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ABSTRAK 

PENINGKATAN AKHLAK MELALUI STRATEGI ROLE MODELS PADA 

SISWA KELAS VII SMP SURYA DHARMA 2 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Nur Fadhilah 

 

Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap 

suatu bangsa. Ajaran – ajaran akhlak sebagai mana yang dicontohkan oleh Rasulullah 

saw dalam kehidupan sehari – hari, seperti yang terdapat di beberapa ayat al - Qur’an 

yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah. Latar belakang penelitian ini yaitu 

masih rendahnya akhlak siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah satu 

penyebab rendahnya akhlak siswa dikarenakan guru belum menggunakan strategi  yang 

dapat menarik perhatian siswa pada saat proses belajar mengajar untuk memudahkan 

siswa mempelajari materi pendidikan agama Islam. Oleh karena itu untuk meningkatan 

akhlak siswa dilakukan melalui strategi pembelajaran aktif tipe Role Models, peserta 

didik akan lebih mudah memahami akhlak terpuji melalui figur – figur yang menurut 

mereka dapat dijadikan panutan.  

Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan akhlak melalaui strategi 

pembelajaran aktif tipe Role Models pada siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dimana objek 

penelitian hanya berpusat pada peningkatan akhlak siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dengan strategi pembelajaran aktif tipe Role Models pada siswa 

kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. Adapun prosedur penelitian ini 

mencakup : Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dengan menggunakan 

metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe Role Models dapat meningkatkan akhlak siswa kelas VII pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

dapat mengalami peningkatan akhlak siswa yaitu dari data awal akhlak siswa (pra 

survey) 30.30 % meningkat menjadi 51.51 %. Pada siklus II meningkat sebanyak 

78.78 %. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe Role Models dapat meningkatkan akhlak siswa pada siswa 

kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung.  
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MOTTO 

      

Artinya: “Dan Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak 

putus-putusnya. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.” (QS. Al – Qalam : 3 – 4) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

      Berikut ini adalah merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung dalam 

skripsi yang berjudul: “PENINGKATAN AKHLAK MELALUI STRATEGI ROLE 

MODELS PADA SISWA KELAS VII SMP SURYA DHARMA 2 BANDAR 

LAMPUNG” Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini 

dengan menguraikan istilah judul sebagai berikut: 

1. Peningkatan 

        Kata peningkatkan dalam bahasa Indonesia, terdiri dari kata “tingkat” yang 

mendapatkan awalan pe- dan mendapatkan akhiran -an, maknanya adalah proses, 

perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).
1
 Adapun peningkatkan yang 

dimaksud dalam penulisan proposal ini adalah peningkatkan akhlak siswa melalui 

strategi Role Models pada siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 B. Lampung. 

 

2. Akhlak 

      Kata akhlak berasal dari bahasa arab “khuluq” yang jamaknya “akhlaq”. Menurut 

lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi’at.
2
 Dalam 

                                                           
 

1
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). h. 93  

2
 Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Pustaka setia, 2005), h.11 
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kamus besar bahasa indonesia, kata akhlak diartika sebagai budi pekerti, watak atau 

tabiat.
3
 Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa akhlak adalah 

budipekerti, perangai, tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama islam. 

 

3. Strategi 

      Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang 

terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan lingkungan pembelajaran, pengelolaan sumber belajar dan 

asessmen (penilaian), agar pembelajaran lebih efektif dan efesien sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang di tetapkan.
4
 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models . 

 

4. Role Models 

      Kata Role Models berasal dari bahasa Inggris yaitu Role = peran dan Models = 

contoh atau teladan.
5
 Jadi dapat disimpulkan Role Model yaitu orang yang berperan 

atau figur yang memberikan contoh mengenai apa yang di sampaikannya kepada 

orang lain baik  kelakuan, perbuatan sifat, yang patut ditiru dan orang tersebut 

dijadikan contoh oleh orang lain.  

