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2
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ABSTRAK 

Annafsi Muslimah, “Penerapan Strategi Reading Guide Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Kelas II B 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Giriloyo 1 Imogiri Bantul”. Skripsi. 

Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2018. 

Pada proses pembelajaran Akidah Akhlak kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1 ditemukan kendala dalam meningkatkan hasil 

belajar. Pembelajaran Akidah Akhlak kurang adanya variasi strategi 

pembelajaran, hanya menerapkan metode ceramah sehingga hasil 

belajar peserta didik kurang maksimal. Hasilnya 75% peserta didik 

belum mencapai KKM yang ditentukan Madrasah, yaitu 75. Untuk 

mengatasi masalah tersebut diterapkan strategi reading guide dalam 

proses pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Mengetahui hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1, (2) Mengetahui peningkatan hasil belajar Akidah 

Akhlak peserta didik kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1 dengan 

menggunakan strategi reading guide, (3) mengetahui faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan strategi reading 

guide. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data 

yang diperoleh dari penelitian ini meliputi: hasil belajar peserta didik 

yang diambil dari pemberian soal tes pada akhir siklus, aktifitas guru 

dan peserta didik pada proses pembelajaran yang diambil dari 

observasi dan wawancara dengan guru dan peserta didik, catatan 

lapangan untuk mencatat keadaan yang terjadi selama proses 

pembelajaran, dan dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini 

adalah: (1) Adanya peningkatan hasil belajar Akidah Akhlak peserta 

didik, yaitu meningkatnya hasil belajar peserta didik di atas KKM 75 

yang mencapai 80% dari jumlah peserta didik kelas II B MI Ma’arif 

Giriloyo 1, (2) Adanya peningkatan nilai rata-rata kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1. 

Hasil penelitian antara lain: (1) Penerapan strategi reading 

guide dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu membaca materi, 

menjawab soal panduan, membacakan hasil, diskusi, dan menarik 

kesimpulan, (2) Pada siklus I menunjukkan persentase ketuntasan 
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hasil belajar peserta didik sebesar 60% dengan rata-rata kelas sebesar 

78,19 dan pada siklus II persentase ketuntasan hasil belajar sebesar 

90% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 82,88, (3) Faktor pendukung 

dalam penerapan strategi reading guide adalah minat baca peserta 

didik, antusias peserta didik dalam belajar, motivasi belajar, dan 

keterampilan guru menerapkan strategi. Faktor penghambat dalam 

penerapan strategi reading guide adalah kemampuan membaca 

rendah, keterampilan memahami bacaan rendah, kondisi kelas yang 

kurang nyaman, dan penguasaan kelas. 

Kata Kunci: Pembelajaran Akidah Akhlak MI, strategi reading 

guide, hasil belajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan pendidikan semakin penting dalam 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

hal pengetahuan maupun perilakunya. Adanya kemajuan 

dalam bidang pendidikan mendorong adanya berbagai 

pembaruan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya 

tujuan belajar yang sesungguhnya.  

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari 

kata “didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran 

“an”, yang mengandung arti perbuatan.
3
 Istilah pendidikan ini 

semula berasala dari Bahasa Yunani yaitu pedagogie yang 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
4
 Dalam 

perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak 

didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam 

perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang 

lebih tinggi dalam arti mental.
5
 Sehingga dapat diartikan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilaksanakan 

                                                           
3
 Suparlan, Dasim Budimansyah, Danny Meirawan, Pakem, Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (Bandung: PT Ganesindo, 2008) hlm.70. 
4
 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2007), hlm.75 
5
 Hisyam Zaini dan Barmawy Munthe, Strategi Pembelajaran Aktif, 

(Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), hlm.xv. 



 

2 
 
 

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tingkat 

hidup yang lebih baik dalam arti mental. 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernialai 

edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara 

guru dan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif 

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis 

dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan 

pengajaran.
6
 

Harapan dari kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan seorang pendidik adalah bagaimana bahan 

pembelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai dengan 

tuntas oleh peserta didik. Terdapat beberapa aspek yang 

memunculkan permasalahan dalam mengelola kelas dengan 

baik. Akibatnya tujuan pendidikan yang diinginkan kurang 

maksimal dalam pencapaiannya. 

Pengelolaan kelas yang baik akan memudahkan guru 

dalam mencapai tujuan pembelajaran tanpa menemukan 

kendala yang cukup berat. Pengembangan variasi dalam 

mengajar juga dibutuhan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran secara maksimal. Dalam pengembangan proses 

pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik 

                                                           
6
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Cet. ke-

4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm.1. 
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dan pihak yang bersangkutan. Strategi pembelajaran memiliki 

peran yang cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar 

yang efektif dan menyenangkan. Kemampuan peserta didik 

yang diharapan akan tercapai ketika penggunakan strategi 

dengan baik dan relevan. 

Salah satu permasalahan yang terdapat dalam proses 

pembelajaran SD/MI adalah kurangnya pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang diajarkan. Tingkat literasi peserta 

didik juga menjadi halangan dalam keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Bahkan dalam madrasah yang dinilai bagus pun, 

peserta didiknya hanya membaca sebagian kecil dari yang 

mereka butuhkan bagi perkembangan pengetahuan mereka. 

Dan peserta didik jarang sekali menulis.  

Dari pengamatan peneliti selama pelaksanaan kegiatan 

magang III hal tersebut juga terjadi pada kelas II B MI Ma’arif 

Giriloyo 1 Imogiri. Hanya sedikit sekali peserta didik yang 

menunjukkan kemampuan membaca secara kritis atau menulis 

secara efektif.  Dengan kemampuan membaca kritis yang 

rendah maka mengakibatkan rendahnya pemahaman materi 

peserta didik serta berdampak pada rendahnya hasil belajar 

peserta didik. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran Akidah Akhlak kelas II B MI Ma’arif 

Giriloyo 1 masih didominasi dengan metode konvensional 

yaitu metode ceramah. Hal ini mengakibatkan peserta didik 

kurang tertarik dan kurang konsentrasi dalam memahami 
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penjelasan guru. Sehingga berdampak pada hasil belajar 

peserta didik. 

Dengan adanya masalah proses pembelajaran Akidah 

Akhlak kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti penerapan strategi reading guide dalam 

meningatkan hasil belajar peserta didik kelas II B MI Ma’arif 

Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apakah 

dengan strategi reading guide memungkinkan peserta didik 

untuk lebih fokus dan terbimbing dalam memperdalam 

pemahaman materi pelajaran yang selanjutnya diterapkan 

dalam kehidupannya. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang penelitian ini dapat diketahui bahwa 

seorang pendidik dalam mengajar peserta didik harus memiliki 

keahlian agar tujuan pendidik tercapai dengan maksimal. 

Masalah tersebut diantaranya adalah : 

1. Proses pembelajaran yang baik dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

2. Strategi yang cocok dalam penyampaian materi Akidah 

Akhlak. 

3. Kemampuan pendidik dalam menyampaikan materi 

Akidah Akhlak. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, agar hasil penelitian lebih 

fokus peneliti menentukan pokok masalah yang akan diteliti, 

yaitu peningkatan hasil belajar/prestasi belajar Akidah Akhlak 



 

5 
 
 

peserta didik kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1 melalui strategi 

reading guide. 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran reading guide 

dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Akidah 

Akhlak kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penerapan strategi pembelajaran reading guide? 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusalan masalah tersebut, penelitian penerapan 

strategi reading guide dalam meningkatkan hasil belajar 

Akidah Akhlak peserta didik kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan strategi reading guide dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam penerapan strategi pembelajaran 

reading guide. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Bertambahnya keilmuan yang berkaitan dengan strategi 

pembelajaran reading guide.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

1) Mampu menganalisa terjadinya permasalahan-

permasalahan pembelajaran dan  mampu mengatasi 

permasalahan tersebut.  

2) Mampu menumbuhkan suasana pembelajaran yang 

kondusif dan meningkatkan kemandirian peserta 

didik.  

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman peneliti untuk terjun ke 

bidang pendidikan. 

c. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan madrasah sebagai 

bahan acuan dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Penerapan Strategi 

Reading Guide dalam Mingkatkan Hasil Belajar Akidah 

Akhlak Peserta Didik Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Giriloyo 1 dengan, berdasarkan hasil data dan hasil analisis 

peningkatan hasil belajar peserta didik kelas II B dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi reading guide dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak khususnya pada materi sikap jujur dan rajin 

pada kelas II B MI Ma’arif Giriloyo 1 terlaksana dengan 

lancar serta dapat diterima dengan mudah oleh peserta 

didik. Proses penerapan strategi reading guide pada 

penelitian ini terdapat sebagian perubahan langkah-langkah 

dari teori yang ada dengan tujuan penyesuaian kondisi 

peserta didik serta meningkatkan hasil yang lebih efektif. 

