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MOTTO 

 

 

َوإِلَٰى َربَِّك  ﴾٧ ﴿ فَإَِذا فََرْغَت فَاْوَصبْ  ﴾٦ ﴿ إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا

﴾٨ ﴿ فَاْرَغبْ   

   

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6), Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain (7), (Dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap) atau 

meminta dengan merendahkan diri (8)”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Qur‟an dan Terjemahannya: Mushaf Aminah, (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 250 

https://www.mushaf.id/surat/al-insyirah/6/
https://www.mushaf.id/surat/al-insyirah/7/
https://www.mushaf.id/surat/al-insyirah/8/
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ABSTRAK 

Syarifatun Hidayah. Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

Membentuk Karakter Siswa Kelas IV C Melalui Metode Keteladanan dan 

Pembiasaan di MIN 1 Bantul. Skripsi. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga. 

Pembelajaran Akidah Akhlak merupakan aspek yang sangat penting di 

dalam kehidupan manusia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tindakan 

yang dilakukan oleh setiap manusia harus didasari dengan pendidikan Akidah 

Akhlak. Ditakutkan, jika anak tidak diajarkan Akidah Akhlak kelak akan menjadi 

orang yang tidak berkarakter dan perilakunya melenceng dari norma agama. Oleh 

karena itu, di MIN 1 Bantul yang berbasis islam dapat memberikan andil dalam 

Membentuk karakter siswa. Hal ini terbukti melalui pembelajaran dikelas. 

Dipertengahan kegiatan belajar mengajar guru memberikan teladan dan 

pembiasaan-pembiasaan baik kepada siswanya. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam Membentuk 

karakter siswa dan Bagaimana hasil dari pengimplementasian metode keteladanan 

dan pembiasaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam Membentuk karakter siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif  deskriptif, dengan 

mengambil lokasi di MIN 1 Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dengan 

beberapa narasumber, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode 

triangulasi data, yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan di berbagai waktu. Data dianalisis dengan 

menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

Guru Akidah Akhlak sudah membuat perencanaan pembelajaran Akidah Akhlak 

di awal semester, sesuai dengan kurikulum 2013. Guru Akidah Akhlak dalam 

melaksanakan pembelajaran dimulai dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir 

sudah sesuai dengan kurikulum 2013. 3) Implementasi pembelajaran Akidah 

Akhlak dalam Membentuk karakter siswa melalui metode keteladanan dan 

pembiasaan dapat memberikan kontribusi positifbagi guru maupun siswa. Selain 

itu kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah diterapkan guru maupun madrasah akan 

mengkristal pada diri siswa. Misalnya, mengucap salam, berjabat tangan dan 

mencium tangan ketika bertemu guru di dalam madrasah maupun di luar 

madrasah. 

Kata Kunci : Akidah Akhlak, Pendidikan karakter dan  Metode Keteladanan dan 

Pembiasaan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمه الرحيم

هلل رة انعب نًيٍ وبه َطتعيٍ عهي ايور اندَيب وانديٍ وانصالة وانطال و  انحًد

ضهيٍ وعهي انه وصحبه اجًعيٍ. أيب بعد روانًعهي اشرف االَبيبء   

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
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Terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Noor 158/1987 dan 0543b/U187, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te ث

 sa‟ S Es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh Ka dan Ha خ

 dal d Dal د

 zal z Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es ش

 syin sy Es dan Ye ظ

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 ba‟ b Be ة

 ta‟ t Te ث

 sa‟ s Es (dengan titik di atas) ث

 sad s Es (dengan titik di bawah) ص

 dad d De (dengan titik di bawah) ض

 ta t Te (dengan titik di bawah) ط

 za z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‟ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 gain g Ge غ

 fa‟ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em و

ٌ nun n En 
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 wawu w We هـ

 ha‟ h Ha و

 hamzah „ Apostrof ء

ً ya‟ y Ye 

 sad s Es (dengan titik di bawah) ص

 dad d De (dengan titik di bawah) ض

 ta t Te (dengan titik di bawah) ط

 za z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‟ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 gain g Ge غ

 fa‟ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em و

ٌ nun n En 

 wawu w We هـ

 ha‟ h Ha و

 hamzah „ Apostrof ء

ً ya‟ y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ةّ يتعدد

 ةّ عد

ditulis 

ditulis 

muta‟aqqidin 

„iddah 

 

C. Ta’marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 حكًت

 جسيت

ditulis 

ditulis 

Hibbah 

jizyah 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang 

sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karamah al-auliya كرايت األونيبء
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2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 ditulis Zakatul fitri زكبة انفطر

 

D. Vokal Pendek 

---   ِ  ِ --- 

---   ِ  ِ --- 

---    ِ --- 

kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جبههيت

fathah + ya‟ mati 

 يطعي

kasrah + ya‟ mati 

 كريى

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

jahiliyyah 

a 

yas‟a 

i 

karim 

u 

furud 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’mati 

 بيُكى

fathah + wawu mati 

 ؿقو

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأَتى

 أعدث

 نئٍ شكرتى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a‟antum 

u‟idat 

la‟in syakartum 

 

H. Kata Sandan Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 انقرأٌ

 انقيبش

ditulis 

ditulis 

al-Qur‟an 

al-Qiyas 

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya 
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 انطًبء

 انشًص

ditulis 

ditulis 

as-Sama‟ 

asy-Syams 

 

I. Penilitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوى انفروض

 اهم انطُت

ditulis 

ditulis 

zawi al-furud 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi 

anak-anak usia 6-12 tahun. Pendidikan sekolah dasar dimaksudkan untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada anak didik berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai 

dengan tingkat perkembangan. 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam membangun 

kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan 

agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. 