                                                           
3
 Rosihan Anwar, Aqidah Akhlak, (Jakarta: Pustaka setia, 2005), h.205 

 
4
 Suyono dan Haryanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)., h. 

20. 

 
5
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), h. 383 
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5. Siswa 

      Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

bahwa peserta didik adalah “Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu”.
6
 Sedangkan peserta didik merupakan “suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi menuasia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional”.
7
 

      Peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII 

SMP Surya Dharma 2 B. Lampung. 

 

6. SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

        Yaitu tempat penelitian ini berada di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut, maka judul proposal diatas berarti suatu 

penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan tentang proses peningkatkan akhlak 

dengan menggunakan strategi Role Models pada siswa kelas VII di SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung. 

       Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut maka judul proposal diatas berarti 

suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan tentang proses peningkatan akhlak 

                                                           
 

6
 UU RI, No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007 Cet ke-4), h. 3 

   
7
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta :PT Bumi Aksara, Cet ke-9, 2009), h. 7 
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dengan menggunakan strategi Role Models pada siswa kelas VII di SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

      Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Penerapan strategi Role Models memiliki kelebihan, yaitu dari strategi 

pembelajaran tipe Role Models ini, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami 

suatu materi pelajaran melalui identifikasi tokoh terkenal atau figur yang menurut 

mereka mewakili suatu materi yang sedang didiskusikan. Dengan strategi ini 

siswa dapat memahami karakteristik dari figur yang mereka kenali, dan siswa 

dapat menilai dari sifat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. 

Dan melalui strategi ini juga dapat menjalin kerjasama siswa untuk memahami 

suatu materi. 

2. Akhlak peserta didik di sekolah baik kepada guru maupun sesama teman masih 

terbilah rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana peningkatan 

akhlak siswa  melalui strategi Role Models pada siswa kelas VII di SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung. 
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C. Latar Belakang 

 Perkembangan dan kemajuan pendidikan saat ini bisa dikatakan lebih bagus dari 

pada pendidikan sebelumnya namun seiring dari perkembangan dan kemajuan pendidikan 

sekarang ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah yang serius yaitu masalah 

akhlak. Akhlak merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, bahkan 

selamat dan tidaknya manusia, tenang dan resahnya manusia tergantung pada akhlaknya. 

Melihat realita sekarang ini masih sering sekali ditemui akhlak yang tidak baik mulai dari 

kalangan pejabat, orang biasa bahkan remaja sekalipun. 

 Dikalangan para pejabat dan wakil rakyat masih ada orang yang tidak amanah, 

melakukan korupsi, penipuan, tidak jujur, dan tindakan yang tidak bermoral yang muncul 

di media massa. Kecerdasan yang mereka miliki seringkali mereka salah gunakan, 

memanfaatkannya sehingga dapat mencerminkan orang yang tidak memiliki akhlak yang 

mulia dan tidak beragama. 

 Selain itu anak remaja sebagai calon penerus bangsa ini pun untuk saat ini 

semakin menghawatirkan. Banyak kebiasaan yang ditinggalkan oleh para remaja, akibat 

dari adanya perkembangan zaman yang semakin modern dan kemajuan teknologi. 

Apalagi masuknya budaya – budaya Barat yang semakin menjauhkan dari kebiasaan  

yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Bahkan, dimedia masa seringkali terjadi 

tauran antar pelajar, narkoba dan tindakan – tindakan lain yang tidak bermoral, yang lebih 

sangat mengkhawatirkan para remaja sudah berani untuk menghilangkan nyawa 
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seseorang, dikarenakan ucapan yang menyinggung, itu merupakan akibat dari akhlak 

yang tidak baik kepada sesama atau orang lain.
8
  

 Melihat realita diatas disatu sisi sebenarnya para remaja itu memiliki kecerdasan 

yang luar biasa yang dapat dikembangkan tetapi karena pengaruh lingkungan pergaulan 

yang kurang mendukung untuk melakukan hal – hal yang baik maka kecerdasan itu 

mereka tuangkan pada hal – hal yang tidak bermanfaat sehingga dapat merusak akhlak 

mereka. Semua prilaku itu dapat terjadi karena melihat usia remaja merupakan masa yang 

masih rawan, emosi mereka masih labil serta belum mempunyai pegangan agama yang 

cukup kuat sehingga mudah mengalami kegoncangan jiwa yang menyebabkan mereka 

kebingungan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk.      