Perubahan tersebut dengan membimbing peserta didik 

dalam mengerjakan pertanyaan panduan dan membacanya 

secara bersama-sama.  

2. Peningkatan hasil belajar peserta didik dimulai dengan 

meningkatnya persentase ketuntasan hasil belajar Akidah 

Akhlak dan rata-rata nilai akhir klasikal peserta didik kelas 

II B MI Ma’arif Giriloyo 1. Persentase ketuntasan klasikal 

pada tahap sebelum tindakan adalah 25% dengan nilai rata-

rata 64,41. Setelah adanya tindakan  pada siklus I 

meningkat menjadi 60% dengan rata-rata 78,19. Dan 
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dilanjutkan pada tindakan siklus II persentse ketuntasan 

klasikal peserta didik kelas II B 90% dengan nilai rata-rata 

82,88. 

3. Pada penerapan strategi reading guide terdapat faktor 

pendorong yang berupa motivasi, tingkat konsentrasi, minat 

belajar, keterampilan guru mengajar, perhatian guru 

terhadap peserta didik, kemampuan membaca peserta didik 

yang baik. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan 

strategi ini adalah adanya peserta didik yang memiliki 

kemampuan membaca rendah, motivasi belajar yang kurang 

baik, dan kemampuan guru dalam mengkondisikan kelas 

yang kurang maksimal. 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan 

bahwa penerapan strategi reading guide mampu meningkatkan 

hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik kelas II B MI 

Ma’arif Giriloyo 1. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

persentase ketuntasan klasikal dan rata-rata nilai klasikal yang 

meningkat pada setiap tahapan. Berikut implikasi-implikasi 

dalam penelitian: 

1. Bagi Peserta Didik 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi reading guide 

ternyata mampu meningkatkan hasil belajar Akidah 

Akhlak peserta didik. Oleh karena itu, dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, strategi reading 
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guide dapat terus dikembangkan dan diterapkan dalam 

mata pelajaran lainnya. 

2. Bagi Guru 

Pembelajaran dengan strategi reading guide dalam mata 

pelajaran Akidah Akhlak dapat dijadikan alternatif pilihan 

strategi pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

atau lainnya. 

3. Bagi Madrasah 

Demi pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif 

dan menghasilkan hasil belajar yang baik maka perlu 

ditunjang dengan adanya sumber belajar yang sesuai 

dengan kondisi peserta didik. Oleh karena itu, pihak 

Madrasah diharapkan mendukung dan memfasilitasi segala 

kebutuhan 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti lebih giat lagi dalam mengembangan proses 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi 

pembelajaran lainnya yang tentunya sesuai dengan konsep 

atau materi yang akan diajarkan demi mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

5. Pembelajaran dengan menggunakan strategi reading guide 

mengharuskan guru untuk mempersiapkan bahan ajar 

secara mandiri dengan menyesuaikan kondisi peserta didik 

dalam memahami bahan ajar dengan tujuan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 
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6. Penggunaan strategi reading guide menuntut guru untuk 

memotivasi peserta didik dalam memahami isi bacaan 

dengan baik. 

7. Penerapan strategi reading guide pada kelas II akan lebih 

efektif apabila guru memandu dalam setiap tahapan yang 

harus dilalui oleh peserta didik, dengan kata lain guru 

memimpin kegiatan peserta didik selama proses 

pembelajaran menggunakan strategi reading guide. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan disebabkan kondisi yang kurang 

mendukung proses peneelitian dan pelaksanaan tindakan. 

1. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan strategi 

reading guide. Terdapat dua materi bacaan yang harus 

dipelajari peserta didik dengan waktu 2 jam pembelajaran 

(2x35 menit). 

2. Terdapat dua peserta didik yang kurang lancar dalam 

membaca, sehingga guru dan peneliti harus membimbing 

peserta didik tersebut secara khusus dan mengakibatkan 

proses pembelajaran berjalan kurang sesuai dengan 

rencana. 

3. Pada siklus I terdapat beberapa peserta didik yang belum 

mampu memahami perintah guru dengan baik dalam 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan 
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strategi reading guide. Sehingga banyak waktu yang 

digunakan menjadi kurang efisien. 

D. Saran 

1. Bagi Guru 

Saran untuk guru, apabila melaksanakan kegiatan 

pembelajaran alangkah lebih baiknya perlu menggunakan 

berbagai variasi model, metode, strategi, ataupun bahan 

ajar yang mampu menunjang proses pembelajaran. 

Sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun 

yang dipelajari secara mandiri, karena berhasil atau 

tidaknya sebuah pembelajaran yang mentukan adala guru 

yang mengajar. Oleh sebab itu guru harus mampu 

memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

secara menyenangkan dan bermakna. Berdasarkan 

kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis 

menyarankan kepada guru: 

a. Menerapkan strategi pembelajaran reading guide 

dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak kelas II B 

MI Ma’arif Giriloyo 1, dikarenakan strategi tersebut 

dapat mempermudah pemahaman peserta didik dan 

mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Guru tidak boleh ragu-ragu dalam mempersiapkan dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif 

dan menyenangkan serta bermakna. Guru sebaiknya 
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menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi 

peserta didik. 

c. Guru hendaknya mampu menciptakan kondisi kelas 

yang kondusif serta aktif dalam berbagai jenis kegiatan 

dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

Selalu semangat dalam meningkatkan hasil belajar 

dalam semua mata pelajaran dan semua kegiatan, karena 

dengan meningkatnya hasil belajar yang sesungguhnya 

maka akan meningkat pula pengetahuan juga prestasi yang 

akan diperoleh. Membaca dengan memahami inti bacaan 

adalah salah satu cara dalam memahami suatu materi 

pembelajaran dengan efektif, karena membaca akan 

menambah banyak pengetahuan dalam kehidupan. 
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 LAMPIRAN I 

Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas II Madrasah Ibtidaiyah 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1.Menerima dan 

menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1 Meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui kalimat 

tayyibah (Tahlil). 

1.2 Meyakini Allah swt sebagai al- Quddus, as-

Samad, al-Muhaimin, dan al-Badi. 

1.3 Menerima nilai-nilai sifat jujur, rajin, dan percaya 

diri. 

1.4 Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan adab 

belajar, mengaji, dan bermain dalam kehidupan 

sehari- 

hari. 

1.5 Menyadari manfaat dan hikmah menghindari 

sifat malas. 

2. Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru. 

2.1 Terbiasa membaca kalimat tayyibah (Tahlil). 

Dalam 

kehidupan sehari-hari 

2.2 Membiasakan diri berperilaku positif sebagai 

 implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat 

Allah SWT yang terkandung dalam al-Quddus, as-

Samad, al-Muhaimin, dan al-Badi. 

2.3 Terbiasa berperilaku jujur, rajin, dan percaya diri 

dalam kehidupan sehari-hari 

2.4 Terbiasa beradab ketika belajar, mengaji, dan 

bermain dalam kehidupan sehari-hari. 

2.5 Terbiasa menghindari sifat malas. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

[mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan 

di sekolah. 

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah (Tahlil). 

3.2 Mengenal sifat-sifat Allah swt. yang terkandung 

dalam al-Asma‟ al-Husna (al-Quddus, as-Samad, al- 

Muhaimin, dan al-Badi). 

3.3 Memahami perilaku jujur, rajin, dan percaya diri. 

3.4 Memahami sikap yang baik ketika belajar, 

mengaji, dan bermain dalam kehidupan seharihari. 

3.5 Menjelaskan sikap malas dan cara menghindari-

nya. 
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4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas 

dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

4.1 Melafalkan kalimat tayyibah (Tahlil) dan 

maknanya. 

4.2 Melafalkan al-Asma‟ al-Husna (al-Quddus, as-

Samad, al-Muhaimin, dan al-Badi) dan artinya. 

4.3 Menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur, rajin, 

dan percaya diri. 

4.4 Mensimulasikan adab yang baik ketika belajar, 

mengaji, dan bermain dalam kehidupan seharihari. 

4.5 Menceritakan contoh sikap malas dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 
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LAMPIRAN II 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MI Ma‟arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : 2 / 2 (Genap) 

Tema   : Akhlak Terpuji dan Beradap Secara 

Islami 

Sub Tema  : Akhlak Terpuji 

Materi Pokok  : 1. Jujur 

     2. Rajin 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

Kompetensi Inti 1 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di madrasah. 