Dalam rangka menghasilkan siswa yang unggul dan diharapkan, proses 

pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya 

perbaikan kualitas pendidikan adalah melalui pendidikan karakter.1 

Pendidikan juga merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan 

dalam kehidupan setiap manusia. Hal itu dikarenakaan bahwa dengan 

pendidikan manusia mampu mengangkat harkat martabat dirinya menuju 

kepada peradaban budaya dan pola berfikir yang lebih maju dan dinamis. 

                                                             
1 Ahmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 9 
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Serta dapat membentuk karakter dan perilaku siswa agar tidak 

menyimpang dan menjadi anak yang berperilaku positif. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang 

sempurna.2 

Tujuan dari pendidikan karakter ialah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pengembangan karakter siswa dan akhlak mulia siswa secara 

utuh, terpadu serta seimbang, sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. 

Dalam sejarah Islam,  Rasulullah Muhammad SAW, sang nabi terakhir 

dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam 

mendidik manusia adalah untuk mengupayakan dalam Membentuk 

karakter yang baik.3 

Pendidikan karakter juga termasuk dalam materi yang harus 

diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter disekolah selama ini 

baru menyentuh pada tingkatan norma atau nilai-nilai, dan belum ada 

tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 

                                                             
2 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Pendidikan Karakter (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 46 
3 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 30 
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Padahal pendidikan karakter seharusnya membawa siswa ke pengenalan 

nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara efektif, dan akhirnya 

pengamalan nilai secara nyata.4 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 

tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional berfungsi Membentuk 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.5 

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif Membentuk 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa , dan Negara. 

Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia lebih 

mengutamakan hal-hal yang bersifat kognitif. Sedangkan, hal-hal lain 

seperti tanggung jawab dan akhlak mulia masih terabaikan. Hal tersebut 

                                                             
4 Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Imam dan Taqwa, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), hlm. 11 
5 UU Sistem Pendidikan Nassional (UU RI no.20 tahun 2003), (Jakarta; Sinar Grafika, 

2009), hlm. 7 
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masih dianggap kurang penting dibanding dengan prestasi akademik para 

siswa. Padahal hal ini merupakan karakter yang harus terbentuk dalam 

proses pembelajaran. Dikhawatirkan jika karakter ini tidak terbentuk dan 

pendidikan hanya berprospek pada aspek kognitif saja, maka pendidikan 

akan melahirkan manusia yang cerdas namun tidak bermoral.6 

Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi semakin mendesak 

untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan di Indonesia, mengingat 

berbagai macam perilaku yang non-edukatif kini telah merambah dalam 

lembaga pendidikan kita, seperti fenomena kekerasan terhadap guru, 

pelecehan seksual, korupsi dan kesewenang-wenangan yang terjadi 

disekolah. 

Bila dilihat dari permasalahan di atas, maka akan sangat erat 

kaitannya dengan pelajaran Akidah Akhlak. Pelajaran Akidah Akhlak 

merupakan aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. 

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh 

setiap manusia harus didasari dengan pendidikan Akidah Akhlak. Tanpa 

ada pendidikan Akidah Akhlak, hidup seseorang akan tidak terkontrol dan 

cenderung semena-mena terhadap realita hidup bermasyarakat. Karena, 

pendidikan Akidah Akhlak tidak hanya menekankan pada aspek 

intelektual saja tetapi juga menekankan pada aspek moral dan membentuk 

seseorang yang berkarakter akhlakul karimah. 

                                                             
6 Mubacahlasem, -  dalam 

http://artikelpen-didikan.blogspot.com/2014/10/kecerdasan-kognitif-bukan-segala-
galanya.html?m=1 
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Sehubung dengan hal itu, guru bidang studi Akidah Akhlak yang 

terpenting di dalam madrasah. Pembelajaran Akidah Akhlak yang 

diajarkan oleh guru dapat membantu siswa untuk memiliki tingkah laku 

yang baik yang diharapkan mampu mengendalikan tindakan menyimpang 

yang dilakukan oleh siswa dan dapat mengarahkan moral dan perilaku 

siswa yang baik.7 

Sebagaimana diketahui, bahwa inti ajaran Islam meliputi: masalah 

(akhlak). Karena Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi 

setiap orang (education for all), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung 

sepanjang hayat. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat 

dipahami dari kandungan surah Al-Alaq.8 

Dalam ajaran Islam pendidikan untuk menerima kepribadian dan 

pembentukan karakter kepada generasi muda sangat dibutuhkan karena 

sebagai generasi penerus yang nantinya akan memegang masa depan 

bangsa dan agama, yaitu generasi yang mempunyai kualitas intelektual 

yang tinggi disertai dengan karakter yang baik atau dalam Islam 

menyebutnya sebagai akhlakul karimah. Maka dari itu pendidikan dan 

pembinaan kepribadian generasi muda merupakan tanggung jawab semua 

lapisan masyarakat, baik pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial 

ataupun masyarakat sekolah. Begitu juga untuk membentuk karakter anak 

diperlukan metode, cara atau strategi serta nilai-nilai agar siswa memiliki 

                                                             
7 Hasil Observasi, pada tanggal 09 September 2019, pukul 09.45 
8 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 51 
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karakter unggul (akhlak mulia) yaitu dengan metode keteladanan dan 

pembiasaan. Dengan keteladanan yang baik dari seorang guru akan 

mampu membangkitkan motivasi anak didiknya untuk meniru apa yang 

telah dilihat dari gurunya baik dari segi bicara maupun sikap.9 Karena 

untuk membantu seseorang memiliki karakter yang baik minimal perlu 

contoh, latihan, peneladanan serta pembiasaan agar pendidikan karakter 

yang diinginkan pendidik berhasil. Hal ini menurut peneliti sangat erat 

kaitannya dengan pembelajaran  Akidah Akhlak. 

