauharen Kota Jambitahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat tabel dibawah ini:
Tabel 4.4 Keadaan siswa MTS Al-Jauharen Kota Jambi.
NO KELAS

JUMLAH SISWA
L

P

JUMLAH JUMLAH
ROMBEL

1

VII

31

30

61

2

2

VIII

28

30

58

2

3

IX

24

27

51

2

JUMLAH

83

87

170

6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa di
Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen Kota Jambi ini berjumlah 83 laki-laki dan 87
perempuan dan jumlah keseluruhan 170 orang pada tahun ajaran 2019/2020.

5. Sarana Dan Fasilitas
Sebagaimana layaknya sebuah madrasah tentu harus memiliki sarana dan
prasarana sebagai perlengkapan untuk perjalanannya proses pembelajaran dengan
baik. Sarana prasarana merupakan hal yang mempengaruhi terhadap pemilihan
dan penentuan metode, karena sarana dan prasarana merupakan kelengkapan yang
menunjang proses belajar mengajar siswa.
Demikian pula halnya dengan MTS Al-Jauharen, juga memiliki beberapa alat
perlengkapan untuk membantu jalannya proses pembelajaran tersebut, secara
umum menurut data dokumentasi yang penulis temukan serta dicatat dalam
penelitian ini boleh dikatakan telah terpenuhi.Untuk lebih jelasnya mengenai
sarana dan prasarana yang ada di MTS Al-Jauharen Kota Jambi adalah sebagai
berikut:
1) Perpustakaan
2) Laboratorium IPA
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3) Keterampilan
4) Multimedia
5) Laboratorium bahasa
6) Laboratorium computer
7) Sebaguna/Aula
8) Ruangan belajar
lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di MTs AlJauharen Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel dibagian lampiran.
Tabel 4.5Data Ruang Belajar
Jml.

Ukuran

(Buah)

(P x L)

Perpustakaan

1

8x8m

Darurat

Labor IPA

1

6x4 m

Baik

3

Ketrampilan

-

-

-

4

Multimedia

1

8x8

-

5

Kesenian

-

-

-

6

Labor Bahasa

-

-

-

7

Labor computer

1

8x8

Baik

8

PTD

-

-

-

9

Serbaguna/ Aula

-

-

-

10

Ruangan Belajar

2

8x8

Baik

No
1
2

Jenis Ruangan

Kondisi*)
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Tabel 4.6Data Ruang Kantor
No

Jenis Ruangan

Jumah Ukuran
Ruangan (P x L)

Kondisi

1

Kepala Sekolah

1

3x4 m

Baik

2

Waka Sekolah

-

-

Belum ada

3

Guru

1

5x5 m

Menggunakan Ruang
kantor pesantren

4

Tata Usaha

1

3x4

Baik

5

Tamu

1

5x5 m

Baik

B. Temuan Khusus
1

Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah Akhlak di kelas VIII A Madrasah
TsanawiyahSwasta Al-Jauharen Kota Jambi
Berbicara mengenai pelaksanaan terhadap mata pelajaran tertentu tidak

terlepas dari kurikulum yang digunakan dalam memberikan pelajaran terhadap
peserta didik. Demikian pula terhadap pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak
yang berlangsung di MTS swasta Al-Jauharen tidak terlepas dari kurikulum yang
dipedomani oleh guru.
Melaksanakan suatu pembelajaran dikelas akan dimulai dengan mengadakan
evaluasi awal. Evaluasi awal atau pre test dilakukan oleh guru sebelum pelajaran
diberikan. Tujuan atau fungsinya ialah untuk mengetahui kemampuan awal siswa
mengenai pelajaran yang bersangkutan. Disamping itu, dengan adanya evaluasi
awal guru akan dapat melihat hasil yang betul-betul dicapai melalui program yang
dilaksanakan, setelah membandingkan dengan hasil evaluasi akhir.
Soal-soal tes yang digunakan untuk evaluasi awal adalah yang telah
dikembangkan oleh guru pada waktu merencanakan pembelajaran.
a. Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang
kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar
mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan
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kurikulum sekolah.Kegiatan pre tes yang dilakukan guru biasanya dimulai dari
pembukaan pembelajaran.Kegiatan awal atau pembukaan pembelajaran mencakup
pembinaan dan keakraban pre test.Pimbinaan keakraban perlu dilakukan untuk
menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta
didik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru sebagai fasilitator
dan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik.Dalam hal ini
peserta didik perlu diperlakukan sebagai individu yang memiliki persamaan dan
perbedaan individual.
Guru Aqidah Akhlak di MTS swasta Al-Jauharen dan siswa memiliki jalinan
keakraban

yang

baik.Hal

ini

sangat

penting

karena

bertujuan

untuk

mengkoordinasikan para peserta didik dalam belajar mata pelajaran Aqidah
Akhlak agar mereka siap melakukan kegiatan belajar.Saling mengenal merupakan
persyaratan tumbuhnya keakraban antara peserta didik dengan guru.Terbinanya
suasana yang akrab sangat penting untuk mengembangkan sikap terbuka dalam
kegiatan belajar, dan pembentukan kompetensi peserta didik.
Pengamatan di kelas VIII A MTS swasta Al-Jauharen Kota Jambi dimana
pada awal pre test siswa diberikan pertanyaan tentang hubungan Aqidah Islam
dengan Akhlak dalam bentuk lisan. Siswa yang menjawab benar tanpa buku ada 2
orang siswa, namun setelah siswa melaksanakan pembelajaran, maka pada akhir
pelajaran diberikan bentuk pos test dengan ditambah dua pertanyaan lagi, maka
dari 28 orang siswa ada 2 orang siswa yang mengetahui dengan jawaban atas
pertanyaan tersebut.(Observasi, 03 Agustus 2020)
Maksud yang ingin yang dicapai oleh guru tentang tingkat kemampuan
(kompetensi) siswa dalam belajar dapat diketahui melalui pos test yang diberikan,
itu artinya untuk mengetahui keberhasilan guru selama pembelajaran dapat
dijelaskan atau dinilai melalui pos test.
Wawancara dengan Guru Hermantoni,S.Pd.I selaku guru bidang studi Aqidak
Akhlak dikelas VIII A MTS swasta Al-Jauharen Kota Jambi mengatakan sebagai
berikut:
“Bahwa setiap akan mengakhiri pembelajaran, maka saya akan memberikan
pre test dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti dikelas VIII A pada materi
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Aqidah Islam, maka pos test dilaksanakan dalam bentuk lisan sama dengan pre
test namun untuk kelas VIII A tentang Akhlak, maka saya akan melaksanakan
dengan pos test dalam bentuk tertulis dengan 5 soal. Saya menyesuaikan
pemberian pos test ini dengan waktu yang tersedia dan kondisi siswa saat itu. Jika
waktu yang tersedia lebih panjang, maka saya berikan pos test dengan lisan Tanya
jawab kepada masing-masing siswa dikelas secara merata, namun jika waktunya
singkat, maka saya hanya memberikan pos test secara tertulis”.(Wawancara, 21
Agustus 2020).
Pos test juga dapat mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat
dikuasai peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang dikuasainya.
Sehubungan dengan kompetensi dan tujuan yang belum dikuasai ini, apabila
sebagian besar belum menguasainya, maka perlu dilakukan pembelajaran kembali
(Remedial Teaching).
Setelah