 Jadi, akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap 

suatu bangsa ajaran – ajaran akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. 

dalam kehidupan sehari – hari, seperti yang terdapat di beberapa ayat Al Qur’an yang 

menjelaskan tentang ahlak mulia Rasulullah saw.  

                    

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab:21)
9
 

                                                           
 

8
 Wakos Reza Gautama, “Pelajar SMKN 2 Tewas Dibunuh” Tribun Lampung 8 Maret 2016 

 
9
Dapertemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, PT. Cordoba Internasional 

Indonesia,Bandung, Cet. I, 2012. h. 420 
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 Dari ayat tersebut mengindikasikan perlu adanya akhlak mulia baik di 

kehidupan agama maupun dikehidupan beragama. Dalam upaya meningkatkan 

akhlak mulia peserta didik, seorang guru pendidikan agama Islam memiliki 

peran yang sangat penting. Menurut Syarifudin Nurdin, seorang guru bukan 

hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya didepan 

kelas, akan tetapi dia seorang tenaga professional yang dapat menjadikan 

peserta didiknya berprilaku baik, bermoral, dan berakhlak mulia serta mampu 

merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah.
10

  

 Inilah yang sedang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung. Selain memberikan materi pendidikan agama Islam, guru 

PAI di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung juga memiliki peran dalam meningkatkan 

akhlak mulia peserta didik. Salah satu contohnya adalah melalui metode pembiasaan 

yaitu, guru PAI menganjurkan ketika bertemu dengan guru atau sesama peserta didik, 

peserta didik diharapkan untuk menyapa dan mengucapkan salam. Hal ini bertujuan agar 

peserta didik menjadi terbiasa untuk membentuk akhlak mulia. Itu adalah salah satu 

contoh upaya guru dalam meningkatkan akhlak peserta didik.
11

        

 Upaya dalam meningkatkan akhlak peserta didik sangatlah penting. Karena salah 

satu faktor penyebab gagalnya pendidikan agama Islam selama ini adalah rendahnya 

akhlak mulia peserta didik, kelemahan pendidikan agama Islam di Indonesia disebabkan 

karena pendidikan selama ini hanya menekankan kepada proses pentransferan ilmu 

                                                           
 

10
 Syarifuddin Nurdin, Dkk. Guru Implementasi Kurikulum, Ciputat Pres, 2003, h. 8 

 
11

 Hasil observasi pada tanggal 27 Juli 2016 
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kepada siswa saja, belum ada proses transformasi nilai – nilai luhur keagamaan kepada 

peserta didik untuk membimbingnya agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan 

berakhlak mulia.
12

 

 Dari observasi awal yang penulis lakukan di SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung, penulis masih menjumpai beberapa peserta didik yang masih melanggar tata 

tertib. Walaupun pelanggarannya tidak bersifat berat. Tetapi ini masih menjadi perhatian 

seorang guru apa lagi seorang guru pendidikan agama Islam yang tugasnya tidak hanya 

menyampaikan materi tetapi harus bisa membentuk kepribadian peserta didik yang 

berakhlak mulia. Salah satu contoh pelanggaran adalah pada saat guru menjelaskan 

materi terdapat siswa yang tidur, diam – diam bermain HP, bercanda dengan temannya, 

mencontek, dan bahkan terdapat peserta didik yang asik ngobrol dengan teman 

sebangkunya. Hal ini dikarenakan guru belum menggunakan strategi – strategi yang 

dapat menarik perhatian siswa pada saat proses belajar mengajar, selain tingkah laku 

yang peserta didik tunjukkan terdapat peserta didik yang berkata tidak sopan kepada 

sesama teman dihadapan guru. Rata – rata mereka melakukan itu dikarenakan akhlak 

mereka kurang baik, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya untuk 

melakukan pelanggaran tersebut. 