Pembelajaran Akidah Akhlak yang diterapkan di MIN 1 Bantul 

agar para siswa/siswi mendapat dasar-dasar Islami yang dapat menjadi 

kebiasaan mereka serta membentuk karakter yang berdasarkan moral 

Islami. Karena, jika menyaksikan anak-anak zaman sekarang yang 

kebanyakan hanya di eksploitasi pada hal kognitif saja tanpa 

menghiraukan pembentukan karakter serta akhlaknya dan banyak anak-

anak yang cerdas tapi perilakunya melenceng dari norma agama. Oleh 

karena itu, di MIN 1 Bantul  yang berbasis Islam diharapkan dapat 

memberikan andil dalam membentuk karakter siswa yang berakhlakul 

karimah pada siswanya. Di MIN 1 Bantul  juga untuk membentuk karakter 

juga dengan melalui pelajaran Akidah Akhlak sejak kelas I sampai kelas 

VI. Ini terbukti bahwa sekolah telah berusaha membentuk karakter yang 

baik pada siswa/siswi nya melalui berbagai cara yaitu melalui 

pembelajaran di kelas. Dengan ini, siswa diharapkan mampu berkarakter 
                                                             

9 Manajemen Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Membentuk 
Akhlakul Karimah Di MTs Futuhiyah 02 Mranggen Demak, Skripsi, Jurusan Kependidikan 
Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hlm. 66 
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baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak. 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan, 

pada tanggal 05 September 2019 pukul 09.50 dengan guru kelas (Ibu 

Ismiyati Handayatun) kelas atas menyatakan bahwa kondisi kelas IV C 

yang akan saya teliti sudah menggunakan metode keteladanan dan 

pembiasaan dengan cara terlihat di awal sebelum pembelajaran siswa/I 

melaksanakan sholat Dhuha terlebih dahulu sesudahnya membaca juz 

belum cukup untuk siswa kelas IV C karena masih banyak siswa yang 

mengabaikan dan tidak membiasakannya.  Bahkan ketika pelaksanaan 

shalat dhuhur berjamaah ada beberapa siswa yang perilakunya kurang 

baik. Seperti, beberapa siswa tidak bersegera melaksanakan shalat dhuhur 

tetapi mereka bermain-main dengan teman-temannya terkadang ada siswa 

yang meninggalkan shalat.10 Perilaku tersebut menandakan bahwa siswa 

tersebut kurang menghargai waktu yang telah diberikan dan kurang 

menghormati gurunya. Dan untuk penerapan metode keteladanan dan 

pembiasaan di luar kelas dengan diadakannya mujahadah setiap 1 (satu) 

bulan sekali pada minggu ketiga setiap hari sabtu siswa/I mulai dari kelas I 

- -sama 

dengan wali murid. Akan tetapi masih banyak siswa/I nya yang tidak 

menyimak dan mengobrol sendiri dengan teman-temannya sehingga 

                                                             
10 Hasil Observasi, pada tanggal 02 September 2019, pukul 12.00 
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peneliti masih ingin memaksimalkan metode keteladanan dan pembiasaan 

yang sudah diterapkan dalam membentuk karakter siswa terutama di kelas 

IV C.11 

Dengan demikian dari berbagai uraian di atas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian di MIN 1 Bantul 

Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas IV 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

membentuk karakter siswa kelas IV C di MIN 1 Bantul ? 

2. Bagaimana hasil dari implementasi metode keteladanan dan 

pembiasaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam membentuk karakter 

siswa kelas IV C di MIN 1 Bantul ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

membentuk karakter siswa di MIN 1 Bantul ? 

                                                             
11 Hasil Wawancara, dengan Ibu Ismiyati Handayatun pada tanggal 05 September 2019, 

pukul 09.50 
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2. Untuk mengetahui hasil dari implementasi metode keteladanan dan 

pembiasaan yang digunakan pada pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

membentuk karakter  siswa kelas IV C di MIN 1 Bantul ? 

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Segi Teoritis 

Dari segi Teoritis penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah, guru, orang tua dan warga masyarakat untuk membentuk 

anak didiknya menjadi anak yang berkarakter positif. 

2. Segi Praktis 

a. Sebagai bahan pustaka bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berupa penelitian tentang 

implementasi pembelajaran Akidah Akhlak dan peran guru dalam 

membentuk dan Membentuk karakter perilaku sosial siswa. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut penelian lain yang hendak 

melakukan penelitian yang relevan tentang implementasi 

pembelajaran Akidah Akhlak dalam membentuk dan Membentuk 

perilaku sosial siswa. 

c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih kepada 

peneliti sebagai pedoman dalam dunia pendidikan yang nantinya 

akan menjadi guru di suatu sekolah. Dan juga mampu memberikan 

motivasi dan koreksi bagi pihak sekolah agar terus berupaya 

meningkatkan kualitas moral dan didik, supaya menjadikan aanak 
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yang berkarakter posistif dan berakhlakul karimah baik terhadap 

diri sendiri, orang tua, maupun kepada orang lain dan dapat 

menjadi generasi bangsa yang membanggakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang terkait dengan 

Membentuk 

Karakter Siswa Kelas IV C Melalui Metode Keteladanan dan Pembiasaan 

 

1.  Guru Akidah Akhlak di MIN 1 Bantul sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran sudah membuat perencanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak sesuai dengan kurikulum 2013. Guru Akidah Akhlak dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas juga sudah sesuai dengan 

kurikulum 2013., mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir (penutup).  

2. Implementasi pembelajaran Akidah Akhlak dalam Membentuk 

karakter siswa melalui metode keteladanan dan pembiasaan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi guru maupun siswa. Selain itu 

memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi siswa dan 

menerapkan nilai-nilai karakter yang telah ditanamkan oleh madrasah. 

Seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, sopan santun dan lain 

sebagainya. 

B. SARAN 
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Setelah peneliti melakukan proses penelitian dan berdasarkan hasil 

penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah 

a. Meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai karakter yang sudah 

dikembangkan. 

b. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada semua guru untuk 

selalu memberikan contoh teladan yang baik dan pembiasaan-

pembiasaan yang telah dikembangkan sebagai upaya dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang baik terhadap siswa/ 

siswi nya. 

2. Bagi Guru  

a. Memberikan pembinaan dan peningkatan terhadap akidah dan 

akhlak para siswa sebagai beban tanggung jawab yang harus 

dipikulnya baik dalam ilmu ataupun pengamalannya sehari-hari. 

b. Meningkatkan semangat dan komitmen untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

kepada siswa/siswi nya melalui metode keteladanan dan 

pembiasaan. 

3. Bagi Orang Tua 

a. Agar selalu mengawasi dan memantau anaknya di rumah maupun 

di luar rumah sehingga nilai-nilai yang sudah diterapkan di 

madrasah pada diri siswa menjadi suatu kebiasaan yang baik dan 

menjadikan siswa suri teladan yang baik. 
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b. Dan juga bahwa anak adalah amanat dan titipan Allah yang harus 

dipelihara dan dibina dengan baik sampai anak tersebut benar-

benar matang baik secara fisik muapun kejiwaan (mental). 

4. Bagi Siswa 

a. Agar lebih mentaati peraturan dan tata tertib supaya tercipta 

suasana proses pembelajaran yang kondusif. 

b. Memperhatikan dan mencontoh sikap keteladanan yang dilakukan 

oleh figure teladan di madrasah maupun di luar madrasah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Membiasakan nilai-nilai yang sudah diterapkan di madrasah baik 

di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. 

 

C. KATA PENUTUP 

Dengan memanjatkan puji dan sykur kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang selalu mengiringi gerak 

langkah perjuangan panjang kitas selama ini. Alhamdulillah, akhirnya 

peneliti berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh 

perjuangan demi kesempurnaan karya ini. Namun peneliti menyadari 

bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Maka, 

peneliti mengharapkan koreksi dan saran yang positif dari para pembaca, 

sehingga nantnya akan memberikan manfaat bagi semua. 

Akhirnya hanya kehadirat Allah SWT peneliti serahkan semuanya, 

karena Dialah sang penguasa segala hal yang di dunia maupun di akhirat. 
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Semoga hasil yang minimal ini memberikan manfaat bagi kita semua. 

elalu 

menyertai kita. Amin. 
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Lampiran I 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Letak dan geografis MIN 1 bantul 

2. Sarana dan prasarana madrasah 

3. Proses pembelajaran di kelas (implementasian pembelajaran Akidah 

Akhlak dalam Membentuk karakter siswa melalui metode keteladanan 

dan pembiasaan). 

a. Bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran guru Akidah 

Akhlak 

b. Bagaimana cara guru membuka pelajaran 

c. Bagaimana cara guru melaksanakan kegiatan inti dalam 

pembelajaran 

d. Bagaimana perilaku siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

e. Bagaimana cara guru menutup pembelajaran. 
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Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Dengan Guru Akidah Akhlak 

 

1. Kapan ibu menyusun RPP untuk mengajar Akidah Akhlak? 

2. Bagaimana proses pembelajaran Akidah Akhlak di MIN 1 Bantul? 

3. Berapa kali dalam seminggu pelajaran Akidah Akhlak dilaksanakan? 

4. Materi apa saja yang mencakup pembelajaran Akidah Akhlak? 

5. Bagaimana implementasian pembelajaran Akidah Akhlak? 

6. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya pembelajaran Akidah 

Akhlak? Apakah siswa mengikuti dengan baik? 

7. Apa tujuan dari pembelajaran Akidah Akhlak? 

8. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di MIN 1 Bantul? 

9. Bagaimana cara anda untuk membentuk karakter siswa yang baik? 

10. Apa saja nilai-nilai yang diterapkan dari pembelajaran Akidah Akhlak 

untuk Membentuk karakter siswa? 

11. Bagaimanakah cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam 

pembelajaran? 

12. Metode apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran akidah 

akhlak? 

13. Apakah anda menerapkan metode keteladanan dan pembiasaan dalam 

proses pembelajaran Akidah Akhlak? Jika iya, pembiasaan-

pembiasaan seperti apa yang dilakukan untuk membentuk karakter 

siswa? 

14. Bagaimana karakter siswa setelah mengikuti pembelajara Akidah 

Akhlak? 
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15. Bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi pembelajaran 

Akidah Akhlak dalam membentuk karakter siswa melalui metode 

keteladanan dan pembiasaan? 

16. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak? 

 

Pedoman Wawancara dengan Guru Kelas IV C 

 

1. Menurut ibu bangaimana karakter anak-anak setelah diajar Akidah 

Akhalk? 

2. Upaya apa yang ibu lakukan dalam membentuk karakter anak? 

3. Nilia-nilai karakter apa saja yang ibu tanamkan kepada anak? 

4. Menurut ibu, apakah guru Akidah Akhlak sudah professional? 

5. Menurut ibu, apakah proses pembelajaran Akidah Akhlak dapat 

membentuk karakter siswa? 

6. Apakah ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendukung 

pembentukan akhlak anak? 
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Pedoman Wawancara Dengan Siswa Kelas IV C MIN 1 Bantul 

 

1. Bagaimana cara guru Akidah Akhlak dalam membuka pelajaran? 

2. Menurut ananda apakah guru selalu memberikan contoh teladan disela 

pembelajaran? Jika iya, contohnya seperti apa? 