Kompetensi Inti 4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak, sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui membaca, mendengarkan penjelasan, dan diskusi 

kecil, peserta didik mampu : 

1. Mampu menjelaskan arti sikap jujur dengan benar. 

2. Mampu menyebutkan manfaat sikap jujur dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

3. Mampu menyebutkan contoh sikap jujur pada kehidupan 

sehari-hari dengan peraya diri. 

4. Mampu menjelaskan arti sikap rajin dengan jelas. 

5. Mampu menyebutkan manfaat sikap rajin dengan benar. 

6. Mampu menyebutkan contoh sikap rajin dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat. 

 

C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Mapel Kompetensi Dasar Indikator 

Akidah 

Akhlak 

2.9 Terbiasa berperilaku 

jujur, rajin, dan percaya 

diri dalam kehidupan 

sehari-hari 

2.9.1 Peserta didik mampu 

melaksanakan sikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

baik. 

2.9.2 Peserta didik mampu 

membiasakan bersikap jujur 

dalam lingkungannya dengan 

ikhlas. 

2.9.3 Peserta didik mampu 

mempraktikkan sikap rajin 

dalam lingkungannya dengan 

mandiri. 

2.9.4 Peserta didik mampu 

membiasakan bersikap rajin 

dalam melaksanakan tugas 

dengan baik. 

3.9 Memahami perilaku 

jujur, rajin, dan percaya 

diri. 

3.9.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan arti sikap jujur 

melalui kegiatan membaca 

dengan benar. 
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3.9.2 Peserta didik mampu 

menyebutkan manfaat sikap 

jujur dalam kehidupan sehari-

hari dengan baik. 

3.9.3 Peserta didik mampu 

menyebutkan contoh sikap jujur 

pada kehidupan sehari-hari 

dengan peraya diri. 

3.9.4 Melalui kegiatan membaca 

peserta didik mampu 

menjelaskan arti sikap rajin 

dengan jelas. 

3.9.5 Peserta didik mampu 

menyebutkan manfaat sikap 

rajin dengan benar. 

3.9.6 Peserta didik mampu 

menyebutkan contoh sikap rajin 

dalam kehidupan sehari-hari 

dengan tepat. 

4.9 Menyebutkan contoh-

contoh perilaku jujur, 

rajin, dan percaya diri. 

4.9.1 Peserta didik mampu 

menggambarkan contoh sikap 

jujur dalam kehidupan sehari-

hari dengan baik. 

4.9.2 Peserta didik mampu 

menggambarkan conroh sikap 

rajin dalam kehidupannya 

dengan tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Berisi tentang : (Terlampir) 

1. Pengertian sikap jujur. 

2. Manfaat sikap jujur. 

3. Contoh sikap jujur 

4. Pengertian sikap rajin. 

5. Manfaat sikap rajin 

6. Contoh sikap rajin. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Strategi  : Reading Guide 

2. Metode  : Diskusi 
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F. SUMBER BELAJAR 

1. Kementrian Agama, Buku Guru Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama, 2015, hlm.73-88 

2. Kementrian Agama, Buku Siswa Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama, 2015, hlm.64-71 

3. Bacaan materi sikap jujur dan sikap rajin yang dibuat oleh 

guru. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru melakukan pengkondisian kelas dengan mengatur 

peserta didik duduk dengan rapi ditempatnya masing-

masing. 

b. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

“Assalamu‟alaikum” dan “selamat pagi” kepada 

semua peserta didik. 

c. Guru meminta peserta didik untuk berdoa sebelum 

belajar dengan sikap rapi. 

 
d. Guru mengecek kehadiran peserta didik dilanjutkan 

mengecek kesiapan belajar peserta didik. 

e. Guru menjelaskan kontrak belajar untuk satu kali 

pertemuan. 

a. Peserta didik harus mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir. 

b. Peserta didik boleh keluar kelas setelah guru 

menutup pembelajaran. 

f. Setelah peserta didik fokus guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan pelajaran sebelumnya. 

g. Guru mengaitkan apersepsi dengan materi yang akan 

dipelajari pada hari ini. 

h. Guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan kegunaan 

materi pembelajaran. 
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2. Inti (45 menit) 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada 

peserta didik siapa yang sudah pernah menemukan 

uang dijalan. 

b. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan sikap 

jujur melalui pertanyaan “Apa yang harus dilakukan 

ketika menemukan benda milik orang lain?”.  

c. Guru menanyakan apa arti dari sikap jujur.  

d. Guru meminta peserta didik untuk membaca materi 

yang  telah dibagikan. 

e. Guru meminta peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan dengan membaca bacaan yang ada tersebut.  

f. Guru bersama peserta didik mendiskusikan hasil 

jawaban masing-masing peserta didik.   

g. Guru membenarkan jawaban peserta didik yang kurang 

tepat. 

h. Guru membacakan pertanyaan dalam reading guide dan 

meminta peserta didik menjawabnya dengan kompak 

dan keras. 

i. Guru meminta semua peserta didik untuk menutup 

bacaan dan jawaban mereka dan meletakkan di atas 

meja. 

j. Guru membagikan lembar kerja individu dan peserta 

didik mengerjakannya.   

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru menanyakan kembali materi apa yang sudah 

dipelajari pada hari ini, dan materi apa saja yang belum 

dipahami. 

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari. 

c. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru menanyakan apakah semua peserta didik merasa 

senang dengan pembelajaran hari ini. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk mengemasi 

perlengkapan belajar dan merapikan tempat duduk. 
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f. Guru bersama peserta didik menutup pembelajaran 

dengan bacaan hamdallah. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

“Wassalamu‟alaikum wr wb” 

 

H. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian  : Proses dan Hasil 

2. Teknik Penilaian 

Sikap    : Cheklist 

Pengetahuan   : Tes 

Keterampilan   : Produk 

3. Bentuk Penilaian 

Sikap    : Skala Sikap 

Pegetahuan   : Tes Tertulis 

Keterampilan   : Menggambar 

4. Intrumen Penilaian 

Sikap    : Terlampir 

Pengetahuan   : Terlampir 

Keterampilan   : Terlampir 
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LAMPIRAN III 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MI Ma‟arif Giriloyo 1 

Kelas/Semester : 2 / 2 (Genap) 

Tema   : Akhlak Terpuji dan Beradap Secara 

Islami 

Sub Tema  : Akhlak Terpuji 

Materi Pokok  : 1. Jujur 

     2. Rajin 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

Kompetensi Inti 1 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di madrasah. 

Kompetensi Inti 4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak, sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui membaca, mendengarkan penjelasan, dan diskusi 

kecil, peserta didik mampu : 

1. Mampu menjelaskan arti sikap jujur dengan benar. 

2. Mampu menyebutkan manfaat sikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari dengan baik. 

3. Mampu menyebutkan contoh sikap jujur pada kehidupan 

sehari-hari dengan peraya diri. 

4. Mampu menjelaskan arti sikap rajin dengan jelas. 

5. Mampu menyebutkan manfaat sikap rajin dengan benar. 

6. Mampu menyebutkan contoh sikap rajin dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat. 

 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Mapel Kompetensi Dasar Indikator 

Akidah 

Akhlak 

2.9 Terbiasa berperilaku 

jujur, rajin, dan percaya 

diri dalam kehidupan 

sehari-hari 

2.9.1 Peserta didik mampu 

melaksanakan sikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari dengan 

baik. 

2.9.2 Peserta didik mampu 

membiasakan bersikap jujur 

dalam lingkungannya dengan 

ikhlas. 

2.9.3 Peserta didik mampu 

mempraktikkan sikap rajin 

dalam lingkungannya dengan 

mandiri. 

2.9.4 Peserta didik mampu 

membiasakan bersikap rajin 

dalam melaksanakan tugas 

dengan baik. 

3.9 Memahami perilaku 

jujur, rajin, dan percaya 

diri. 

3.9.1 Peserta didik mampu 

menjelaskan arti sikap jujur 

melalui kegiatan membaca 

dengan benar. 



120 
 
 

3.9.2 Peserta didik mampu 

menyebutkan manfaat sikap 

jujur dalam kehidupan sehari-

hari dengan baik. 

3.9.3 Peserta didik mampu 

menyebutkan contoh sikap jujur 

pada kehidupan sehari-hari 

dengan peraya diri. 

3.9.4 Melalui kegiatan membaca 

peserta didik mampu 

menjelaskan arti sikap rajin 

dengan jelas. 