evaluasi

dilakukan,

langkah

berikutnya

ialah

melaksanakan

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar yang
telah direncanakan. Selama langkah itu berlangsung, kegiatan evaluasi dilakukan
oleh guru antara lain dalam bentuk tes, tugas-tugas observasi dan bertanya
langsung kepada siswa tentang pelajaran yang sedang disajikan, apakah cukup
jelas dan sebagainya. Dari kegiatan evaluasi ini, guru dapat mengetahui bagianbagian mana kegiatan pembelajaran yang tampaknya kurang kurang efektif atau
sulit dilaksanakan dengan baik. Atas dasar evaluasi selama kegiatan pembelajaran
berlangsung, guru dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian, antara lain
menjelaskan kembali bahan-bahan yang belum sepenuhnya dipahami siswa,
dengan cara berbeda. Evaluasi proses yang dimaksud untuk melalui kualitas
pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar para peserta didik, termasuk
bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan.
Berikut wawancara dengan sumami, siswa kelas VIII A MTS swasta AlJauharen Kota Jambi yang mengatakan:
“Pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak yang dilakukan di kelas yang
dilakukan guru menurut saya dan sudah membuat kami aktif, hal ini kegiatan
pembelajaran yang dilakukan guru misalnya dengan melibatkan siswa dalam
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bentuk menulis, membaca, menghafal materi Aqidah Islam”.(Wawancara, 24
Agustus 2020).
Berikut wawancara penulis dengan Fahlevi siswa kelas VIII A MTS swasta
Al-Jauharen Kota Jambi yang mengatakan:
“Kemampuan lain yang dikehendaki dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah
Akhlak adalah menyimpulkan materi yang diajarkan, hal ini dimaksudkan untuk
menambah wawasan siswa tentang konsep pendidikan khususnya materi tentang
Aqidah Akhlak”. (Wawancara, 26 Agustus 2020).
Pengamatan penulis di MTS swasta AL-Jauharen Kota Jambi bahwa dalam
pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak dimana siswa diharuskan menguasai
kompetensin dasar, sebagaimana terlihat siswa dituntut aktif dalam kegiatan
pelajaran misalnya menulis, membaca. menghafal serta menyimpulkan materi
yang diajarkan (Observasi, 28 Agustus 2020).
Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari penguasaan
kompetensi dasar pembelajaran Aqidah Akhlak siswa memiliki kompetensi yang
diharapkan, mewajibkan guru menciptakan situasi belajar yang kondusif dimana
siswa termotivasi secara aktif untuk ikut berperan dalam mencari dan menggali
potensi dirinya.
Komponen kemampuan dasar, materi standar dan indikator pencapaian hasil
belajar disajikan secara terpadu, materi dibentuk untuk mengarah kepada
kompetensi yang dituntut karena mengarah kepada kompetensi, maka materi
pokok bukan merupakan materi untuk bahan hapalan, tetapi mengarah kepada
kompetensi yang dituntut, guru diminta untuk membuat silabus, prota, prosem,
dan rencana dan skenerio pembelajaran, menerapkan sistem semester.
Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru diberikan kebebasan untuk berkreasi
atau mengembangkan secara kreatif, aspek kognitif, efektif dan psikomotorik
merupakan suatu kebutuhan dalam pencapain kompetensi dan kemampuan dasar.

a. Materi Pembelajaran
Materi atau bahan pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTS
swasta Al-Jauharen Kota Jambi ini mengacu pada deskripsi pembelajaran yang
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dikeluarkan oleh Kementerian Agama.Seorang guru Aqidah Akhlak setiap dalam
melakukan pembelajaran memerlukan penguasaan materi pelajaran yang
maksimal, agar penampilannya dikelas tidak mengalami permasalahan yang
berarti.Penguasaan materi pelajaran ditentukan melalui membaca buku-buku
pelajaran

yang berkenaan dengan bidang studi

Aqidah Akhlak

yang

dipegangnya.Dalam penguasaan bahan pelajaran, guru disamping menguasai
bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah juga harus menguasai bahan
pendalaman bidang studi.
Wawancara dengan Guru Hermantoni,S.Pd.I guru Aqidah Akhlak di MTS
swasta Al-Jauharen Kota Jambi mengatakan sebagai berikut:
“Bahwa penguasaan materi pelajaran selama proses pembelajaran berlangsung
sangatlah penting bagi guru termasuk dalam pembelajaran Aqidah Akhlak.
Sebelum mengajar yaitu sehari atau beberapa hari sebelum mengajar saya telah
melakukan beberapa hal untuk itu diantaranya membaca buku yang berkenaan
dengan materi yang diajarkan, membuat rangkuman mencoba memahami materi
tersebut”. (Wawancara, 01 September 2020).
Observasi dikelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen Kota Jambi
dimana kegiatan pembelajaran pada materi Aqidah Islam, maka menjalin
keakraban, maka guru mengajukan beberapa pertanyaan lisan tentang pokok
bahasan sebelumnya yaitu tentang pengertian keistimewaan Aqidah Islam dan
hubungan dengan Akhlak. Ada sekitar 3 orang yang menjawab dengan benar
tentang pertanyaan tersebut dari 28 siswa di kelas VIIIA MTS Al-Jauharen Kota
Jambi tersebut. (Observasi, 03 September 2020).
Pengamatan tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak yang
diberikan pada pertemuan sebelumnya tidak begitu berhasil.Namun pada
pertemuan tersebut materi tentang Aqidah Akhlak ditegaskan atau dijelaskan lagi
oleh guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.
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b. Kegiatan Belajar/Mengajar,Metode
Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang
komplek, dimana dalam proses pembelajaran ini banyak faktor yang saling
menunjang dan saling mempengaruhi.
Pengamatan penulis pada saat pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak
sedang berlangsung, maka penulis menemukan bahwa pada pembahasan tentang
Aqidah Akhlak kelas VIII A misalnya guru memulai pelajaran dengan
mengucapkan salam. Setelah menyediakan dan merapikan bahan ajar, maka guru
mengecek keseluruhan jumlah siswa, pada hari itu ada satu siswa yang tidak
hadir.Setelah itu guru mata pelajaran Aqidah Akhlak berbincang-bincang tentang
kondisi siswa yang semangat untuk belajar pada saat itu.Maka siswa langsung
menanggapinya dengan mengatakan bahwa pada hari itu suasana sejuk mentari
ditutupi oleh awan mendung.Terlihat guru sangat akrab dengan siswa-siswa,
malah ada yang berani melontarkan gurauan pada guru tersebut (Observasi, 07
September 2020).
Setelah pembinaan keakraban, kegiatan dilakukan dengan pre test. Pre test ini
meiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan
dilaksanakan. Oleh karena itu, pre test memegang peranan penting dalam proses
pembelajaran. Karena dengan pre test maka pikiran mereka akan terfokus pada
soal-soal yang harus mereka jawab atau kerjakan.
Observasi dikelas VIII A MTS Al-Jauharen Kota Jambi sebagai berikut
dimana pada pertemuan yang membahas materi Aqidah Islam, maka guru
menyampaikan materi” tersebut sesuai dengan sub pokok bahasan yang akan
diajarkan satuan pelajaran. Penyampaian yang dilakukan guru melalui dengan
ceramah untuk waktu 30 menit dari 90 menit pelajaran yang tersedia.Kemudian
dilanjutkan Tanya jawab sekitar 20 menit serta latihan dikelas selama 25 menit
dengan 5 soal.(Observasi, 10 September 2020).
Selanjutnya observasi pada kelas dan materi pelajaran yang sama maka
ditemukan ada 3 metode yang digunakan guru pelajaran Aqidah Akhlak dalam
pembelajaran yang berlagsung. Guru memberikan materi metode ceramah,
sebenarnya ada 2 orang siswa yang tidak begitu aktif mengikuti pelajaran atau
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terlihat tidak bersemangat mengikuti pelajaran yang berlansung. Namun guru
segera menyadari hal tersebut dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang
dihadapi.Selanjutnya yang siswa diberikan perhatian lebih tersebut biasa
mengikuti pelajaran dengan baik bahkan ikut bertanya pada sesi Tanya jawab
yang berlangsung.
Belajar adalah proses yang aktif, sehingga apabila siswa tidak dilibatkan
dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus guru tidak
mungkin siswa bisa mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Keterlibatan siswa
atau respon siswa terhadap stimulus guru harus menunjang tercapainya
intruksional pembelajaran sehingga mampu mengubah perilakunya.
Untuk mengetahui sejauh mana yang dijelaskan oleh Guru Hermantoni,S.Pd.I
Guru Akidah Akhlak kelas VIII A MTS swasta Al-Jauharen Kota Jambi bahwa:
Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak siswa diberi tugas untuk menulis,
membaca, dan menghafal serta menyimpulkan materi yang diajarkan.Pada
pembelajaran Aqidah Akhlak ini siswa lebih banyak aktif mengikuti
pembelajaran, meskipun tidak terjadi keseluruhan siswa yang ada di setiap lokal
(Wawancara, 12 September 2020).
Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa guru mata pelajaran Aqidah Akhlak
di Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen bertindak sebagai fasilitator dan
pembimbing dalam penyampaian materi pelajaran Aqidah Akhlak dalam
mengaktifkan proses pembelajaran.
Guru Aqidah Akhlak harus menyadari bahwa metode yang dipakai
mempengaruhi pembelajaran yang berlangsung, sehingga dengan demikian guru
harus mengevaluasi metode yang digunakan dalam pembelajaran Aqidah sesuai
dengan anak didik atau tidak.Jadi disamping interaksi, guru juga memilih metode
yang tepat sehingga membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti
pelajaran.Ada banyak masalah yang mungkin yang ada pada diri siswa seperti
kelelahan, masa penyembuhan dari sakit dan sebagainya.
Metode pembelajaran yang harus dipilih dan digunakan atas dasar tujuan
bahan pengajaran.Peranan metode adalah sebagai alat untuk menjelaskan bahwa
pengajaran agar sampai kepada tujuan pembelajaran.
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Wawancara dengan Guru Hermantoni,S.Pd.I Guru Akidah Akhlak kelas VIII
A MTs Al-Jauharen Kota Jambi mengatakan bahwa:
Kelas VIII A yang belajar pada jam 11.30 WIB, maka saya banyak
menggunakan metode diskusi, Tanya jawab, tugas serta praktek. Seperti pada
pembahasan Aqidah Islam siswa diharuskan mengetahui pengertian serta
keistimewaan Aqidah Islam dan saya memberikan penilaian bagi siswa yang
benar menjawab.Waktu yang digunakan sangat sesuai dengan kondisi saat siswa
sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran yang ada (Wawancara, 16 September
2020).
Pengamatan dikelas VIII A yang mempelajari kewajiban manusia, karena
pembelajaran dilakukan pada siang hari, maka ada sekitar 5 siswa yang cendrung
kurang berminat belajar.Guru yang pada waktu itu hanya menggunakan 2 metode
dalam mengajar yaitu ceramah serta pemberian tugas, membuat siswa terlihat
kurang berminat mengikuti pembelajaran yang berlangsung namun guru tidak
merubah kondisi demikian dengan metode yang lebih terfokus pada siswa seperti
diskusi atau Tanya jawab (Observasi, 16 September 2020).
Pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan sebab keduanya
menyebabkan timbulnya perhatian. Suatu yang menarik minat dan kebutuhan
anak akan menarik perhatiannya, dengan demikian mereka akan sungguh-sungguh
dalam belajar. Minat itu bukan kita bawa dari lahir, namun setelah beberapa
waktu kemudian terutama dalam hal proses belajar hal ini kita rasakan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Faktor yang sangat penting gunanya dalam
menentukan keberhasilandalam proses pembelajaran.