 Pada table dibawah ini dijelaskan perhitungan hasil akhlak siswa kelas VII 

SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. Penulis telah menyebarkan angket 

pada responden mengenai akhlak siswa. Dari hasil pengisian kuesioner ini 

                                                           
 
12

 Toto Suharto, dkk, Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Global Pustaka Utama, 2005), h. 169 
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terdiri dari 20 butir pertanyaan. Hasil angket akhlak siswa sebelum ada 

tindakan atau pra siklus sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Skor Angket Akhlak Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung 

No. Nama Siswa 

Jumlah 

Sko

r 

1 

M. Reihan 

Fernandito 61 

2 Tia Nur Febrianti 80 

3 

Abi Fikriansyah 

Saputra 80 

4 Bia Wiga Efrandi 61 

5 

Nazar Bima 

Prakarsa 62 

6 Dika Tri Setiawan 47 

7 Sinsin Maulana 49 

8 Adi Kurniawan 60 

9 Nira Sugisti Reona 55 

10 Anisa Diaputri 62 
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11 Hera Berliana 60 

12 Tina Meri Hertika 80 

13 Nanda Alivia 62 

14 Sunarti 60 

15 Epiyana Saputri 66 

16 Syahrul Gunawan 80 

17 Nazar Rudin 64 

18 Sindi Amanda 52 

19 Nur Laila Wati 80 

20 

Muhammad 

Saputra 60 

21 Imelda Safitri 80 

22 Arwani 60 

23 Dimas Adi Putra 58 

24 Nurjanah 65 

25 Ika Rahmadini 64 

26 Rizal 80 

27 Mila 41 

28 
Andina 

80 
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Permatasari 

29 Tiara 80 

30 

Raden Ajeng Alia 

Adila 80 

31 Resti Dewi 52 

32 Christoper Palandi 51 

33 Ramadhani 53 

Jumlah Rata – Rata 64.15 

 

Cara menentukan akhlak siswa : 

Skor Ideal Frekuensi Keterangan 

100 – 80 % 

79 – 60 % 

59 – 40 % 

30 – 20 % 

10 

14 

9 

- 

Baik/ Tinggi 

Cukup/ Sedang 

Kurang/ Cukup 

Tidak Baik/ Kurang 

 

Dari table diatas dapat diketahui akhlak  siswa baik di sekolah atau di 

luar sekolah yang dilakukan. Yaitu hasil perhitungan skor angket pada siklus II 

pada katagori Baik berjumlah 10 orang atau 30.30%, Cukup/Sedang 14 orang 
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42.42% , Kurang  9 orang atau 27.27%, Tidak Baik 0 orang. Dari hasil sekor 

angket sebelum ada tindakan tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak 

siswa yang kurang memiliki akhlakul karimah, karena siswa belum mendapat 

pengalaman belajar yang dapat meningkatkan akhlak siswa, sehingga siswa 

kurang memiliki akhlak yang baik. 

Sebagai upaya membentuk peserta didik agar memiliki akhlak yang baik, 

terlebih dahulu harus dimulai dari guru itu sendiri dengan memiliki pribadi 

yang baik, hal sebagai mana pendapat yang menyatakan bahwa: 