3.9.5 Peserta didik mampu 

menyebutkan manfaat sikap 

rajin dengan benar. 

3.9.6 Peserta didik mampu 

menyebutkan contoh sikap rajin 

dalam kehidupan sehari-hari 

dengan tepat. 

4.9 Menyebutkan contoh-

contoh perilaku jujur, 

rajin, dan percaya diri. 

4.9.1 Peserta didik mampu 

menggambarkan contoh sikap 

jujur dalam kehidupan sehari-

hari dengan baik. 

4.9.2 Peserta didik mampu 

menggambarkan conroh sikap 

rajin dalam kehidupannya 

dengan tepat. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

Berisi tentang : (Terlampir) 

1. Pengertian sikap jujur. 

2. Manfaat sikap jujur. 

3. Contoh sikap jujur 

4. Pengertian sikap rajin. 

5. Manfaat sikap rajin 

6. Contoh sikap rajin. 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Strategi  : Reading Guide 

2. Metode  : Diskusi 
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D. SUMBER BELAJAR 

1. Kementrian Agama, Buku Guru Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama, 2015, hlm.73-88 

2. Kementrian Agama, Buku Siswa Akidah Akhlak, Jakarta: 

Kementrian Agama, 2015, hlm.64-71 

3. Bacaan materi sikap jujur dan sikap rajin yang dibuat oleh 

guru. 

 

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru melakukan pengkondisian kelas dengan mengatur 

peserta didik duduk dengan rapi ditempatnya masing-

masing. 

b. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

“Assalamu‟alaikum” dan “selamat pagi” kepada semua 

peserta didik. 

c. Guru meminta peserta didik untuk berdoa sebelum 

belajar dengan sikap rapi. 

 
d. Guru mengecek kehadiran peserta didik dilanjutkan 

mengecek kesiapan belajar peserta didik. 

e. Guru menjelaskan kontrak belajar untuk satu kali 

pertemuan. 

f. Peserta didik harus mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir. 

g. Peserta didik boleh keluar kelas setelah guru menutup 

pembelajaran. 

h. Setelah peserta didik fokus guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan pelajaran sebelumnya. 

i. Guru mengaitkan apersepsi dengan materi yang akan 

dipelajari pada hari ini. 

j. Guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan kegunaan 

materi pembelajaran. 
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2. Inti (45 menit) 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan bertanya kepada 

peserta didik tentang pembelajaran sebelumnya.  

b. Guru mengecek pemahaman peserta didik tentang 

materi sikap jujur dan rajin pada pertemuan 

sebelumnya.  

c. Guru membagikan bacaan materi pembelajaran dan 

soal acuan reading guide. 

d. Guru membacakan soal dan meminta peserta didik 

mencari jawaban dalam becaan kemudian menuliskan 

dalam lembar kertas yang ada. 

e. Setelah selesai guru meminta peserta didik membaca 

hasil jawaban dengan bersama-sama secara lantang. 

f. Guru meminta peserta didik menutup semua bacaan 

dan buku materi yang ada. 

g. Guru membagikan lembar kerja individu dan peserta 

didik mengerjakannya.  

  

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru menanyakan kembali materi apa yang sudah 

dipelajari pada hari ini, dan materi apa saja yang belum 

dipahami. 

b. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari. 

c. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

d. Guru menanyakan apakah semua peserta didik merasa 

senang dengan pembelajaran hari ini. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk mengemasi 

perlengkapan belajar dan merapikan tempat duduk. 

f. Guru bersama peserta didik menutup pembelajaran 

dengan bacaan hamdallah. 

g. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

“Wassalamu‟alaikum wr wb” 
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F. PENILAIAN 

1. Prosedur Penilaian  : Proses dan Hasil 

2. Teknik Penilaian 

Sikap    : Cheklist 

Pengetahuan   : Tes 

Keterampilan   : Produk 

3. Bentuk Penilaian 

Sikap    : Skala Sikap 

Pegetahuan    : Tes Tertulis 

Keterampilan   : Menggambar 

4. Intrumen Penilaian 

Sikap    : Terlampir 

Pengetahuan   : Terlampir 

Keterampilan   : Terlampir 
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LAMPIRAN IV 
 

Perlengkapan Pelaksanaan Strategi Reading Guide Siklus I 

Materi Bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur adalah berbuat dan berkata sesuai dengan kenyataan. 

Jujur merupakan sifat terpuji. Allah memuji orang-orang yang 

mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah 

untuk mereka. Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang paling 

jujur. Beliau tidak pernah berkata dusta, beliau jujur dalam 

berdagang dan ketika menjadi pemimpin umat. Oleh karena itu 

Rasulullah SAW dijuluki al-Amin yaitu dapat percaya. Orang dapat 

dikatakan jujur jika ucapan dengan kenyataan yang ada itu sama. 

Kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Karena 

kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan 

membawa ke surga. Sebaliknya dusta akan menunjukkan kepada 

kejahatan dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Dusta 

merupakan perbuatan bohong atau mengatakan yang tidak benar.. 

Orang Islam wajib membiasakan diri bersikap jujur. Kedua orang 

tua akan menyayangi anak yang jujur. Contoh dari sikap jujur adalah 

ketika ujian tidak mencontek, mengerjakan tugas sendiri, mengakui 

kesalahan, mengatakan yang benar, dan lainnya. 

Rajin adalah suka bekerja (belajar), bersungguh-sungguh 

bekerja dalam melaksanakan tugas. Sifat rajin merupakan 

perbuatan terpuji. Orang rajin selalu beruntung dan berhasil, sifat 

rajin harus dibiasakan sejak masih kecil. Ingat pepatah   َْْوَجدََْْجدْ َْمن  

artinya: “Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan 

berhasil”. Pepatah lain mengatakan “Rajin pangkal pandai, malas 

pangkal bodoh” Rajin berarti mengerjakan tugas dengan baik. Anak 

yang rajin tidakْ mudah putus asa, anak yang rajin melakukan 

pekerjaan dengan sungguhsungguh.ْOrang yang bersungguh-sungguh 

pasti akan mendapat hasil. Contoh dari sikap rajin adalah selalu 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas, selalu membantu orangtua, selalu belajar dan 

lainnya. 
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Pertanyaan Panduan Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arti jujur adalah ……………………………………………………………… 

................................................................................................ 

2. Rasulullah dikenal sebagai orang yang ………………………… 

dan diberi gelar …………………………………….. yang artinya 

…………………… 

3. Kebalikan dari sifat jujur adalah ……………………………….. 

artinya ……………………………………………………………………………… 

4. Contoh sikap jujur adalah 

a. …………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………… 

5. Rajin adalah……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Arti kalimat  َْْوَجدََْْجدْ َْمن  adalah ……………………………………… 

7. Contoh sikap rajin adalah  

a.  …………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………
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LAMPIRAN V 

Perelengkapan Pelaksanaan Strategi Reading Guide Sikuls II 

Materi Bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur merupakan sifat terpuji. Jujur adalah berbuat 

dan berkata yang sebenarnya. Orang dikatakan jujur jika 

ucapannya sama dengan kenyataannya. Kebalikan dari sifat 

jujur adalah dusta. Sifat dusta artinya perbuatan bohong 

atau mengatakan yang tidak benar. Rasulullah SAW 

terkenal sebagai manusia yang paling jujur. Beliau tidak 

pernah berkata dusta, beliau selalu jujur dalam berdagang 

dan ketika menjadi seorang pemimpin umat. Oleh karena itu 

Rasulullah SAW diberi gelar Al-amin artinya dapat 

dipercaya.  Contoh sikap jujur adalah ketika ujian tidak 

mencontek, mengerjakan tugas sendiri, dan mengakui 

kesalahan. 

Rajin merupakan sifat terpuji. Rajin adalah suka 

bekerja dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

tugas. Orang yang rajin akan selalu berhasil dalam 

melaksanakan tugasnya. Seperti pepatah man jadda wajada 
yang artinya “barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 

ia akan berhasil”. Anak yang rajin tidak mudah putus asa 

dalam mengerjakan tugasnya. Contoh dari sikap rajin adalah 

selalu mengerjakan tugas tepat waktu, bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas, selalu membantu orang tua. 
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Pertanyaan Panduan Belajar 

1. Jujur adalah 

………………………………………………………………………………………… 

2. Kebalikan dari sifat jujur adalah ……………… artinya 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

3. Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia 

yang……………………………… dan diberi gelar ……………… artinya 

……………………………………………………… 

4. Contoh sikap jujur adalah  

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

5. Rajin adalah ……………………………………………………………… 

6. Arti kalimat man jada wajda adalah ……………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7. Contoh sifat rajin adalah  

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN VI 

KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS 1 

KD Indikator 
Bentuk 

Soal 
Soal 

Kunci 

Jawaban 

3.9 Memahami 

perilaku jujur, 

rajin, dan percaya 

diri. 