c. Media Pembelajaran/ Sumber belajar
Hal lain yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran
Aqidah Akhlak adalah sumber pelajaran. Sumber pelajaran adalah hal pokok yang
harus

dipenuhi

oleh

seorang

pendidik.Banyaknya

sumber

pelajaran

memungkinkan guru untuk memberi materi pelajaran sesuai dengan keadaan
siswa pada saat belajar. Seperti yang dikatakan oleh Guru Hermantoni,S.Pd.I
sebagai berikut:
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“Buku sumber yang saya pakai yaitu buku terbitan pustaka mulia untuk buku
paket dan Lembar Kegiatan siswa (LKS) sebagai sumber pelengkap sebagai
siswa. Semua bahan tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran sesuai
dengan Kurikulum 13” (Wawancara, 19 September 2020).
Berdasarkan wawancara dengan guru Aqidah Akhlak kelas VIII A MTs ALJauharen Kota Jambi bahwa penggunaan buku sumber pelajaran seperti yang
dikatakan meskipun buku sumber belumlah beragam, namun siswa telah memiliki
lembar kegiatan siswa (LKS) untuk membantu siswa belajar dikelas.
Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada
buku ini ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi dipihak lain
ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran
seperti gambar dan sebagainya. Hasil wawancara dengan Guru Hermantoni,S.Pd.I
guru Akidah Akhlak :
Media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan
pengajaran.Media yang dimiliki di MTs Al-jauharen dalam pengajaran Akidah
Akhlak tidak begitu lengkap misalnya minimnya adanya infokus dan sebagainya
(Wawancara, 19 September 2020).
Berdasarkan fungsi yang dijelaskan oleh Guru Akidah Akhlak diatas, maka
sangatlah penting alat bantu media itu untuk kelancaran proses pembelajaran.
Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru
memperkaya wawasan anak didik.Aneka macam bentuk dan jenis media
pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi
anak didik.
“Selanjutnya Guru Hermantoni,S.Pd.I mengatakan bahwa:Juga bahwa dalam
memilih media saya memperhatikan kaitan media dengan isi pelajaran, kemudian
memperoleh media, keterampilan saya dalam menggunakannya dan media yang
saya gunakan harus sesuai dengan cara berpikir siswa, sehingga dengan demikian
pembelajaran di kelas bisa lebih efektif” (Wawancara, 19 September 2020).
Pengamatan penulis dikelas VIII A tentang pembahasan yang sama dimana
guru menjelaskan pengertian kewajiban manusia guru sendiri sebagai media
(media orang), terlihat guru mencontohkan dirinya sebagai pedagang, 3 diantara
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muridnya sebagai pembeli maka dalam melayani pembeli guru tersebut berlaku
sopan, jujur. Guru memang terlihat berusaha membuat anak muridnya mengerti
apa yang diajarkannya (Observasi, 21 September 2020).
Ternyata aktivitas dengan teknik penyajian yang tepat tersebut bisa membuat
kondisi pembelajaran lebih aktif.Siswa terlibat secara fisik dan mental dan sosial
dalam mengikuti pratikum yang digunakan guru.Sehingga pada pembelajaran di
kelas VIII A guru tepat menggunakan media (media orang) tersebut dalam
pembelajaran.
“Pengamatan di kelas VIII A guru cukup aktif dalam membangkitkan
perhatian siswa pada setiap mata pelajaran. Seperti halnya dilakukan guru dengan
cara menyampaikan materi pelajaran dengan ringkas dan bahasa yang mudah
dimengerti siswa serta strategi pembelajaran yang tepat. Pada 25 menit pelajaran
berlangsung sudah terlihat ada 4 orang siswa yang kurang memperhatikan pada
pelajaran materi Aqidah Islam, maka guru langsung mengajak siswa untuk Tanya
jawab dan pemberian tugas (Observasi, 21 September 2020).
Dalam mengajar harus bisa membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran
yang diberikan guru. Perhatian dapat timbul secara langsung, karena sudah ada
kesadaran atau tujuan dan keguanaan mata pelajaran yang akan diperolehnya.
Perhatian tidak langsung ada, melainkan bila ada rangsangan dari guru dan
penyajian pertanyaan yang menarik, juga dengan menggunakan media yang
merangsang siswa berfikir, maaupun menghubungkan dengan pengetahuan yang
telah dimiliki siswa. Bila perhatian kepada pelajaran ada pada siswa, maka
pelajaran yang diberikan akan dihayati, diolah dalam pikirannya, sehingga timbul
pengertiannya.
d.

Evaluasi
Setelah pengajaran selesai dilaksanakan, maka guru melakukan evaluasi akhir

atau post test, dengan menggunakan tes yang sama atau setara dengan yang
digunakan pada evaluasi awal. “Pengamatan di kelas VIII A pada pembelajaran
Aqidah Akhlak dengan materi Aqidah Islam maka setelah diberikan post test
berbentuk tulisan dengan 4 pertanyaan dalam waktu 15 menit, maka ada sekitar 4
siswa yang tidak menjawab dengan benar dalam menjawab soal yang diajukan
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guru. Maka pada pertemuan selanjutnya diadakan pengajaran ulang kepada 4
orang siswa tersebut dan penegasan materi tersebut kepada siswa yang lain selama
20 menit (Observasi, 24 September 2020).
Pos test bisa digunakan guru sebagai bahan acuan untuk melakukan
perbaikan terhadap komponen-komponen pembelajaran yang telah dilakukan,
baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Wawancara dengan
Guru Hermantoni,S.Pd.I guru Akidah Akhlak mengatakan bahwa:
Kelas VIII A dengan materi Akidah Islam, maka siswa yang mengikuti post
test yang memiliki nilai yang tidak bagus untuk 3 siswa dari 10 yang ada,
sehingga setelah saya mengkaji hal ini, maka saya menemukan bahwa metode
yang saya gunakan pada saat pembelajaran hanya memberikan tugas tanpa saya
bahas lagi setelah tugas tersebut dikerjakan, sehingga pos test yang saya sajikan
dalam bentuk lisan tidak menghasilkan pengetahuan yang baik bagi 28 siswa
tersebut, maka pada pertemuan selanjutnya saya memperbaiki pelaksanaan
pembelajaran dengan membahas ulang materi tersebut dengan ceramah dan Tanya
jawab (Wawancara, 24 September 2020).
“Pengamatan dalam pelaksaan evaluasi pos test di kelas VIII Adengan materi
Aqidah Islam, guru memberikan soal sesuai dengan apa yang dalam rencana
pembelajaran dan item-item yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari”
(Observasi, 24 September 2020).
Kesimpulannya

adalah

guru

mata

pelajaran

Aqidah

Akhlak

telah

melaksanakan evaluasi pos tes ini dengan baik, hal ini dapat dilihat dari
pengontrolan keadaan yang terjadi dalam kelas secara cermat dan teliti, sehingga
permasalahan yang ada dapat diatasi secara tepat dan terarah.Pada sistem
penilaian ini sudah mengacu dan mengarah ke kurikulum berbasis kompetensi
dengan menerapkan sistem berkelanjutan dan sistem penilaian berbasis kelas,
menggunakan sistem remedial serta penilaian dilakukan terhadap hasil belajar
siswa berupa kompetensi sebagaimana yang tercantum di dalam Kurikulum
Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) setiap mata pelajaran.