“Tingkah laku guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari 

kepribadiannya. Bagi anak didik guru adalah contoh teladan yang sangat penting 

dalam pertumbuhannya, guru adalah orang yang pertama sesudah orang tua, yang 

mempengaruhi akhlak anak didik. Apabila akhlak guru tidak baik, pada umumnya 

akhlak anak didik akan rusak, karena anak akan mudah terpengaruh oleh orang 

yang dikaguminya”.
13

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa peserta didik 

disekolah akan memiliki akhlak yang baik apabila terlebih dahulu guru yang 

mendidiknya dapat memberikan contoh yang baik, sebab guru adalah orang 

pertama sesudah orang tua yang dapat mempengaruhi kepribadian peserta 

didik. Jadi jelas, jika tingkah laku atau kpribadian guru tidak baik maka anak 

                                                           
 

13
 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, Bulan Bintang, Jakarta, Cet IV, 2004, h. 18 
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didiknya juga akan kurang baik karena kepribadian seorang anak mudah sekali 

terpengaruh oleh orang yang dikaguminya. 

      Strategi Role Models merupakan salah satu strategi yang dapat memperbaiki akhlak 

peserta didik dan dapat menarik perhatian peserta didik dalam mempelajari agama Islam 

membangun minat dan  motivasi lebih lanjut kepada peserta didik agar tidak bosan atau 

jenuh dengan materi pendidikan agama Islam dan melalui penerapan strategi Role Models 

juga diharapkan dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang aktif kolaboratif dalam 

rangka meningkatkan akhlak siswa di SMP Surya Dharma 2  Bandar Lampung. 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji 

lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “PENINGKATAN AKHLAK MELALUI STRATEGI ROLE MODELS PADA 

SISWA KELAS VII SMP SURYA DHARMA 2 BANDAR LAMPUNG” 

 

D. Identifikasi Masalah 

1. Pembelajaran PAI cenderung pasif, hal itu terbukti kurangnya keaktifan siswa 

selama proses belajar mengajar pada mata pelajaran PAI. 

2. Guru belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan strategi – strategi dalam 

pembelajaran, karena pada proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab saja. 
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3. Kurangnya konsentrasi siswa pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, hal ini 

dikarenakan terdapat peserta didik yang ngobrol pada saat guru menjelaskan 

materi pelajaran. 

4. Kurangnya akhlak siswa dikelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung, hal 

ini terbukti dari perkataan dan tingkah laku peserta didik yang tidak sopan baik 

kepada pendidik atau peserta didik. 

 

E. Pembatasan Masalah 

      Pembatasan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dipusatkan pada 

“Peningkatan Akhlak Melalui Strategi Role Models Pada Siswa Kelas VII SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung ” Akhlak yang dimaksud dalam penelitian adalah mengenai, 

budi pekerti, tingkah laku siswa baik dalam proses pembelajaran atau dalam 

bersosialisasi kepada guru dan sesama siswa, adapun yang dimaksud dengan Strategi 

Role Models adalah proses belajar mengajar mengenai nilai dan sifat yang bertujuan 

meningkatkan akhlak, menarik perhatian siswa agar siswa dapat aktif dalam proses 

pembelajaran, artinya pembelajaran dikuasai sepenuhnya oleh siswa, strategi Role Models 

ini merupakan strategi pembelajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan 

pendekatan kelompok. 
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F. Rumusan Masalah  

      Masalah adalah semua pristiwa yang terjadi dalam kehidup sehari – hari, sedangkan 

permasalahan penelitian adalah pembatasan fokus perhatian ruang lingkup sampai 

menimbulkan pertanyaan dari dalam diri orang – orang yang mencari permasalahan.
14

 

      Menyelesaikan masalah merupakan suatu bentuk kegiatan belajar yang penting dalam 

proses belajar mengajar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta pra survei yang 

penulis lakukan dikelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. Dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:“Apakah dapat meningkatkan akhlak siswa 

setelah menerapkan strategi Role Models pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

kelas VII di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 ?” 