3.9.1 Peserta didik mampu menjelaskan arti 

sikap jujur melalui kegiatan membaca 

dengan benar. 

PG 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

1. Orang yang berkata sesuai dengan 

kenyataannya disebut orang…… 

a. Dusta 

b. Munafik 

c. Jujur 

2. Kebalikan dari sikap jujur adalah … 

    a. Dusta 

    b. Munafik 

    c. Rajin 

6. Al-amin adalah julukan bagi              

Rasulullah karena …… 

    a. Berkata jujur 

    b. Dapat dipercaya 

    c. Manusia rajin   

 

1.C 

 

 

 

 

2. A 

 

 

 

6.B 

3.9.2 Peserta didik mampu menyebutkan 

manfaat sikap jujur dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

PG 4. Manfaat dari sikap jujur adalah… 

    a. Disayangi orang tua 

    b. Dijauhi teman 

    c. Memiliki musuh 

4.A 

3.9.3 Peserta didik mampu menyebutkan 

contoh sikap jujur pada kehidupan sehari-

hari dengan peraya diri. 

PG 5. Contoh dari sikap jujur adalah …… 

    a.Mencontek ketika ujian 

    b. Mengembalikan barang temuan 

5.B 
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    c. Tidak mengerjakan tugas sekolah 

3.9.4 Melalui kegiatan membaca peserta 

didik mampu menjelaskan arti sikap rajin 

dengan jelas. 

 

PG 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

 

 

PG 

3.Teruskan pepatah di bawah ini! 

Rajin pangkal …… 

   a. Malas 

   b. Pandai 

   c. Jujur 

7. Rajin adalah …… 

a. Bersungguh-sunguh melaksanakan 

tugas 

b. Bersungguh-sungguh menunda 

pekerjaan 

c. Mengatakan yang sebenarnya 

terjadi 

8. Arti dari kalimat َْْوَجَد َْجد   … adalahَمن 

a. Pepatah rajin pangkal pandai, 

malas pangkal bodoh 

b. Barang siapa bersungguh-sungguh 

maka akan berhasil 

c. Bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pekerjaan sekolah 

3.B 

 

 

 

 

7.A 

 

 

 

 

 

 

8.B 

3.9.5 Peserta didik mampu menyebutkan 

manfaat sikap rajin dengan benar. 

 

PG 9. Manfaat dari sikap rajin adalah … 

    a. Mendapatkan hasil yang baik 

    b. Menjadi anak yang sombong 

    c. Mendapatkan banyak hadiah 

9.A 

3.9.6 Peserta didik mampu menyebutkan 

contoh sikap rajin dalam kehidupan sehari-

PG 10. Contoh dari sikap rajin adalah … 

     a. Tidak mudah menyerah 

10.B 
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hari dengan tepat.      b. Mengerjakan tugas dengan baik 

     c. Mengerjakan tugas jika disuruh 

Catatan : 

Rumus Penilaian Keterangan Penilaian 

 

Antara 80-100  : sangat baik 

Antara 60-79  : baik 

Kurang dari 60                 :cukup baik 
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CHECK LIST INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 

(SELF ASSESMENT) 

 

Insya'allah akan aku kerjakan 

Berilah tanda ( √ ) di kolom ya atau tidak 

No Uraian Ya Tidak 

1. 
Aku mengembalikan barang temuan 

yang bukan milikku 
  

2. Aku mencontek ketika ujian   

3. Aku selalu mengerjakan tugas sekolah   

4. Aku malas membantu orangtuaku   

5. 
Aku selalu tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas 
  

6. Aku berani mengakui kesalahanku   

7. Hari ini aku sudah berbohong   

8. Aku membaca buku setiap hari   

Catatan : 

1. Bila jawaban benar mendapatkan skor 10. 

2. Bila jawaban salah mendapatkan skor 0. 

3. Rumus penilaian: 

 
keterangan penilaian: 

 

1.Antara 81-100  : Baik 3.Antara 41-60      : Kurang baik 

2.Antara 61-80    : Cukup 

baik 

4.Antara <40         : Sangat kurang 

baik 
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Penilaian Aspek Keterampilan 

(Menentukan dan Menebalkan Gambar Contoh Sikap Jujur dan Sikap 

Rajin) 

 

Tebalkan gambar yang menunjukkan sikap jujur dan sikap 

rajin! 

 

 

 

Ali mengaji setiap hari 
Budi mengambil barang 

Rudi tanpa ijin 

  

Ahmad mengerjakan 

ulangan sendiri 

Beni dan Budi bermain bola 

seharian 
Catatan: 

1. Antara 81-100 :jika semua jawaban benar dan ditebalkan 

dengan baik. 

2. Antara 61-80 : jika jawaban benar satu dan ditebalkan dengan 

baik. 

3. Antara 41-60 : jika jawaban benar satu dan ditebalkan kurang 

baik. 

4. Nilai < 40 : jika semua jawaban salah dan ditebalkan 

kurang baik. 
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LAMPIRAN VII 

KISI-KISI EVALUASI SIKLUS II 

KD Indikator 
Bentuk 

Soal 
Soal Kunci Jawaban 

3.9 Memahami 

perilaku jujur, 

rajin, dan percaya 

diri. 

3.9.1 Peserta didik mampu menjelaskan 

arti sikap jujur melalui kegiatan membaca 

dengan benar. 

PG 

 

 

 

 

Isian 

 

PG 

 

2. Orang yang berkata sesuai dengan 

kenyataannya disebut orang…… 

d. Dusta 

e. Munafik 

f. Jujur 

1. Arti sifat dusta adalah ……….. 

 

2. Al-amin adalah julukan bagi              

Rasulullah karena …… 

    a. Berkata jujur 

    b. Dapat dipercaya 

    c. Manusia rajin   

1.C 

 

 

 

 

1. berkata 

bohong 

2.B 

3.9.2 Peserta didik mampu menyebutkan 

manfaat sikap jujur dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

Isian 2. orang yang selalu jujur akan 

mendapatkan … 

2. pahala 

3.9.3 Peserta didik mampu menyebutkan 

contoh sikap jujur pada kehidupan sehari-

hari dengan peraya diri. 

PG 3. Contoh dari sikap jujur adalah …… 

    a.Mencontek ketika ujian 

    b. Mengembalikan barang temuan 

    c. Tidak mengerjakan tugas sekolah 

3.B 

3.9.4 Melalui kegiatan membaca peserta 

didik mampu menjelaskan arti sikap rajin 

dengan jelas. 

PG 

 

 

4. orang yang rajin akan selalu …… 

dalam melaksanakan tugasnya 

   a. Malas 

4.B 
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Isian 

 

 

 

Isian 

   b. Berhasil 

   c. Jujur 

3. Rajin adalah … 

 

 

 

4. Arti dari kalimat man jadda wajada 

adalah … 

 

 

3.Bersungguh-

sunguh 

melaksanakan 

tugas 

4. Barang siapa 

bersungguh-

sungguh maka 

akan berhasil 

 

3.9.5 Peserta didik mampu menyebutkan 

manfaat sikap rajin dengan benar. 

 

PG 5. Manfaat dari sikap rajin adalah … 

    a. Mendapatkan hasil yang baik 

    b. Menjadi anak yang sombong 

    c. Mendapatkan banyak hadiah 

5.A 

3.9.6 Peserta didik mampu menyebutkan 

contoh sikap rajin dalam kehidupan sehari-

hari dengan tepat. 

Isian 5. Contoh dari sikap rajin adalah … 

      

 

5. tidak mudah 

putus asa 
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Catatan : 

Rumus Penilaian Keterangan Penilaian 

 

Antara 80-100  : sangat baik 

Antara 60-79  : baik 

Kurang dari 60       : cukup baik 
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CHECK LIST INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
(SELF ASSESMENT) 

 

Insya'allah akan aku kerjakan 

Berilah tanda ( √ ) di kolom ya atau tidak 

No Uraian Ya Tidak 

1. Aku mengembalikan barang temuan 

yang bukan milikku 

  

2. Aku mencontek ketika mengerjakan 

tugas 

  

3. Aku selalu mengerjakan tugas sekolah 

tanpa disuruh 

  

4. Aku malas membantu orangtuaku   

5. Aku selalu tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas 

  

 

6. Aku berani mengakui kesalahanku   

7. Hari ini aku sudah berbohong   

8. Aku membaca buku setiap hari   

Catatan : 

1. Bila jawaban benar mendapatkan skor 10. 

2. Bila jawaban salah mendapatkan skor 0. 

3. Rumus penilaian: 

 
keterangan penilaian: 

 

1.Antara 81-100  : Baik 3.Antara 41-60      : Kurang baik 

2.Antara 61-80    : Cukup 

baik 

4.Antara <40         : Sangat kurang 

baik 
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Penilaian Aspek Keterampilan 

(Menentukan dan Menebalkan Gambar Contoh Sikap Jujur dan Sikap 

Rajin) 

 

Ceritakan pengalamanmu ketika melaksanakan sikap jujur! 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

1. Antara 81-

100 

: jika peserta didik menceritakan dengan jelas 

dan menggunakan kalimat yang baik. 