46

2

Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah Akhlak, dan Cara
Mengatasinya kelas VIII A MTs Swasta Al-jauharen Kota Jambi
Setiap pekerjaan apa saja pasti ada kendala yang dihadapi, tidak ada satu

pekerjaan yang dapat dengan mulus tanpa adanya hambatan dalam mewujudkan
apa yang diinginkan. Begitu pula pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak ini
tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik itu kendala yang dihadapi oleh guru
maupun kendala yang dihadapi oleh siswa.
Adapun kendala yang dihadapi oleh guru antara lain di ungkapkan oleh Bapak
Drs.Muhammad Rafi‟I kepala MTs Al-Jauharen Kota Jambi sebagai berikut:
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak ini
bahwa dalam pengembangan K13 adalah perubahan yang drastis yang
menyebabkan guru dan siswa dalam beberapa tahun ini belum begitu siap secara
baik, sehingga pada proses pembelajaran masih dipengaruhi oleh KTSP, sehingga
dibutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kemudian karena sistem pengujian pada
kurikulum menuntut tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga aspek
psikomotorik dan aspek afektif serta K13 akan dapat membedakan siswa yang
cepat, sedang dan lambat dalam penguasaan suatu standar kompetensi, hal ini
harus ditindak lanjuti oleh guru dan sistem pembelajaran (Wawancara, 26
September 2020).
Seperti penjelasan informan diatas, maka hal tersebut akan mempengaruhi
dalam pengembangan berbasis kompetensi, dengan demikian diadakan upaya
untuk mengatasinya, hal ini diungkapkan Guru Hermantoni,S.Pd.I yaitu :
Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan guru atau bisa
juga kita kirim 2 orang guru melakukan pelatihan di Provinsi Jambi tentang K13
dan setelah pulang mereka bisa mengajarkan apa yang mereka peroleh kepada
guru yang lainnya. Sedangkan upaya mengatasi siswa yang mempunyai nilai
sedang, lambat dan cepat dengan melakukan remedial dan pengayaan
(Wawancara, 01 Oktober 2020).
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Selain itu kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran adalah tidak
lengkapnya acuan pembuatan silabus dan pedoman pengkajian. Lebih lanjut Guru
Hermantoni,S.Pd.I, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak mengatakan bahwa:
Kendala yang dihadapi adalah acuan pembuatan silabus ada tapi tidak lengkap
jadi guru mengembangkan sendiri kemudian pedoman pengujian tidak lengkap,
rapor dan dikmen tidak ada, jadi sekolah sendiri membuat rapor, tapi di MTs AlJauharen ini belum ada rapor yang didalamnya mencakup nilai kognitif, afektif,
dan psikomotorik (Wawancara,01 Oktober 2020).
Keterangan diatas menjelaskan kendala yang dihadapi dan cara untuk
mengatasi kendala tersebut diungkapkan oleh kepala MTs Al-Jauharen Kota
Jambi mengatakan bahwa:
Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi atau
seminar misalnya, seminar K13 pernah diadakan di Provinsi Jambi.karena sesuatu
yang baru itu harus ada pelatihan atau penataran. Kemudian cara mengatasi
kendala itu yaitu berusaha untuk membaca buku-buku yang ada tentang K13 atau
berbagai gagasan dengan serta kepala sekolah
Selain itu kendala yang dihadapi guru yaitu sedikitnya waktu sebagaimana
yang dijelaskan oleh Guru Hermantoni,S.Pd.I guru Akidah Akhlak MTs AlJauharen bahwa :
Kendala yang dihadapi adalah waktu yang sedikit, pelajaran belum selesai tapi
waktu sudah habis kita masih di dalam kelas, guru yang mengajar selanjutnya
sudah menunggu kita di luar (Wawancara, 01 Oktober 2020).
Hal ini juga diungkapkan oleh guru-guru lain dengan mengatakan kendala
yang saya hadapi adalah waktunya kurang, pelajaran belum banyak, sehingga
proses pembelajaran terhambat dan tidak tercapai (Wawancara, 01 Oktober 2020).
Kendala yang dihadapi oleh MTs Al-Jauharen Kota Jambi oleh guru adalah
kurangnya waktu, sebab dalam proses pembelajaran itu guru bukan saja dari aspek
kognitif tapi siswa juga dilihat dari afektif dan psikomotoriknya.
Agar hal ini tidak menjadi kendala maka upaya guru mata pelajaran Aqidah
Akhlak adalah cara mengatasi kendala waktu yang sedikit yaitu dari kita sendiri
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dengan sebisa-bisanya kita mengatur waktu yang penting yang ilmu kita ajarkan
bisa diterima dengan baik.
Sebagaimana penjelasan Kepala sekolah dan guru Akidah Akhlak maka
kurangnya waktu merupakan kendala yang dihadapi guru dalam proses
pembelajaran.
Disamping itu kendala dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas
VIII A di MTs Al-Jauharen Kota Jambi adalah masalah dari dalam diri siswa,
diantara sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar siswa khususnya dari
dalam siswa. “Dari hasil pengamatan penulis dilapangan terlihat beberapa siswa
kurang memperhatikan penjelasan guru danada juga bermalas-malasan atau
kurang berminat dalam mengikuti pelajaran(Observasi, 03 Oktober 2020)
Faktor dari dalam siswa yang penulis temukan di lapangan yakni kemauan dan
minat belajar siswa yang terkadang mereka semangat terkadang juga mereka
bosan dan jenuh sehingga proses pembelajaran berjalan kurang baik. Karena
minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar siswa, oleh karena
itu guru harus memahami hal-hal apa yang membuat siswa menjadi tidak
semangat atau kurang berminat dalam mengikuti pelajaran.
Hal ini diungkapkan guru Hermantoni,S.Pd.I Guru Akidah Akhlak MTS AlJauharen Kota Jambi:
Terkadang anak-anak timbul rasa bosan dan jenuh saat mengikuti pelajaran
Akidah Akhlak apalagi jam pelajaran Akidah Akhlak terdapat pada jam pelajaran
terakhir (Wawancara, 03 Oktober 2020).
Dalam upaya mengatasi minat belajar siswa guru terlebih dahulu mencari tahu
penyebab kurang minatnya siswa dalam mengikuti pelajaran apakah faktor dari
guru atau memang faktor dari dalam anak tersebut.Kalau kurang minatnya anak
dalam mengikuti pelajaran timbul dari dalam diri anak tersebut upaya guru yaitu
menanyakan langsung kepada anak tersebut dan juga mengadakan rapat bersama
wali siswa mengenai perkembangan anak dalam pembelajaran.Selain itu untuk
mengatasi hal ini guru berusaha menggunakan metode dan strategi yang
bervariasi.Selain itu juga guru berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang

49

santai agar anak tidak terlalu tegang dalam mengikuti pelajaran. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh guru Hermantoni,S.Pd.I:
Supaya siswa tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran saya selalu
merancang dan menggunakan metode serta strategi yang berbeda-beda agar anak
tidak bosan dan jenuh (Wawancara, 03 Oktober 2020).
Secara garis besar masalah yang dihadapi siswa MTs Al-Jauharen adalah
masalah pelajaran, masalah dengan teman, masalah keluarga dan masalah tata
tertib.Dengan demikian pendekatan nilai-nilai yang dilakukan oleh guru bidang
studi Aqidah Akhlak sering kali mengalami kesukaran.
Hal ini dapat dipertegas dengan wawancara penulis dengan Guru
Drs.Muhammad Rafi‟I kepala sekolah MTs Al-Jauharen Kota Jambi sebagai
berikut bahwa :
Masalah yang banyak dihadapi siswa adalah masalah pelajaran, masalah
dengan teman, masalah keluarga dan masalah tata tertib. Saya sebagai kepala
sekolah turut serta mengkoordinir pelaksanaan proses pembelajaran dengan
pendekatan nilai serta implementasinya terhadap budi pekerti siswa (Wawancara,
03 Oktober 2020).
Selain masalah di atas, masalah yang seringkali dimunculkan siswa dalam hal
ini adalah seringkali melanggar peraturan yang menyebabkan siswa kurang
disiplin. Ini terlihat dalam pengamatan penulis dimana menunjukkan adanya
ketidak disiplanan siswa dalam mengikuti proses belajar dalam kelas (Observasi,
03 Oktober 2020).
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh guru Aqidah Akhlak dalam wawancara
penulis bahwa ;
Meskipun siswa di kelas ini tergolong cukup cerdas dalam hal kemampuan
menangkap materi pelajaran namun tidak dibarengi dengan kemampuan
emosional lain seperti kurangnya disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran.
Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi secara psikologis saya sebagai guru
Aqidah Akhlak yang memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mendidik dan
membina siswa untuk berperilaku yang terpuji (Wawancara,08 Oktober 2020).
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Selain itu dalam pengamatan penulis selanjutnya adalah adanya beberapa
siswa yang melakukan kegaduhan seperti suka membuat keributan di lingkungan
sekolah yang menyebabkan beberapa siswa lain kurang merasa nyaman. Kondisi
ini memancing reaksi dari beberapa guru untuk memberikan sanksi kepada siswa
yang bersangkutan.Namun ironisnya seringkali ada tudingan dari guru yang
mengatakan bahwa ini adalah akibat dari lemahnya pembinaan Akhlak/ moral
siswa dalam bidang studi Aqidah Akhlak (Observasi, 08 Oktober 2020).
Masalah lain yang dimunculkan siswa terkait dengan kemampuan siswa dalam
materi pelajaran. Di lapangan menunjukkan adanya beberapa siswa yang kurang
berminat dalam mengikuti pelajaran menyebabkan mereka seringkali lari bahkan
mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti pekerjaan
rumah dan lain-lain (Observasi, 08 Oktober 2020).
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Guru Hermantoni,S.Pd.I guru Akidah
Akhlak dalam wawancara dengan penulis :
“Ada beberapa siswa yang kurang berselera dalam mengikuti materi pelajaran,
meskipun mereka termasuk siswa yang cukup cerdas dan disiplin, namun mereka
kurang begitu berminat menyebabkan mereka terkadang lari dari jam pelajaran.
Kondisi seperti ini jelas sangat mempengaruhi sikap siswa lain yang memiliki
semangat belajar (Wawancara, 08 Oktober 2020).
Berdasarkan wawancara dan pengamatan diatas menunjukkan bahwa
meskipun pada dasarnya siswa memiliki kemampuan dan kecerdasan, namun
tidak dibarengi dengan aspek psikologis lain menyebabkan perilaku siswa yang
kurang terpuji terus mengalami peningkatan.