3. Apa yang ananda ketahui tentang nilai-nilai akhlak? 

4. Bagaimana akhlak teman-teman ananda bergaul? 

5. Apa yang ananda ketahui tentang pendidikan karakter dalam 

pembelajaran? 

6. Nilai-nilai karakter apa saja yang ananda dapatkan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak? Sudahkah ananda wujudkan dalam 

tingkah laku anda dalam kehidupan sehari-hari? 

7. Apakah ananda mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

Akidah Akhlak 

8. Hal-hal apa saja yang disenangi dan tidak disenangi dari guru Akidah 

Akhlak maupun guru kelas? 
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Lampiran III 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Madrasah  : MIN 1 Bantul 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas / Semester : IV C / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1 kali pertemuan) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, toleran, dan 

peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, tman, guru dan tetangganya. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

Kompetensi Inti 4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

Mapel Kompetensi Dasar Indikator 

Akidah 

Akhlak 

2 Memiliki sikap hormat dan 

patuh dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

3 Memahami sikap hormat dan 

patuh dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

4 Menyimulasikan sikap 

hormat dan patuh dalam 

kehidupan sehari-hari  

 2.1 Peserta didik mampu menjelaskan 

pengertian sikap dan patuh dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

3.1 Peserta didik mampu menyebutkan 

keuntungan memiliki sikap hormat dan 

patuh dalam kehidupan sehari-hari 

 

4.1 Peserta didik mampu membiasakan 

sikap hormat dan patuh dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran 

dengan ,odel pembelajaran Numberred Heads Together ( NHT ) peserta 

didik dapat menjelaskan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Indahnya Berperilaku Terpuji I 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba,  mengasosiasikan/ mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

2. Metode : Penugasan, Diskusi, Tanya Jawab, dan Ceramah. 
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F. MEDIA, ALAT PEMBELAJARAN 

1. LCD dan Proyektor 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1) Guru menyapa siswa dan mengkondisikan 

kelas agar siswa siap untuk belajar.  

2) Guru membuka pembelajaran dengan 

salam. 

3) Peserta didik dan guru mengawali 

pembelajaran dengan berdoa.  

4) Peserta didik disiapkan fisik dan mentalnya 

dengan mengatur posisi duduk dan 

mengkondisikan peserta didik agar dalam 

kondisi rileks. 

5) Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan 

pelajaran sebelumnya. 

6) Peserta didik dijelaskan guru mengenai 

materi yang akan dipelajari dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik. 

 

10 menit 

Kegiatan Inti Mengamati 

1. Peserta didik diajak mengamati gambar 

Menanya 

1. Guru mendorong peserta didik agar 

dapat bertanya sesuai dengan gambar 

Mengumpulkan Informasi 

40 menit 



123 
 

1. Peserta didik diminta menemukan 

jawaban tersebut dengan cara membaca 

buku teks 

2. Guru membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4  5 orang, membuat 

nomor, mempersiapkan materi diskusi ( 

pengertian hormat dean patuh, contoh 

sikap hormat dan patuh serta 

keuntungan memiliki sikap hormat dan 

patuh. 

3. Setiap peserta didik dalam  kelompok 

mendapatkan satu Nomor 

4. Guru memberikan tugas dan masing-

masing kelompok mengerjakannya 

Menalar 

1. Setiap kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar dan memastikan 

tiap anggota kelompok dapat 

mengerjakan sendiri untuk mengetahui 

jawabannya 

Mengkomunikasikan 

1. Secara random guru memilih kelompok 

untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

kelompok lain yang mempunyai nomor 

yang sama menanggapi jawaban 

tersebut 

 

Penutup 1. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran dengan bantuan guru.  

10 menit 
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2. Guru memberikan penekanan pada peserta 

didik agar senantiasa membiasakan diri 

untuk selalu memiliki sikap hormat dan 

patuh. 

3. Guru mengajak peserta didik untuk 

merefleksi terhadap pembelajaran yang baru 

dilaksanakan. 

4. Guru dan peserta didik mengakhiri proses 

pembelajaran dengan doa ( membaca 

hamdalah) 

5. Guru memberikan salam penutup 

 

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL, DAN PENGAYAAN 

a. Teknik Penilaian 

1) Observasi 

2) Tugas Mandiri 

3) Sikap  

b. Instrument Penilaian 

1. Observasi (dilakukan saat peserta didik berdiskusi) 

Lembar pengamatan 
 

N
O 

Nama peserta 
didik 

Aspek Prilaku yang di amati 
Juml
ah 

skor 

keterlibatan Inisiatif Tanggung 
jawab 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
            
            
Keterangan : 
Indikator keaktifan : 
- Mengikuti proses pembelajaran yang baik 
- Membaca materi pembelajaran dengan tuntas 
- Bertanya dengan inisiatif sendiri 
- Menjawab pertanyaan guru 
- Menjawab pertanyaan peseta didik lain 
- Mengajukan ide atau gagasan 

 Tinggi  : jika 4-6 indikator muncul 
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 Sedang  : jika 3-4 Indikator muncul 
 Rendah : jika 1-2 Indikator muncul 

Indikator kerjasama 
Tinggi  : 
-  bekerja sama dengan semangat yang tinggi 
- Dalam bekerjasama tanpa membedakan teman 
- Dalam bekerja sama tanpa membedakan teman yang kurang 

mampu 
 

Sedang   : 
- Mau bekerja sama 
- Dalam bekerjasama masih memilah-milah teman dalam 

kelompok 
- Dalam bekerjasama masih ada unsur merendahkan teman yang 

kurang mampu 
 

Rendah  : 
- Mau bekerjasama karena terpaksa 
- Tidak mau bekerja sama 

 
Indikator Tanggung jawab 
- Melaksanakan tugas dengan sungguh  sungguh 
- Melaksanakan tugas tewpat waktu 
- Melaksanakan tugas dengan perolehan hasil yang maksimal 
 Tinggi  : jika 3 indikatior muncul 
 Sedang  : jika 2 indikator muncul 
 Rendah : jika 1 indikator muncul 