2. Antara 61-80 : jika peserta didik menceritakan dengan jelas 

dan menggunakan kalimat yang kurang baik. 

3. Anatara 41-

60 

: jika peserta didik menceritakan dengan 

kurang jelas dan menggunakan kalimat yang 

baik. 

4. Nilai <40 : jika peserta didik menceritakan dengan 

kurang jelas dan menggunakan kalimat yang 

kurang baik. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN VIII 

PEDOMAN OBSERVASI  

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK 

PESERTA DIDIK KELAS II B MI MA’ARIF GIRILOYO 1 

IMOGIRI BANTUL 

NAMA OBSERVER :  

No. Kegiatan Guru Y T Keterangan 

1.  
Guru menyiapkan ruangan dan 

bahan ajar yang akan digunakan.  
  

 

2. 
Guru memeriksa kesiapan belajar 

peserta didik. 
  

 

3. 
Guru membangun motivasi peserta 

didik 
  

 

4. 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   

5. Guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan tujuan/kompetensi 

yang akan dicapai 

   

6. Guru memberikan respon yang baik 

terhadap peserta didik 

   

7. Peserta didik diberi kesempatan 

yang cukup untuk bertanya 

   

8. Guru menggunakan strategi dalam 

kegiatan pembelajaran Akidah 

Akhlak 

   

9. Guru dengan baik mengamati proses 

pembelajaran di kelas 

   

10. Guru mampu memberikan waktu 

yang cukup kepada peserta didik 

untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan. 

   

11. Guru mampu mengajak peserta 

didik menyimpulkan hasil belajar 

   

12. Guru melakukan penilaian sesuai 

kompetensi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK 

PESERTA DIDIK KELAS II B MI MA’ARIF GIRILOYO 1 

IMOGIRI BANTUL 

NAMA OBSERVER : 

No. Aspek Perbaikan Belajar Y T Keterangan 

1. 
Peserta didik memahami tujuan 

pembelajaran 
   

2. Peserta didik memperhatikan guru dengan 

baik 

   

3. Peserta didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan tertib dan serius 

   

4. Peserta didik mengikuti arahan guru dengan 

baik 

   

5. Peserta didik melaksanakan tugas dari guru 

dengan tertib 

   

6. Peserta didik mampu melaksanakan proses 

pembelajaran dengan aktif 

   

7. Peserta didik mampu memahami materi 

pelajaran dengan baik 

   

8. Peserta didik mampu menyimpulkan materi 

pelajaran dengan baik 

   

9. Peserta didik mampu melaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik 

   

10. Peserta didik mampu mempraktikkan 

pengetahuan yang didapatkan 
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LAMPIRAN IX 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK 

PESERTA DIDIK KELAS 2 MI MA’ARIF GIRILOYO 1 

NAMA OBSERVER : 

Hari/tanggal : 

Narasumber : Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

 

1. Bagaimana minat belajar peserta didik kelas II B MI Ma‟arif 

Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak? 

2. Bagaimana hasil belajar peserta didik kelas II B MI Ma‟arif 

Giriloyo 1 pada mata pelajaran Akidah Akhlak? 

3. Berdasarkan tujuan pembelajaran Akidah Akhlak, apakah 

seluruh peserta didik sudah mencapai tujuan dalam 

pembelajaran? 

4. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam proses mengajar 

Akidah Akhlak? 

5. Apa kesulitas yang Anda temui pada proses pemelajaran 

Akidah Akhlak? 

6. Apakah dalam pembelajaran Akidah Akhlak sudah pernah 

menggunakan strategi pembelajaran reading guide? 

7. Jika jawaban no. 5 ya 

Bagaimana hasil dari penerapan strategi pembelajaran reading 

guide dalam pembbelajaran Akidah Akhlak? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK 

PESERTA DIDIK KELAS 2 MI MA’ARIF GIRILOYO 1 

NAMA OBSERVER : 

 

Hari/tanggal : 

Narasumber : Peserta Didik Kelas II B MI Ma‟arif Giriloyo 1 

 

1. Bagaimana pembelajaran Akidah Akhlak menurutmu? 

Menyenangkan atau menyusahkan? 

Alasannya? 

2. Bagaiamana pembelajaran Akidah Akhlak di kelasmu? 

3. Menurutmu, bagaimana pembelajaran Akidah Akhlak yang 

menyenangkan dan memuaskan hasilnya? 

4. Apakah pembelajaran Akidah Aklak dapat kamu kuasai 

dengan baik? 

5. Apakah hambatan kamu dalam pembelajaran Akidah Akhlak? 
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LAMPIRAN X 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS II B MI MA’ARIF 

GIRILOYO 1 

Sebelum Tindakan 

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Februari 2018 

No. Kegiatan Guru Y T Keterangan 

1.  

Guru menyiapkan ruangan dan 

bahan ajar yang akan 

digunakan.  

√  

Bahan ajar yang digunakan 

hanya buku paket 

2. 
Guru memeriksa kesiapan 

belajar peserta didik. 
√  

Meminta peserta didik 

untuk duduk rapi 

3. 
Guru membangun motivasi 

peserta didik 
 √ 

Guru hanya menyiapkan 

kesiapan belaar peserta 

didik 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√  Menyampaiakan indikator 

dengan tujuan yang akan 

dicapai 

5. Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan/kompetensi yang akan 

dicapai 

√  Terdapat sedikit bahasan 

materi lain (menjawab 

pertanyaan murid) 

6. Guru memberikan respon yang 

baik terhadap peserta didik 

 √ Tidak semua pertanyaan 

dijawab (bukan materi) 

7. Peserta didik diberi kesempatan 

yang cukup untuk bertanya 

√  Ada sesi bertanya 

8. Guru menggunakan strategi 

dalam kegiatan pembelajaran 

Akidah Akhlak 

 √ Metode ceramah, dan 

menulis di papan 

9. Guru dengan baik mengamati 

proses pembelajaran di kelas 

 √ Terdakadang ditinggal 

keluar kelas karena 

kepentingan lain 

10. Guru mampu memberikan 

waktu yang cukup kepada 

peserta didik untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

√  Diberikan batasan waktu 

11. Guru mampu mengajak peserta 

didik menyimpulkan hasil 

belajar 

√  PD menirukan ucapan guru 

mengenai kesimpulan 

materi 

12. Guru melakukan penilaian 

sesuai kompetensi 

√  ada ulangan setelah bab 

selesai 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA 

MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK 

KELAS II B MI MA’ARIF GIRILOYO 1 

Sebelum Tindakan 

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Februari 2018 

No. Aspek Perbaikan Belajar Y T Keterangan 

1. 
Peserta didik memahami tujuan 

pembelajaran 
 √ 

Banyak PD yang kurang 

memperhatikan pemaparan 

guru 

2. Peserta didik memperhatikan 

guru dengan baik 

 √ Masih asik dengan 

kesibukannya sendiri, hanya 

beberapa yg memperhatikan 

3. Peserta didik mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan 

tertib dan serius 

 √ Terdapat PD yang jalan-

jalan ketika pelajaran 

4. Peserta didik mengikuti arahan 

guru dengan baik 

√  Patuh sebentar, kemudian 

jalan-jalan lagi 

5. Peserta didik melaksanakan 

tugas dari guru dengan tertib 

 √ Melaksanakan tetapi 

diselingi dengan bermain 

6. Peserta didik mampu 

melaksanakan proses 

pembelajaran dengan aktif 

√  Senang dengan bertanya 

7. Peserta didik mampu 

memahami materi pelajaran 

dengan baik 

 √ Belum semua paham 

8. Peserta didik mampu 

menyimpulkan materi pelajaran 

dengan baik 

√  Dengan menirukan 

pernyataan guru 

9. Peserta didik mampu 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik 

√  Hanya beberapa yang 

melaksanakan tugas dengan 

mandiri 

10. Peserta didik mampu 

mempraktikkan pengetahuan 

yang didapatkan 

  Belum terlihat, tapi sudah 

bersikap baik 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU  

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS II B MI MA’ARIF 

GIRILOYO 1 

Siklus I 

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018 

No. Kegiatan Guru Y T Keterangan 

1.  