3

Keberhasilan Pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII A di Madrasah
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi
Hasil yang dimaksud dalam pelaksanaan pembelajaran pada pelajaran Aqidah

Akhlak adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kurikulum
berbasis kompetensi pada proses pembelajaran Aqidah Akhlak yang dilaksanakan
oleh guru di MTs Al-Jauharen di kelas VIII A.
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Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu adanya penilaian apakah adanya
kemajuan dari usaha yang dilakukan, yang terlihat pada perubahan tingkah laku
siswa sebagai hasil proses belajar mengajar yang melibatkan guru sebagai
pembimbing dan pembantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas.
Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran
Aqidah Akhlak dapat dilihat dari segi proses pembelajaran yang ada dikelas,
apakah guru mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dikelas sehingga
siswa berperan aktif dalam belajar.
Wawancara yang diungkapkan oleh Guru Hermantoni,S.Pd.I guru Akidah
Akhlak bahwa:
Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sudah dapat dikatakan berhasil.
Keberhasilan yang dapat dilihat adalah dari penggunaan strategi seperti
memberikan motivasi siswa untuk belajar dan mampu mengharapkan pengetahuan
dan pengalamannya untuk memecahkan masalah baik itu di lingkungan sekolah,
asramah maupun di lingkungan keluarga, menentukan sasaran dari kegiatan
belajar mengajar tersebut sehingga mudah dipahami oleh peserta didik, misalnya
sebelum siswa mengikuti proses belajar mengajar siswa belum bisa mengetahui
secara langsung kewajiban manusia, maka setelah mengikuti proses belajar
mengajar mereka menjadi mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya”
(Wawancara, 10 Oktober 2020).
Penjelasan di atas merupakan keberhasilan dari upaya pelaksanaan
pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII A dengan
pengamatan sikap dan semangat siswa dalam belajar.
Wawancara yang diungkapkan oleh siswa yang bernama Supriadi bahwa:
Kami menyimak dan menerima dengan baik apa yang diajarkan oleh guru
kepada kami. Guru Aqidah Akhlak menjelaskan pelajarannya dengan semangat
kepada kami apalagi guru tersebut menjelaskan dengan cerita yang menarik untuk
kami dengar. Sehingga mudah bagi kami untuk memahami apa yang diajarkan
kepada kami. Padahal kami dulunya hanya tamatan dari sekolah umum atau
sekolah dasar akan tetapi cukup jelas bagi kami menerima pelajaran yang
diberikan oleh guru tersebut (Wawancara,12 Oktober 2020).
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Keberhasilan yang lain dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran
Aqidah Akhlak kelas VIII A adalah dapat dilihat dari perangkat guru. Apabila
perangkat yang dibuat oleh guru itu baik dan benar, maka proses pembelajaran
yang akan berlangsung akan baik pula dikarenakan perangkat yang dibuat oleh
guru tersebut merupakan panduan atau penuntun dalam melaksanakan proses
belajar mengajar di sekolah. Hal ini juga didukung oleh strategi dan metode
mengajar dianggap sesuai dan altenatif lain dalam proses belajar mengajar dikelas.
Penjelasan ini menggambarkan bahwa di MTs swasta Al-Jauharen Kota Jambi
keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah
Akhlak belum menunjukkan keberhasilan yang optimal hal ini ditunjukkan dari
beberapa sarana yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran di sekolah.
Hal ini sedang dalam upaya kepala sekolah untuk menambahkan sarana dan
prasarana yang mendukung bagi proses pembelajaran seperti ditambahkannya
buku paket dan buku bacaan lainnya di perpustakaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah membaca dan meneliti kembali uraian bab demi bab, maka dapatlah
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas
VIII A MTs Swasta Al-Jauharen Kota Jambi tidak terlepas dari kurikulum
yang digunakan, walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya
berhasil dengan baik namun Kuikulum 13 telah berhasil diterapkan di MTs
Al-Jauharen Kota Jambi sebagaimana yang diharapkan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah
Akhlak kelas VIII A MTs Al-Jauharen Kota Jambi bagi guru dan siswa
merupakan perubahan yang drastis membuat guru dan siswa secara mental
belum siap hingga pada kurikulum yang berbasis kompetensi yang masih
dipengaruhi kurikulum lama dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan
acuan pembuatan silabus. Sehingga hal-hal yang dirasa tidak perlu akan
mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs Swasta
Al-Jauharen Kota Jambi.
3. Keberhasilan dalam pelaksanaan dalam pembelajaran pada mata pelajaran
Aqidah Akhlak kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharen telah
menunjukkan hasil yang optimal, meskipun diantara beberapa sarana yang
kurang mendukung bagi proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sedang
dalam upaya kepala sekolah dalam menambah sarana dan prasarana untuk
mendukung proses pembelajaran Aqidah Akhlak, seperti ditambahkannya
buku koleksi diperpustakaan untuk siswa
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B. Saran-Saran
Adapun saran-saran penulis yang berkenaan dengan skripsi ini adalah :
1. Untuk Kepala Sekolah
Kepada kepala sekolah

disarankan untuk meningkatkan kerja sama

dengan guru-guru yang lain terutama dalam pelaksanaan Kurikulum 13
dan mengirimkan guru-guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan
yang berkenaan dengan perkembangan pembelajaran di sekolah
2. Untuk Guru
Diusahakan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar
lebih giat lagi dalam belajar baik di sekolah maupun di asramah. Guru juga
memberikan pelajaran tambahan pada sore hari (Les sore) agar pelajaran
tidak tertinggal.
3. Untuk Siswa
Agar lebih giat belajar ddalam menempuh masa depan yang lebih baik dan
usahakan menjadi siswa yang berprestasi dan menjadi anak yang berguna
bagi keluarga, agama, nusa,dan bangsa.
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C. Penutup
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin, maka akhirnya penulis
dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya,
dengan harapan agar kiranya hasil penulisan ini dapat bermanfaaat dan berguna
bagi penulis maupun bagi orang lain (para pembaca).
Kemudian ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan

dan

dorongan

kepada

penulis,

sehingganya

penulis

dapat

menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik-baiknya.
Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat
berbagai kekeliruan dan kesalahan, baik secara teknis penulisan maupun materi
yang penulis sajikan dalam skripsi ini. Namun penulis yakin bahwa hasil
penulisan skripsi ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi diri penulis itu
sendiri.Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita
semua. Aamiiin Ya Robbal „Alamiin
Jambi, 26 November 2020
Penulis

Novriyadi
TP.161534
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RPP(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
RPP . 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
: MTs Al-jauharen
Mata Pelajaran
: Akidah Akhlak
Kelas / Semester
: VIII (Delapan) / Gasal
Materi Pokok
: Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Alokasi Waktu
: 4 pertemuan (8 x 40 JP)
A. Kompetensi Inti:
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait
dengan fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1.
Memahami hakikat beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.