 

2. Tugas Mandiri 

Terdapat lima instrumen soal : 

a. Sg anak sholeh adalah anak yang 
mematuhi ) 

b.  
c. sikap menjalankan semua perintah yang baik dari orang lain 

 
d. 

yang lebihtua kita haru  
 
Rubik Penilaian:  

No. 
Soal 

Rubrik penilaian Skor 

1. a. jika jawaban peserta didik betul dan lekap  
6 6 
b. jika jawaban peserta didik betul tetapi 
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kurang lengkap 4 
c.Jika jawaban peserta didik betul tetapi 
tidak lengkap 2 

2. a. jika jawaban peserta didik betul dan lekap  
6 

6 b. jika jawaban peserta didik betul tetapi 
kurang lengkap 4 
c.Jika jawaban peserta didik betul tetapi 
tidak lengkap 2 

3. a. jika jawaban peserta didik betul dan lekap  
6 

6 b. jika jawaban peserta didik betul tetapi 
kurang lengkap 4 
c.Jika jawaban peserta didik betul tetapi 
tidak lengkap 2 

4. a. jika jawaban peserta didik betul dan lekap  
6 

6 b. jika jawaban peserta didik betul tetapi 
kurang lengkap 4 
a. Jika jawaban peserta didik betul tetapi 

tidak lengkap 2 
5. a. jika jawaban peserta didik betul dan lekap  

6 

6 b.jika jawaban peserta didik betul tetapi 
kurang lengkap 4 
c.Jika jawaban peserta didik betul tetapi 
tidak lengkap 2 

Skor Tertinggi 30 
 

   Skor Diperoleh 
Nilai Akhir = ----------------------------------- X 100 
   Skor Maksimal 

 
3. Penilain Sikap 

a. Tertulis  

Berilah tanda centang (V) diantara kolom benar, ragu-ragu dan 

salah ! 

No Pernyataan 
Jawaban 
B RR S 

1. Kakak sedang belajar dabn adik menyetel 
radio dengan suara yang keras 

   

2. Doni Mengerjakan PR dengan sungguh-
sungguh 
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Keterangan : 

B  = benar 

RR  = ragu-ragu 

S  = salah 

 

Rubik Penilaian: 

No 
Soal 

Rubrik penilaian Skor 

1. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
2. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
3. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
4. Benar skor 1, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 6 6 
5. Benar skor 1, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 6 6 
 

 

Skor Tertinggi : 30 

Skor yang diperoleh 
    Nilai Akhir =  -------------------------------------- X 100 
    Skor Maksimal 

 

b. Pengamatan  

Lembar Pengamatan Sikap 

Tema  : 

Hari/tanggal : 

N
O 

Nama peserta 
didik 

Prilaku yang di amati 
Percaya diri Disiplin Bekerja 

sama 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

           
           
Keterangan :  

3. Apabila adik menangis sebagai kakak kita 
menghiburnya 

   

4. Ketika ibu memanggil kita, sedangkan kita 
sedang asik bermain maka sikap kita 
adalah mengacuhkannya 

   

5. Kita tidak boleh berkata kasar dengan 
orang tua dan guru. 
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3 : Membudaya  2 : berkembang 1 : belum 
terlihat 
 

c. Pengayaan 

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta 

untuk mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru ( 

guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan ). 

 

d. Remedial 

Bagi peserta didik yang blm pencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai peserta didik, 

berdasarkan identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang 

yang sudah focus pada materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

 

 

Mengetahui,    

     

Kepala Madrasah,     Guru Mata Pelajaran, 

 

Ahmad Musyadad, S.Pd. I, M SI.   Nurul Mufidah, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Madrasah  : MIN 1 Bantul 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas / Semester : IV C / 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 2X40 Menit (1 kali pertemuan) 

 

 

I. KOMPETENSI INTI 

Kompetensi Inti 1 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, toleran, dan 

peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, tman, guru dan tetangganya. 

Kompetensi Inti 3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

Kompetensi Inti 4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 

 

 



130 
 

 

 

J. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

Mapel Kompetensi Dasar Indikator 

Akidah 

Akhlak 

2. Memiliki sikap tabah dan 

sabar dalam menghadapi 

cobaan sebagai 

implementasi dalam 

meneladani kisah 

masyithoh 

 

3.  Mendeskripsikan sikap 

tabah dan sabar dalam 

menghadapi cobaan dalam 

kisah masyithoh  

 
 

 
4. Menyimulasikan sikap 

sabar dan tabah dalam 

menghadapi cobaan sebagai 

implementasi dalam 

meneladani kisah 

maasyithoh 

5. Peserta didik mampu menjelaskan 

pengertian sikap tabah dan sabar 

dalam menghadapi cobaan sebagai 

implementasi dalam meneladani kisah 

masyithoh 

 

 

3.1  Peserta didik mampu menyebutkan 

keuntungan memiliki sikap tabah dan 

sabar dalam menghadapi cobaan 

sebagai implementasi dalam 

meneladani kisah Mashyitoh 

 

 

4.1 Peserta didik mampu Membiasakan 

sikap tabah dan sabar dalam 

menghadapi cobaan sebagai 

implementasi dalam meneladani kisah 

Mashyitoh 

 

K. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran 

dengan ,odel pembelajaran Numberred Heads Together ( NHT ) peserta didik 

dapat menjelaskan sikap menjelaskan  tabah dan sabar dalam menghadapi 

cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Mashyitoh 
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L. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Indahnya Berperilaku Terpuji II 

 

M. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

mencoba,  mengasosiasikan/ mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan) 

2. Metode : Penugasan, Diskusi, Tanya Jawab, dan Ceramah. 

 

N. MEDIA, ALAT PEMBELAJARAN 

1. LCD dan Proyektor 

 

O. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Aloka

si 

wakt

u 

Pendahul

uan 

7) Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas 

agar siswa siap untuk belajar.  

8) Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

9) Peserta didik dan guru mengawali pembelajaran 

dengan berdoa.  

10) Peserta didik disiapkan fisik dan mentalnya dengan 

mengatur posisi duduk dan mengkondisikan peserta 

didik agar dalam kondisi rileks. 

11) Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 

sebelumnya. 

12) Peserta didik dijelaskan guru mengenai materi yang 

akan dipelajari dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik. 

10 

menit 
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Kegiatan 

Inti 

Mengamati 

2. Peserta didik diajak mengamati kisah 

masyithoh 

Menanya 

2. Guru mendorong peserta didik agar dapat 

bertanya sesuai dengan kisah masyithoh 

Mengumpulkan Informasi 

1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok yang beranggotakan 5 - 6 orang, 

merangkum kisah masyitoh ke dalam buku 

2. Setiap peserta didik memilih peran dalam kisah 

mayithoh  

Menalar 

2. Setiap kelompok mendiskusikan perannya 

masing-masing sesuai dengan kisah masyithoh 

Mengkomunikasikan 

P. Secara random guru 

memilih satu 

kelompok untuk 

memerankan 

perannya. Dan 

kelompok lain  

memperhatikan 

40 

menit 

Penutup 6. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran 

dengan bantuan guru.  

7. Guru memberikan penekanan pada peserta didik 

agar senantiasa membiasakan diri untuk selalu 

memiliki sikap tabah dan sabar sesuai dengan kisah 

10 

menit 
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masyithoh 

8. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksi 

terhadap pembelajaran yang baru dilaksanakan. 

9. Guru dan peserta didik mengakhiri proses 

pembelajaran dengan doa ( membaca hamdalah) 

10. Guru memberikan salam penutup 

 

Q. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL, DAN PENGAYAAN 

1. Teknik Penilaian 

1) Tugas Tertulis 

2) Tugas Lisan 

3) Observasi 

4) Sikap  

2. Instrument Penilaian 

a. Tugas Tertulis 
Terdapat lima instrument soal : 
- Dimesir pernah hidup seorang raja yang ingkar kepada Allah 

Swt. Dan terkenal kekejamannya siapakah nama raja tersebut dan 
 

- Sebutkan empat hikmah dari kisah siti Mashyitoh?( Lihat buku 
Teks ) 

- Hal apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah siti masyitoh ? 
( walau kita dihadapkan oleh apapun kita harus mempertahankan 
akidah kepada Allah ) 

- Ketika disiksa Siti Masyitoh teguh mempertahankan apa ?( Iman 
dan Ikhsan ) 

- Apa yang disebut mashitoh ketika dilempar kedalam air yang 
mendidih? ( Allahu Akbar ) 

 
Rubrik Penilaian: 
No. 
Soal 

Rubrik penilaian Skor 

1. jika jawaban peserta didik menulis rajanya 
betul dan asal negaranya juga betul  skor 4 

4 
 jika jawaban peserta didik menulis rajanya 
betul dan asal negaranya juga salah  skor 3 
jika jawaban peserta didik menulis rajanya 
salah dan asal negaranya juga betul  skor 2 
 jika jawaban peserta didik menulis rajanya 
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salah dan asal negaranya juga salah  skor 1 
2. Jika peserta didik menjawab empat jawaban 

dan keempatnya betul skor 4 

4 

Jika peserta didik menjawab empat jawaban 
dan dua jawaban betuldan dua jawaban salah 
skor 3 
Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keduanya betul skor 2 
Jika peserta didik memberikan jawaban namun 
tidak ada jawaban yang betul skor 4 

3. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keempatnya betul skor 4 

4 

Jika peserta didik menjawaban dua jawaban dan 
satu  jawaban betul dan satu jawaban salah skor 
3 
Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 
jawabannya betul skor 2 
Jika peserta didik memberikan jawaban namun 
tidak ada jawaban yang betul skor 1 

4. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keempatnya betul skor 4 

4 

Jika peserta didik menjawaban dua jawaban dan 
satu  jawaban betul dan satu jawaban salah skor 
3 
Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 
jawabannya betul skor 2 
Jika peserta didik memberikan jawaban namun 
tidak ada jawaban yang betul skor 1 

5. Jika peserta didik menjawab dua jawaban dan 
keempatnya betul skor 4 

4 

Jika peserta didik menjawaban dua jawaban dan 
satu  jawaban betul dan satu jawaban salah skor 
3 
Jika peserta didik menjawab satu jawaban dan 
jawabannya betul skor 2 
Jika peserta didik memberikan jawaban namun 
tidak ada jawaban yang betul skor 1 

Skor tertinggi 20 
 
   Skor Diperoleh 
Nilai Akhir = ----------------------------------- X 100 
   Skor Maksimal 

 
b. Tugas Lisan (Penilaian Kinerja) 
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Bentuk kelompok kerja, kemudian masing masing kelompok 

keluarganya. 
 
Rubric Penilaian 

Nama peserta 
didik 

Kategori 

Amat baik baik cukup Kurang 

     
     

Keterangan : 
Amat baik : jika tingkat penguasaan teks baik, intonasi baik, 
dan mimik baik 
Baik  : jika tingkat penguasaan teks baik, intonasi baik, 
dan mimik tidak baik 

 Cukup   : jika tingkat penguasaan teks baik, intonasi tidak 
baik, dan mimik tidak  baik 

 Kurang    : jika tingkat penguasaan teks tidak baik, intonasi 
tidak baik, dan mimik tidak baik 
 

 
c. Observasi (Pengamatan) 

Diskusikan dengan kelompokmu sikap terpuji apa yang bisa kamu 
ambil dari kisah masyithoh ? 
 