Guru menyiapkan ruangan dan 

bahan ajar yang akan 

digunakan.  

√  

Meminta PD untuk duduk 

rapi dan berdoa 

2. 
Guru memeriksa kesiapan 

belajar peserta didik. 
√  

Menyakan kepada peserta 

didik 

3. 
Guru membangun motivasi 

peserta didik 
√  

Mengaitkan dengan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√  Manfaat yang akan didapat 

5. Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan/kompetensi yang akan 

dicapai 

√  Menggunakan strategi 

reading guide 

6. Guru memberikan respon yang 

baik terhadap peserta didik 

√  Tidak semua pertanyaan 

dijawab 

7. Peserta didik diberi kesempatan 

yang cukup untuk bertanya 

√  Pada waktu diskusi 

8. Guru menggunakan strategi 

reading guide dalam kegiatan 

pembelajaran Akidah Akhlak 

dengan baik 

√  Sesuai dengan langkah-

langkah 

9. Guru dengan baik mengamati 

proses pembelajaran di kelas 

√  Dibantu peneliti 

10. Guru mampu memberikan 

waktu yang cukup kepada 

peserta didik untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

 √ Kekurangan waktu dalam 

pembelajaran 

11. Guru mampu mengajak peserta 

didik menyimpulkan hasil 

belajar 

√  Dengan cara diskusi 

12. Guru melakukan penilaian 

sesuai kompetensi 

√  Sesuai dengan petunjuk pada 

RPP 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PESERTA DIDIK 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS II B MI MA’ARIF 

GIRILOYO 1 

Siklus I 

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018 

No. Aspek Perbaikan Belajar Y T Keterangan 

1. 
Peserta didik memahami tujuan 

pembelajaran 
√  

Masih kurang terlihat 

dalam penerapannya 

2. Peserta didik memperhatikan 

guru dengan baik 

 √ Masih terdapat PD yang 

acuh dengan pelajaran 

3. Peserta didik mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan 

tertib dan serius 

√  Keseriusan masih kurang 

4. Peserta didik mengikuti arahan 

guru dengan baik (belajar 

dengan reading guide) 

√  Mengikuti arahan namun 

masih banyak bertanya 

5. Peserta didik melaksanakan 

tugas dari guru dengan tertib 

 √ Masih diselingi jalan-jalan 

dan bicara sendiri 

6. Peserta didik mampu 

melaksanakan proses 

pembelajaran dengan aktif 

√  Aktif bertanya dan 

merespon guru 

7. Peserta didik mampu 

memahami materi pelajaran 

dengan baik 

 √ Bbelum paham semua 

materi yang dibahas 

8. Peserta didik mampu 

menyimpulkan materi pelajaran 

dengan baik 

√  Menimpulkan bersama 

guru 

9. Peserta didik mampu 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik 

√  Mampu mengerjakan 

dengan mandiri  

10. Peserta didik mampu 

mempraktikkan pengetahuan 

yang didapatkan 

√  Dengan usaha 

mengerjakan soal dengan 

mandiri  
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS II B MI MA’ARIF 

GIRILOYO 1 

Siklus II 

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018 

No. Kegiatan Guru Y T Keterangan 

1.  

Guru menyiapkan ruangan dan 

bahan ajar yang akan 

digunakan.  

√  

Mengelompokkan peserta 

didik (5 kelompok) 

2. 
Guru memeriksa kesiapan 

belajar peserta didik. 
√  

Mengabsen kejujuran PD 

(jamaah subuh) 

3. 
Guru membangun motivasi 

peserta didik 
√  

Mengaitkan kejujuran PD 

saat mengikuti tadarus juz 

„amma 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√  Mengajak PD untuk selalu 

bersikap jujur 

5. Guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

tujuan/kompetensi yang akan 

dicapai 

√  Tidak membahas materi 

yang lainnya 

6. Guru memberikan respon yang 

baik terhadap peserta didik 

√  Menjawab semua 

pertanyaan peserta didik  

7. Peserta didik diberi kesempatan 

yang cukup untuk bertanya 

√  Melakukan diskusi setelah 

proses membaca 

8. Guru menggunakan strategi 

reading guide dalam kegiatan 

pembelajaran Akidah Akhlak 

dengan baik 

√  Sesuai dengan lagkah-

langkah dan hasil refleksi 

siklus I 

9. Guru dengan baik mengamati 

proses pembelajaran di kelas 

√  Berkeliling kelas 

mengecek PD 

10. Guru mampu memberikan 

waktu yang cukup kepada 

peserta didik untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

√  Terdapat perbaiakn alokasi 

waktu 

11. Guru mampu mengajak peserta 

didik menyimpulkan hasil 

belajar 

√  Melalui bertanya apa yang 

telah dipelajari PD 

12. Guru melakukan penilaian 

sesuai kompetensi 

√  Sesuai dengan petunjuk 

pada RPP 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PESERTA DIDIK 

PENERAPAN STRATEGI READING GUIDE PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS II B MI MA’ARIF 

GIRILOYO 1 

Siklus II 

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018 

No. Aspek Perbaikan Belajar Y T Keterangan 

1. 
Peserta didik memahami tujuan 

pembelajaran 
√  

Mengetahui tujuan belajar 

sikap jujur dan rajin 

2. Peserta didik memperhatikan 

guru dengan baik 

 √ Kurang, karena sibuk 

diskusi degan 

kelompoknya 

3. Peserta didik mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan 

tertib dan serius 

 √ Ketika guru 

menjelaskan/mengarahkan 

PD siuk berbicara dengan 

kelompoknya 

4. Peserta didik mengikuti arahan 

guru dengan baik (belajar 

dengan reading guide) 

√  Mengikuti semua perintah 

guru 

5. Peserta didik melaksanakan 

tugas dari guru dengan tertib 

√  Beberapa PD yang Tanya 

mengenai soal 

6. Peserta didik mampu 

melaksanakan proses 

pembelajaran dengan aktif 

√  Semua aktif melaksanakan 

arahan guru 

7. Peserta didik mampu 

memahami materi pelajaran 

dengan baik 

√  Mampu menjawab 

pertanyaan secara lisan 

tanpa melihat bacaan 

8. Peserta didik mampu 

menyimpulkan materi pelajaran 

dengan baik 

√  Dengan diskusi dan tanya 

jawab 

9. Peserta didik mampu 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran dengan baik 

√  Semua mengerjakan tugas 

dengan mandiri 

10. Peserta didik mampu 

mempraktikkan pengetahuan 

yang didapatkan 

√  Mengakui kesalahannya 

dan hal yang dilanggar 

ketika belajar 
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LAMPIRAN XI 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU AKIDAH AKHLAK 

KELAS II B MI MA‟ARIF GIRILOYO 1 

SEBELUM TINDAKAN 

Peneliti : “Bagaimana minat belajar peserta didik kelas II B pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak?” 

Ibu Sul : “Ya biasa mbak, ada yang suka da nada yang biasa saja, 

pas pembelajaran ya yang terlihat antusias siswa yang 

nilainya tinggi, kalau yang biasa saja yang alah 

kebanyakan gojek.” 

Peneliti : “Bagaimana hasil belajar peserta didik kelas II B pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak?” 

Ibu Sul : “masih ada peserta didik yang susah mbk, ya kalau nilai 

ya pasti ada yan tinggi ada yang rendah. Kalau yang 

nilainya tinggi biasanya Gendhis, Royyan, Anindiya. 

Kalau  yang masih kurag itu Bima sama Arya, Fatih juga 

itu mbak, ngeyel.” 

Peneliti : “Seluruh peserta didik sudah mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan belumya bu?” 

Ibu Sul : “Tidak semua peserta didik bisa memahami tujuan 

materi, hanya ada beberapa yang bisa, ya itu tadi mak 

kemampuan anak kan beda-beda.” 

Peneliti : “Kalau Ibu sendiri, punya kesulitan dalam mengajar tidak 

buk?” 

Ibu Sul : “Kesulitannya ya ngatur anak yang ngeyel mbak, gimana 

biar anak-anak bisa belajar dengan tenang, anak-anak 

juga susah memperhatiakn mbak.” 