1.1. Meyakini adanya dan kebenaran
kitab-kitab Allah SWT.
2.1. Menampilkan perilaku yang
mencerminkan beriman kepada kitab
Allah SWT.
4.1.
Menyajikan data dari berbagai
sumber tentang kebenaran kitab-kitab
Allah SWT.

3.1.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada
kitab-kitab Allah SWT.
3.1.2. Mengidentifikasi dalil tentang beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.
3.1.3. Menjelaskan dasar dan tujuan beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.

4.1.1.Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran
kitab-kitab Allah SWT.
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Pertemuan 1
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, diharapkan
peserta didik mampu :
 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
2. Pertemuan 2
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, diharapkan
peserta didik mampu :
 Mengidentifikasi dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah
SWT.
3. Pertemuan 3
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, diharapkan
peserta didik mampu :
 Menjelaskan dasar dan tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
4. Pertemuan 4
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, diharapkan
peserta didik mampu :
 Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran kitab-kitab Allah SWT.

D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan 1
 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
2. Pertemuan 2
 Mengidentifikasi dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah
SWT.
3. Pertemuan 3
 Menjelaskan dasar dan tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
4. Pertemuan 4
 Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran kitab-kitab Allah SWT.
 Uji Kompetensi 1
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Saintifik
2. Metode
: kontekstual, kooperatif
3. Teknik
: Information Search
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F. Media, Alat Dan Sumber Belajar
1. Media
a. Lembar Asmaul husna .
2. Alat
a. Laptop
b. Print Out Presentasi Powerpoint
3. Sumber Belajar
a. Lukman Chakin, Moh. Solehudin. 2014. Akidah Akhlak Pendekatan
Saintifik Kurikulum 2013 Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Agama RI
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
b. Buku Ajar / LKS Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Semester Ganjil.
Araminta Sains
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Beriman kepada Kitab-kitab Allah
SWT.
d. Memberikan appersepsi pembelajaran
e. Memberi informasi KI / K.D., indikator, dan tujuan pembelajaran.
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati:
 Mengamati ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Menanya:
 Melakukan tanya jawab tentang isi kandungan ayat tentang beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.,
 Melakukan tanya jawab tentang pengertian beriman kepada kitabkitab Allah SWT.,
Mengeksplorasi:
 membaca dari berbagai sumber materi tentang beriman kepada kitabkitab Allah SWT.
 Mendiskusikan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah SWT,
serta kebenaran beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Mengasosiasi:
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Membuat kesimpulan makna pengertian beriman kepada kitab-kitab
Allah SWT.,
Mengkomunikasikan:
 Presesntasi hasil diskusi dan analisis dalil tentang beriman kepada
kitab-kitab Allah SWT, serta fenomena-fenomena kebenaran beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
membahas Dalil Beriman kepada kitab-kitab Allah
e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Kedua:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Beriman kepada Kitab-kitab Allah
SWT.
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati:
 Mengamati ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Menanya:
 Melakukan tanya jawab tentang isi kandungan ayat tentang beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.,
 Melakukan tanya jawab tentang dalil beriman kepada kitab-kitab
Allah SWT.,
Mengeksplorasi:
 membaca dari berbagai sumber materi tentang beriman kepada kitabkitab Allah SWT.
 Mendiskusikan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Mengasosiasi:
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Membuat kesimpulan makna dalil beriman kepada kitab-kitab Allah
SWT.,
Mengkomunikasikan:
 Presesntasi hasil diskusi dan analisis dalil tentang beriman kepada
kitab-kitab Allah SWT
3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
Dasar dan Tujuan Beriman kepada kitab-kitab Allah.
e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Ketiga:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Beriman kepada Kitab-kitab Allah
SWT.
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati:
 Mengamati ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Menanya:
 Melakukan tanya jawab tentang isi kandungan ayat tentang beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.,
 Melakukan tanya jawab tentang dasar dan tujuan beriman kepada
kitab-kitab Allah SWT.,
Mengeksplorasi:
 membaca dari berbagai sumber materi tentang beriman kepada kitabkitab Allah SWT.
 Mendiskusikan dasar dan tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah
SWT
Mengasosiasi:
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Membuat kesimpulan dasar dan tujuan beriman kepada kitab-kitab
Allah SWT.,
Mengkomunikasikan:
 Presesntasi hasil diskusi dan analisis dalil tentang beriman kepada
kitab-kitab Allah SWT
3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
fenomena-fenomena kebenaran Kitab-kitab Allah SWT.
e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Ke Empat:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Beriman kepada Kitab-kitab Allah
SWT.
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (10 menit)
Mengamati:
 Mengamati ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT.
Menanya:
 Melakukan tanya jawab tentang isi kandungan ayat tentang beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.
Mengeksplorasi:
 membaca dari berbagai sumber materi tentang kebenaran kitab-kitab
Allah SWT.
Mengasosiasi:
 Membuat kesimpulan fenomena-fenomena tentang kebenaran beriman
kepada kitab-kitab Allah SWT.
Mengkomunikasikan:
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Presesntasi hasil analisis tentang fenomena-fenomena kebenaran
beriman kepada kitab-kitab Allah SWT
3. Penutup (60 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Melakukan Ulangan Harian
d. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.

H. Penilaian
1. Sikap Spiritual
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No.
1
2
3
4

Sikap/Nilai
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Ikut membaca asmaul husna
Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan
Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan
pendapat/presentasi
Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal,
sekolah dan masyarakat

5

2. Sikap sosial
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

: Penilaian Diri.
: Lembar Penilaian Diri.
:
Instrumen
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir

: Penilaian Antar Peserta Didik.
: Lembar antar peserta didik
:
Sikap/Nilai

Tidak menyela pembicaraan.
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur.
Tidak meludah di sembarang tempat.
Tidak menyela pembicaraan
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain
Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)
Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau
menggunakan barang milik orang lain

Instrumen
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
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3. Pengetahuan
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No
.

: Tes Tertulis
: Uraian
:
Indikator

Instrumen

1. Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab

Jelaskan pengertian beriman kepada
kitab Allah!
2. Mengidentifikasi dalil tentang beriman kepada Bagaimana dalil tentang beriman
kitab
kepada kitab Allah?
3. Menjelaskan dasar dan tujuan beriman kepada Jelaskan dasar dan tujuan beriman
kitab
kepada kitab Allah!
Apa bukti kebenaran kitab Allah?
4. Menyajikan fakta dan fenomena kebenaran
kitab
4. Keterampilan
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No.
1.
2.

: Tes Praktik
: Uji Praktik Kinerja
:
Indikator

Instrumen

Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan
Terlampir
benar
Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan benar Terlampir

Jambi, Oktober 2020
Mengetahui
Kepala Madrasah,

Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak

Drs.Muhammad Rafi’i
NIP: 19610806200003103

Hermantoni, S. Pd.I
NIP. -

66

RPP . 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

MTs. Al-Jauharen
Akidah Akhlak
VIII (Delapan) / Gasal
Akhlak Terpuji Kepada Diri Sendiri
4 pertemuan (8 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti:
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang
terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.2. Memahami pengertian, contoh, dan
dampak positif sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukuur dan qana‟ah

2.1. Menghayati nilai tawakal, ikhtiar,
sabar, syukur dan qana‟ah sesuai perintah
syariat
2.2. Berperilaku tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah sesuai perintah syariat
4.2. Menunjukkan contoh-contoh
perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri
(tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan
qana‟ah)

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2.1. Menunjukkan dalil tentang sifat tawakal,
ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah Allah
3.2.2. Menjelaskan pengertian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah
3.2.3. Mengidentifikasi sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah

4.2.1. Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak
terpuji pada diri sendiri (tawakal, ikhtiar, sabar,
syukur dan qana‟ah)
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Pertemuan 1
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang Akhlak terpuji kepada diri sendiri, diharapkan peserta
didik mampu :
 Menunjukkan dalil tentang sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan
qana‟ah Allah
2. Pertemuan 2
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang Akhlak terpuji kepada diri sendiri, diharapkan peserta
didik mampu :
 Menjelaskan pengertian sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan
qana‟ah
3. Pertemuan 3
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang Akhlak terpuji kepada diri sendiri, diharapkan peserta
didik mampu :
 Mengidentifikasi sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
4. Pertemuan 4
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentang Akhlak terpuji kepada diri sendiri, diharapkan peserta
didik mampu :
 Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri
(tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qana‟ah)
D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan 1
 Menunjukkan dalil tentang sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan
qana‟ah Allah
2. Pertemuan 2
 Menjelaskan pengertian sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan
qana‟ah
3. Pertemuan 3
 Mengidentifikasi sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
4. Pertemuan 4
 Menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri
(tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qana‟ah)
 Uji Kompetensi 1
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan
: Saintifik
2. Metode
: kontekstual, kooperatif
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3. Teknik
: Information Search
F. Media, Alat Dan Sumber Belajar
1. Media
b. Lembar Asmaul husna .
2. Alat
c. Laptop
d. Print Out Presentasi Powerpoint
3. Sumber Belajar
a. Lukman Chakin, Moh. Solehudin. 2014. Akidah Akhlak Pendekatan
Saintifik Kurikulum 2013 Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Agama RI
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
b. Buku Ajar / LKS Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Semester Ganjil.
Araminta Sains
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Akhlak terpuji kepada diri sendiri.
d. Memberikan appersepsi pembelajaran
e. Memberi informasi KI / K.D., indikator, dan tujuan pembelajaran.
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Mengamati gambar-gambar dan atau video yang berhubungan dengan
sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah.
Menanya:
 Melakukan tanya jawab tentang maksud dan makna yang terkandung
dalam gambar-gambar dan atau video yang berhubungan dengan sifat
tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah.
Mengeksplorasi :
 Membaca dari berbagai sumber materi tentang sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah beserta dalil-dalilnya
Mengasosiasi:
 Membuat peta konsep tentang pembagian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah
Mengkomunikasikan:
 Mempresentasikan/menyajikan contoh tentang fenomena-fenomena
kehidupan yang berhubungan dengan sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah
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3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
membahas pengertiantawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Kedua:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Akhlak terpuji kepada diri sendiri.
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Menyimak penjelasan guru tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah.
Menanya:
 Menanyakan ulang tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah.
Mengeksplorasi :
 Mendiskusikan
pengertian,contoh
orang
yang
mengimani
pengertiansifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah.
Mengasosiasi:
 Saling mencocokkan rumusan tentang pengertian sifat tawakal,
ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
Mengkomunikasikan:
 Mempresentasikan /menyajikan contoh tentang fenomena-fenomena
kehidupan yang berhubungan dengan sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah.
3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
membahas identifikasi tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
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e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Ketiga:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Akhlak terpuji kepada diri sendiri
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Menyimak penjelasan guru tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah.
Menanya:
 Menanyakan ulang tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah.
Mengeksplorasi :
 Membaca dari berbagai sumber materi tentang sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah beserta dalil-dalilnya
Mengasosiasi:
 Menyimpulkan contoh-contoh perilaku orang yang mengimani sifat
tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
Mengkomunikasikan:
 Mempresentasikan /menyajikan contoh tentang fenomena-fenomena
kehidupan yang berhubungan dengan sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah
3. Penutup (10 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
d. Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
contoh tentang fenomena-fenomena kehidupan yang berhubungan
dengan sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
e. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
Pertemuan Keempat:
1. Pendahuluan (10 menit)
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
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berdo‟a bersama.
b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
c. Memberikan motivasi pentingnya Akhlak terpuji kepada diri sendiri
d. Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
e. Memberikan appersepsi pembelajaran
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (10 menit)
Mengamati :
 Menyimak penjelasan guru tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah.
Menanya:
 Menanyakan ulang tentang pengertian sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah.
Mengeksplorasi :
 Menggali dari berbagai sumber/media tentang fenomena-fenomena
kehidupan sebagai bukti dari sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan
qana‟ah
Mengasosiasi:
 Menyimpulkan contoh-contoh perilaku orang yang mengimani sifat
tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
 Menyimpulkan fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai
bukti dari sifat tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
Mengkomunikasikan:
 Mempresentasikan /menyajikan contoh tentang fenomena-fenomena
kehidupan yang berhubungan dengan sifat tawakal, ikhtiyar, sabar,
syukur dan qana‟ah
3. Penutup (60 menit)
a. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
b. Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
c. Melakukan Ulangan Harian
d. Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
H. Penilaian
1. Sikap Spiritual
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi

: Penilaian Diri.
: Lembar Penilaian Diri.

:
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No.
1
2
3
4
5

Sikap/Nilai
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Ikut membaca asmaul husna
Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan
Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan
pendapat/presentasi
Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat
tinggal, sekolah dan masyarakat

2. Sikap sosial
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrumen

Instrumen

Tidak menyela pembicaraan.
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur.
Tidak meludah di sembarang tempat.
Tidak menyela pembicaraan
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan
orang lain
Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)
Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain
atau menggunakan barang milik orang lain
3. Pengetahuan
d. Teknik Penilaian
e. Bentuk Instrumen
f. Kisi-kisi
No
Indikator
.

2.
3.
4.

Terlampir

: Penilaian Antar Peserta Didik.
: Lembar antar peserta didik
:
Sikap/Nilai

1.

Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir

Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir

: Tes Tertulis
: Uraian
:

Menunjukkan dalil tentang sifat tawakal,
ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah Allah
Menjelaskan pengertian sifat tawakal,
ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah
Mengidentifikasi sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah
Menunjukkan contoh-contoh perilaku
akhlak terpuji pada diri sendiri (tawakal,
ikhtiar, sabar, syukur dan qana‟ah)

Instrumen
Bagaimana dalil tentang sifat tawakal,
ikhtiyar, sabar, syukur dan qana‟ah Allah?
Jelaskan pengertian sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah !
Sebutkan ciri-ciri sifat tawakal, ikhtiyar,
sabar, syukur dan qana‟ah !
Berikan contoh-contoh perilaku akhlak
terpuji pada diri sendiri (tawakal, ikhtiar,
sabar, syukur dan qana‟ah)
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4. Keterampilan
d. Teknik Penilaian
e. Bentuk Instrumen
f. Kisi-kisi
g.
No.
1.
2.

: Tes Praktik
: Uji Praktik Kinerja
:
Indikator

Instrumen

Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan
benar
Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan
benar

Jambi, Oktober 2020
Mengetahui
Kepala Madrasah,

Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak

Drs.Muhammad Rafi’i
NIP: : 19610806200003103

Hermantoni, S. Pd.I
NIP. -

Terlampir
Terlampir
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RPP . 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

MTs. Al-Jauharen
Akidah Akhlak
VIII (Delapan) / Gasal
Akhlak tercela kepada Diri Sendiri.
4 pertemuan (8 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
panda
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR :
KOMPETENSI DASAR
3.3.
Memahami pengertian,
contoh, dan dampak negatif sifat
ananiah, putus asa, gadab, dan
tamak

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
3.3.1.Menjelaskan pengertian ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak
3.3.2. Mengidentifikasi dalil tentang ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
3.3.3. Menunjukkan contoh ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak
3.3.4. Menjelaskan dampak negatif ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak

3.1. Menolak perilaku ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
3.2. Membiasakan diri
menghindari perilaku ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
4.3. Mensimulasikan akibat
4.3.1. Menceritakan kisah/fenomena yang muncul
buruk akhlak tercela
berkaitan dengan perilaku ananiah, putus asa,
ananiah, putus asa, gadab,
gadab, dan tamak dalam kehidupan seharidan tamak dalam kehidupan
hari
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sehari-hari