Rubric Penilaian 

N
o 

Nama peserta 
didik 

Prilaku yang di amati 

Skor 
keterlibatan inisiatif Tanggung 

jawab 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
 

3= Baik  2 = Sedang 1 = Kurang 
Keterangan  

keterlibatan Baik Keterlibatan secara fisik dan 
kontribusi pemikiran / ide 

Sedang Keterlibatan pemikiran / ide 
Kurang  Tidak terlibat / pasif 

Inisiatif Baik Keterlibatan secara fisik dan 
kontribusi pemikiran / ide 

Sedang Keterlibatan pemikiran / ide 
Kurang  Tidak terlibat / pasif 

Tanggung 
jawab 

Baik Keterlibatan secara fisik dan 
kontribusi pemikiran / ide 

Sedang Keterlibatan pemikiran / ide 
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Kurang  Tidak terlibat / pasif 
Skor maksimal 9 
    Skor diperoleh 
 Nilai Akhir = -------------------------- x 100 
    Skor maksimal 

d. Penilaian Sikap 
Lembar pengamatan sikap 
Tema  : 
Hari/tanggal : 

Nama peserta 
didik 

Prilaku yang di amati 
Percaya diri Disiplin Bekerja 

sama 

 
           
Keterangan : 
3 : Membudaya  2 : berkembang 1 : belum terlihat 
 
Berilah tanda centang ( V )diantara kolom benar, ragu-ragu dan salah 
! 

No Pernyataan 
Jawaban 
B RR S 

1. Meskipun Allah memberikan cobaan yang 
sangat berat, namun kita tetap tabah dan 
sabar  

   

2. Ketika diberi nasehat bapak guru, anak-anak 
mendengarkan dan memperhatikan dengan 
baik 

   

3. Burhan marah-marah dikelas karena nilai 
yang didapat pada watui ujian tidak 
memuaskan padahal dia sudah belajar dengan 
giat 

   

4. Pada suatu hari Fatimah tidak membawa 
pensil kemudian dia ingin meminjam pensil 
kepada isna, tetapi Fatimah langsung 
mengambil sendiri di tas tanpa ijin. 

   

5. Dikelas empat terjadi perkelahian antara roni 
dan bagas, melihat kejadian itu syaiful 
langsung mendekati dan melerainya 

   

Keterangan : 
B  = benar 
RR = ragu-ragu 
S  = salah 
 
Rubric Penilaian 
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No 
Soal 

Rubrik penilaian Skor 

1. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
2. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
3. Benar skor 1, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 6 6 
4. Benar skor 1, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 6 6 
5. Benar skor 6, ragu-ragu Skor 3, salah Skor 1 6 
 
Skor tertinggi 30 
  
    Skor yang diperoleh 
Nilai Akhir =  -------------------------------------- X 100 
     Skor Maksimal 

 
 
 

3. Pengayaan 

Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, diminta 

untuk mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru ( 

guru mencatat dan memberi tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan ). 

 

3. Remedial 

Bagi peserta didik yang blm pencapai ketuntasan belajar, guru sebaiknya 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran belum dikuasai peserta didik, 

berdasarkan identifikasi itu, guru menyampaikan pembelajaran ulang 

yang sudah focus pada materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. 

 

 

 

Mengetahui,     

    

Kepala Madrasah,     Guru Mata Pelajaran, 

 

Ahmad Musyadad, S.Pd. I, M SI.   Nurul Mufidah, S.Pd.I 
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Lampiran IV 

Foto Dokumentasi 
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Lampiran V : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran VI : Bukti Seminar Proposal  
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Lampiran VII : Surat Bimbingan Skripsi 
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Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Ke Sekolah 
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Lampiran IX : SK Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran X : Sertifikat Sospem  
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Lampiran XI : Sertifikat OPAC 
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Lampiran XII : Sertifikat KKN 
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Lampiran XIII : Sertifikat Magang II  
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Lampiran XIV : Sertifikat Magang III 
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Lampiran XV: Sertifikat Lectora 
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Lampiran XVI: Sertifikat PKTQ 
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Lampiran XVII : Sertifikat Toefl 
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Lampiran XVIII : Sertifikat IKLA 
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Lampiran XIX : Sertifikat ICT  
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Daftar Riwayat Hidup 

 

A. Identitas Pribadi 
 
Nama Lengkap  : Syarifatun Hidayah 
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 11 Juni 1996 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Golongan Darah  : O 
Tinggi, Berat Badan  : 150 cm, 55 kg 
Agama    : Islam 
Status    : Belum Menikah 
Alamat    : Ds. Bantengmati Kec. Mijen Kab. Demak 
Alamat Jogja : Padukuhan Banjar, Kauman, Tamanan rt. 

05 Kec. Banguntapan Kab. Bantul 
Yogyakarta 

Media Sosial   : Instagram : @ syarifahdy 
Email    : hsyarifatun@ gmail.com 
Nama Orang Tua  : Bpk. Nur Sahid 
      Ibu Murbiatun  
 

B. Riwayat Pendidikan 
 
1. Pendidikan Formal 

SD / MI   : SD Bantengmati 02 
SMP / MTs   : MTs. Ali Maksum 
SMA / MA  : MA Ali Maksum 
Perguruan Tinggi  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 

2. Pendidikan Non Formal 
2015         : Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Arab di Pusat 

Bahasa UIN Sunan Kalijaga 
2015         : Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris di 

Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga 
2016         : Training Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 
2019         : Training Media Pembelajaran Lectora  
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