Peneliti : “Ibu pernah menerapkan strategi pembelajaran dalam 

Akidah Aklak atau belum?” 

Ibu Sul : “Belum pernah mbak, karena saya bingung, setiap anak 

kan kemampuannya berbeda jadi saya bingung strategi 

yang cocok” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK KELAS II B  

MI MA‟ARIF GIRILOYO 1 

SEBELUM TINDAKAN 

Peneliti : “Suka nggak sama pelajaran Akidah Akhlak?” 

Bima : “suka, tapi kadang-kdang angel.” 

Peneliti : “Memang apa yang susah?” 

Arya : “em seneng ra yoo seneng nek cerito.” 

Gendhis  “Kalau aku suka kak, kadang cerita-cerita sama Bu Sul.” 

Peneliti : “Kalau membaca materi pas pelajaran Akidah Akhlak 

suka nggak?” 

Arya : “nggak suka.” 

Asrofi : “Arya nggak bisa baca mbak.” 

Peneliti : “Mosok nggak bisa? Pasti bisa lah.” 

Dzaki : “Arya ki rung isoh moco mbak.” 

Peneliti : “Kira-kira kenapa kok belum bisa.” 

Gendhis : “Mereka gojek mbak kalau pelajaran, ngeyel.” 

Peneliti  : “Nah, berarti biar pinter jangan gojek kalau lagi 

pelajaran yaa.” 

 

Peneliti : “Arya, gimana kalau Bu Sul ngajar Akidah Akhlak? 

Suka nggak?” 

Arya : “Suka kalau Bu Sul cerita mbak.” 

Peneliti : “Bu Sul selalu jawab pertanyaan nggak?” 

Asrofi : “Kadang gak jawab mbak, kalau aku Tanya kadang gak 

diawab.” 

Peneliti : “Bu Sul pernah ngajak praktek nggak?” 

Gendhis : “Pernah mbak.” 

Peneliti : “Bu Sul pernah ganti cara belajar gak? Misalnya selain 

bererita dan menjelaskan.” 

Asrofi : “Enggak pernah mbak” 

Peneliti : “guru selalu memberikan materi bacaan gak?” 

Anindya : “Baca buku pelajaran mbak.” 

Peneliti : “Nilai Akidah Akhlakmu bagus gak.?  

Bima : “kadang bagus mbak, kemarin dapat 50.” 

Peneliti : “Harus semangat belajar yaa.” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU AKIDAH AKHLAK 

KELAS II B MI MA‟ARIF GIRILOYO 1 

SETELAH TINDAKAN 

Peneliti : “Apakah strategi reading guide cocok diterapkan pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak kelas II B?” 

Ibu Sul : “Cocok mbak, anak-anak juga bisa mengikuti dengan 

semangat, hasilnya juga bagus, bisa menjawab dengan 

cepat ketika ditanya, bisa dicoba besok lagi.” 

Peneliti : “Kalau untuk persiapan dan bahan ajar yang digunakan, 

susah tidak bu?” 

Ibu Sul : “Kalau saya ya kurang mampu kalau membuat materi 

bacaan dan soal terus mbak, lebih cepat kalau pakai yang 

ada di buku.” 

Peneliti : “Saat pelaksanaan strategi reading guide ibu merasakan 

kendala yang berta tidak?” 

Ibu Sul : “Tidak berat mbak, pengkondisian anak-anak aja.” 

Peneliti : “Apakah proses pembelajaran lebih mudah denagn 

mengguakan strategi reading guide?” 

Ibu Sul : “Anak-anak lebih cepat paham mbak, nilainya juga 

meningkat bagus.” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK KELAS II B  

MI MA‟ARIF GIRILOYO 1 

SETELAH TINDAKAN 

Peneliti  : “Asrofi, mbak mau nanya, kemarin waktu pelajaran 

Akidah Akhlak bareng mbak Nafsi suka nggak?” 

Asrofi : “suka mbak, kalau Tanya diawab semua sama bu Sul” 

Peneliti : “lebih suka belajar dengan mendengarkan penjelasan 

atau membaca materi?” 

Asrofi : “semua suka, tapi kalau kemarin sukanya banyak tanya 

mbak” 

Peneliti : “oke, kalau arya lebih paham tidak atau lebih susah 

belajar dengan membaca?” 

Arya : “mudah mbak, kan ditemenin bu sul terus, jadi bisa 

tanya-tanya” 

Peneliti  : “nilainya tambah banyak apa tambah seikit kalau belajar 

dengan membaca?” 

Arya : “hehe tambah banyak mbak” 

Peneliti : “kalau Bima. Dzaki, Gendhis, dan Anindya lebih suka 

membaca atau mendengarkan? 

Gendhis : “suka semua, tapi kalau baca langsung bisa jawab 

pertanyaan” 

Anindya : “suka semua deh mbak” 

Dzaki : “suka kayak kemarin, soale nilaiku naik, haha” 

Peneliti : “kalau bima gimana?” 

Bima : “em, suka baca tapi kalau ditemenin mbak” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU AKIDAH AKHLAK 

KELAS II B MI MA‟ARIF GIRILOYO 1 

PENETAPAN KKM 

Peneliti : “Buk, untuk penetapan KKM di MI Ma”arif Giriloyo 1 

ini gimana ya buk?” 

Ibu Sul : “dari penetapan itu lho mbak, ada 3 kriteria itu, melihat 

itu, kan melihat dari itu, kemampuan siswa, daya dukung 

sama satu lagi itu mbak” 

Peneliti : “untuk yang menentukan KKM itu dari siapa saja buk?” 

Ibu Sul : “yang menetukan KKM itu dari rapat dewan guru semua 

mbak”  

Peneliti : “Terus untuk semua kelas itu KKM nya sama 75 buk?” 

Ibu Sul : “iya mbak sama, tapi kalau yang kelas 6 mungkin ada 

yang 76 juga mbak, terus penentuannya juga sama, tidak 

ada pengaruh dari orang luar, seperti KKG, ada KKG tapi 

tidak mempengaruhi KKM Madrasah” 

Peneliti : “untuk alasan disamaratakan KKM 75 itu apa buk?” 

Ibu Sul : “ada peningkatan nilai KKM setiap tahun ajaran mbak, 

selain itu madrasah punya target tersendiri dalam 

perhitungan nilai akhir yang mampu menolong kelulusan 

siswa, selain itu kemarin juga ditujukan untuk 

kepentingan akreditasi” 

Peneliti : “apakah tidak ada perbedaan KKM pada tiap maple yang 

ada buk?” 

Ibu Sul : “ya itu tadi mbak untuk targetnya di MI GIriloyo 1 yag 

mau dicapai itu 75 itu mbak” 

Peneliti : “jadi setiap sekolahan nanti ada penetapan KKM sendiri-

sendiri buk? Tidak ada campur tangan dari pihak lain? 

Ibu Sul : “iya mbak, semua menetapkan sendiri-sendiri” 

Peneliti : “dokumen penetapan KKM madrasah ada atau tidak ya 

buk?” 

Ibu Sul : “ada mbak, tapi sebentar ya, saya kok lupa naroknya” 
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LAMPIRAN XII  

SEBELUM TINDAKAN 

 

 

Gambar 1. Guru mengajar dengan 

metode ceramah 

Gambar 2. Guru menjelasakan isi 

materi dalam buku 

 
 

Gambar 3. Proses diskusi, hanya 2 

peserta didik yang bertanya 

Gambar 4. Guru menuliskan 

kesimpulan materi pembelajaran 

 

 

Gambar 5. Terdapat peserta didik 

yang jalan-jalan saat guru 

menjelasakan materi 

Gambar 6. Terdapat peserta didik 

yang membaca buku selain bku 

pelajaran saat pembelajaran 

berlangsung 
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SIKLUS I 

 

 

Gambar 1. Guru memberikan 

motivasi belajar dan 

mengkondisikan peserta didik 

Gamar 2. Guru mendampingi 

peserta didik membaca materi 

dan menjawab soal panduan 

 

 

Gambar 3. Salah satu peserta 

didik mengerjakan soal 

Gambar 4. Guru berdiskusi 

dengan peserta didik 

 

Gambar 5. Peserta didik mengerjakan soal post test 
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SIKLUS II 

 

 

Gambar 1. Pengkondisian peserta 

didik sebelum pembelajaran 

Gambar 2. Pembentukan 

kelompok 

 

 

Gambar 3. Peserta didik membaca 

dan menjawab pertanyaan 

Gambar 4. Guru berdiskusi dan 

menyimpulkan materi pelajaran 

 

Gambar 5. Peserta didik mengerjakan post test 
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