4.3.2. Mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan
dampak negatif dari perilaku ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak dalam fenomena
kehidupan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN :
Pertemuan Pertama :
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentangAkhlak tercela kepada Diri Sendiri., diharapkan peserta
didik mampu :
3.3.1.Menjelaskan pengertian ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
3.3.2. Mengidentifikasi dalil tentang ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Pertemuan Kedua :
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentangAkhlak tercela kepada Diri Sendiri., diharapkan peserta
didik mampu :
3.3.3. Menunjukkan contoh ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
3.3.4. Menjelaskan dampak negatif ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Pertemuan Ketiga :
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentangAkhlak tercela kepada Diri Sendiri., diharapkan peserta
didik mampu :
4.3.1. Menceritakan kisah/fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari
Pertemuan Ke Empat :
Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar dan
merefleksi tentangAkhlak tercela kepada Diri Sendiri., diharapkan peserta
didik mampu :
4.3.2. Mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak negatif dari perilaku
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak dalam fenomena kehidupan
D. MATERIPEMBELAJARAN :
Pertemuan Pertama :
3.3.1.Menjelaskan pengertian ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
3.3.2. Mengidentifikasi dalil tentang ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Pertemuan Kedua :
3.3.3. Menunjukkan contoh ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
3.3.4. Menjelaskan dampak negatif ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Pertemuan Ketiga :
4.3.1. Menceritakan kisah/fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari
Pertemuan Ke Empat :
4.3.2. Mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak negatif dari
perilaku ananiah, putus asa, gadab, dan tamak dalam fenomena kehidupan
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E. METODE PEMBELAJARAN:
 Pendekatan
: Saintifik
 Metode
: kontekstual, kooperatif
 Teknik
: Information Search
F. MEDIA, ALAT dan SUMBER BELAJAR
1. Media
Video Pembelajaran
2. Alat
Komputer
LCD Projector
3. Sumber Belajar
Buku Paket Akidah Akhlak dari Kemenag kelas VIII.
Buku Akidah Ahlak dari sumber penerbit Yang lain
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
PERTEMUAN 1
1. Pendahuluan (10 menit)
 Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
 Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
 Memberikan motivasi pentingnya menjauhi akhlak tercela kepada diri
sendiri
 Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
 Memberikan appersepsi pembelajaran
 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Mendengar penjelasan guru tentang pengertian dan dalil ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
Menanya
 Melakukan tanya jawab pengertian dan dalil ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak
Mengeksplorasi:
 Menggali informasti tentang pengertian dan dalil ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak
Mengasosiasi:
 Membuat peta konsep tentang pengertian dan dalil sifat ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
Mengkomunikasikan
 mempresentasikan/menyajikan hasil diskusi tentang pengertian
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
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3. Penutup (10 menit)
 Guru danpeserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
 Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
 Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
tentang contoh dan dampak negatif akhlak tercela kepada diri sendiri.
 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
PERTEMUAN 2
 Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
 Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
 Memberikan motivasi pentingnya menjauhi akhlak tercela kepada diri
sendiri
 Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
 Memberikan appersepsi pembelajaran
 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Mendengar penjelasan guru tentang contoh dan dampak negative
tentang ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
 Mengamati contoh gambar/video tentang Akhlak Tercela
Menanya
 Melakukan tanya jawab contoh dan dampak negative tentang ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
 Melakukan tanya jawab maksud dari gambar/video tentang akhlak
tercela
Mengeksplorasi:
 Menggali informasti tentang contoh dan dampak negatif, tentang
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Mengasosiasi:
 Membuat peta konsep tentang contoh dan dampak negatif tentang sifat
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Mengkomunikasikan
 mempresentasikan/menyajikan hasil diskusi tentang ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
3. Penutup (10 menit)
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Guru danpeserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
 Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
 Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
 Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti
pengamalan sikap akhl,ak tercela pada diri sendiri
 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
PERTEMUAN 3
 Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
 Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
 Memberikan motivasi pentingnya menjauhi akhlak tercela kepada diri
sendiri
 Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
 Memberikan appersepsi pembelajaran
 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati :
 Mendengar penjelasan guru tentang fenomena serta kisah tentang
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Menanya
 Melakukan tanya jawab fenomena serta kisah tentang ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
Mengeksplorasi:
 Menggali informasti tentang fenomena serta kisah tentang ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
Mengasosiasi:
 Tukar informasi tentang cara meninggalkan ananiah, putus asa, gadab,
dan tamak
 Membuat peta konsep tentang fenomena serta kisah tentang sifat
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
Mengkomunikasikan
 mempresentasikan/menyajikan hasil diskusi tentang ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
3. Penutup (10 menit)
 Guru danpeserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
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Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
Merencanakan kegiatan tindak lanjut.
Menyampaikan inti kegiatan untuk pembelajaran berikutnya yaitu
kisah-kisah tentang akhlak tercela kepada diri sendiri
 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
PERTEMUAN 4
1. Pendahuluan (10 menit)
 Membuka pembelajaran dengan dengan salam, Asmaul Husna dan
berdo‟a bersama.
 Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran.
 Memberikan motivasi pentingnya menjauhi akhlak tercela kepada diri
sendiri
 Guru melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya.
 Memberikan appersepsi pembelajaran
 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran.
2. Kegiatan Inti (10 menit)
Mengamati :
 Mendengar penjelasan guru kisah tentang ananiah, putus asa, gadab,
dan tamak
Menanya
 Melakukan tanya jawab tentang kisah ananiah, putus asa, gadab, dan
tamak
Mengeksplorasi:
 Menggali informasti tentang kisah tentang ananiah, putus asa, gadab,
dan tamak
Mengasosiasi:
 Membuat peta konsep tentang kisah tentang sifat ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak
Mengkomunikasikan
 mempresentasikan/menyajikan hasil diskusi tentang ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
3. Penutup (60 menit)
 Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
 Melakukan penguatan materi pelajaran hari ini.
 Melakukan Ulangan Harian
 Guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa.
H. PENILAIAN
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1. Sikap Spiritual
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen

: Penilaian Diri.
: Lembar Penilaian Diri.

No.

Sikap/Nilai

Instrumen

1
2
3
4

Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Ikut membaca asmaul husna
Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan
Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan
pendapat/presentasi
5
Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah
dan masyarakat
c. Kisi-kisi
:
2. Sikap sosial
a. Teknik Penilaian
: Penilaian Antar Peserta Didik.
b. Bentuk Instrumen
: Lembar antar peserta didik
c. Kisi-kisi
:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sikap/Nilai

1.
2.
3.
4.

Indikator
Menjelaskan pengertian ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak
Mengidentifikasi dalil tentang ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak
Menunjukkan contoh ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak

Terlampir

Instrumen

Tidak menyela pembicaraan.
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur.
Tidak meludah di sembarang tempat.
Tidak menyela pembicaraan
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain
Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)
Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau
menggunakan barang milik orang lain
3. Pengetahuan
a. Teknik Penilaian :
Tes Tulis
b. Bentuk Instrumen :
Lembar penilaian tes tulis
c. Kisi-kisi
:
No.

Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir

Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir
Terlampir

Butir Instrumen

Jelaskan pengertian ananiah, putus
asa, gadab, dan tamak!
Bagaimana dalil tentang ananiah,
putus asa, gadab, dan tamak?
Berikan contoh ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak!
Bagaimanakah dampak negatif
Menjelaskan dampak negatif ananiah,
ananiah, putus asa, gadab, dan
putus asa, gadab, dan tamak
tamak !
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5.

Menceritakan kisah/fenomena yang
muncul berkaitan dengan perilaku
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
dalam kehidupan sehari-hari

6. Mencari kisah-kisah yang berkaitan
dengan dampak negatif dari perilaku
ananiah, putus asa, gadab, dan tamak
dalam fenomena kehidupan

4. Keterampilan
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No.
1.
2.

Ceritakan kisah/fenomena berkaitan
dengan perilaku ananiah, putus asa,
gadab, dan tamak yang pernah
kalian jumpai dalam kehidupan
sehari-hari!
Bagaimanakah kisah tentang
Tsa‟labah?

: Tes Praktik
: Uji Praktik Kinerja
:
Indikator

Instrumen

Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan
Terlampir
benar
Mempraktikan adab-adab berdzikir dan berdoa yang baik dan benar Terlampir

Jambi, Oktober 2020
Mengetahui
Kepala Madrasah,

Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak

Drs.Muhammad Rafi’i
NIP: 19610806200003103

Hermantoni, S. Pd.I
NIP. -
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Skripsi:
Pelaksanaan Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah
Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi
A. Wawancara
1. Guru Akidah Akhlak
a. Bagaimana anda dalam melaksanakan proses pembelajaran akidah
akhlak kelas VIII A?
b. Apa kendala dalam proses pembelajaran ?
c. Bagaimana cara mengatasi daripada kendala tersebut?
d. Bagaimana keberhasilan dalam proses pembelajaran akidah akhlak
kelas VIII A?
e. Apakah anda sangat dekat dengan siswa di Madrasah Tsanawiyah
Swasta Al-Jauharen Kota Jambi?
f. Bagaimana reaksi siswa atas proses pembelajaran tersebut?
g. Bagaimana sarana dan pra sarana sekolah

2. Kepala Sekolah
a. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi?
b. Apa visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi?
c. Bagaimana kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen
Kota Jambi?
d. Apa tujuan Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi?
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3. Guru Akidah Akhlak
a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII
A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi?
b. Apa saja kendala dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak
dikelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi,dan
cara mengatasinya?
c. Bagaimana keberhasilan dalam proses pembelajaran Akidah
Akhlak kelas VIII A Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota Jambi?
B. observasi
1. aktivitas sekolah madrasah tsanawiyah swasta al-jauharen kota jambi
2. pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak kelas VIII A madrasah
tsanawiyah swasta al-jauharen kota jambi
3. jumlah guru, siswa dan sarana pra sarana di sekolah Madrasah Aliyah
Nurussa‟adah
4. Kendala dalam proses pembelajaran akidah akhlak kelas VIII A
tsanawiyah swasta al-jauharen kota jambi
5. dan bagaimana keberhasilan dalam proses pembelajaran akidah akhlak
kelas VIII A tsanawiyah swasta al-jauharen kota jambi
C. Dokumentasi
1. Historis dan Geografis Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi
2. Struktur Tenaga Pendidik di Madrasah Tsanawiyah Swasta AlJauharen Kota Jambi
3. Struktur Organisasi di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi
4. Keadaan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Jauharen Kota
Jambi
5. Keadaan sarana dan Pra Sarana
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