 

G. Hipotesis Tindakan 

      Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. 
15

 

      Menurut Kerlinger, hipotesis adalah pernyataan yang merupakan terkaan/ dugaan 

akan hubungan dua variable atau lebih.
16

 

      Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenaranya sesuai 

dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar 

kerangka pikiran yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

                                                           
14

 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 36 
15

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 21 
16

 Paul Suparno, Metode Penelitian Pendidikan Fisika (Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 

2010), h. 31. 
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      Berdasarkan latar belakang masalah dan pendapat diatas hipotesis tindakan yang 

diajukan adalah “Penerapan strategi belajar tipe Role Models dapat meningkatkan akhlak 

siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung”. 

 

H. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

      Dengan melihat rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari 

penyusunan PTK ini adalah, untuk mengetahui peningkatan akhlak  siswa kelas VII SMP 

Surya Dharma 2 Bandar Lampung setelah diterapkan Strategi Role Models. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang sangat berharga untuk 

meningkatan akhlak siswa di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak berikut; 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan akhlak siswa dan minat pada pelajaran PAI sehingga 

memberikan kemudahan dalam menguasai materi pembelajaran. 

b. Bagi Guru 



17 
 

Penelitian tindakan kelas ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan 

guru dalam penerapan Strategi Role Models 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai pertimbangan sekolah dalam meningkatkan aktivitas kegiatan 

belajar mengajar di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

I. Telaah Pustaka 

 Penelitian tentang akhlak siswa sedikit banyak sudah dilakukan namun demikian 

masing – masing penelitian memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan lingkup kajian 

masing – masing, dari telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti terhadap peneliti 

terdahulu, ada beberpa skripsi yang relevan ini, diantaranya yaitu  

 Destina Lesmawati, yang berjudul “Pembinaan Akhlakul Karimah Terhadap 

Kenakalan Peserta Didik Kelas XI di SMP Wiyatama B. Lampung”.
17

Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung 

2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembinaan di SMP Wiyatama dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan melalui kegiatan ROHIS dan metode – metode pembinaan. Metode 

pembinaan yang digunakan dalam pembinaan akhlak untuk menanggulangi kenakalan 

siswa SMP Wiyatama ialah berupa metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, dan 

punishment. Pelaksanaan pembinaan akhlak di SMP Wiyatama sudah berjalan dengan 

                                                           
 

17
 Destina Lesmawti, Pembinaan Akhlakul Karimah Terhadap Kenakalan Peserta Didik Kelas XI 

di SMP Wiyatama B. Lampung, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Lampung: IAIN Radem Intan, 

2016), h. ii 
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cukup baik sesuai dengan tujuan pembinaan akhlak serta visi misi dari SMP Wiyatama. 

Karena siswa SMP Wiyatama berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat, 

sehingga pengaruh lingkungan dimana siswa tersebut tinggal memiliki pengaruh yang 

besar terhadap prilaku siswa disekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan di SMP Wiyatama sudah cukup baik hanya perlu dimaksimalkan lagi.  

 Kemudian oleh Yuni Tamziah, yang berjudul “Upaya Guru Dalam Membentuk 

Akhlak Peserta Didik Kelas V MI Nurul Hidayah Roworejo Kecamatan Negerikaton 

Kabupeten Pesawaran Tahun Pelajaran 2012/2013.
18

”Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung 2013. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data bahwa 

akhlak pesrta didik menjadi lebih baik setelah dilakukan berbagai upaya oleh guru di 

Madrasah tersebut sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa bimbingan dari seorang guru dalam melaksanakan ibadah shalat 

sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak peserta didik. Serta memberikan contoh 

prilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari – hari juga sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan akhlak peserta didik. 

 Selanjutnya oleh Nur Hasanah yang berjudul “Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Mendidik Akhlak Peserta Didik di SMP Negeri 4 Liwa Lampung Barat”.
19

 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden 
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Hidayah Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupeten Pesawaran Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Lampung: IAIN Radem Intan, 2013, h.ii 
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 Nur Hasanah, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mendidik Akhlak Peserta Didik di 

SMP Negeri 4 Liwa Lampung Barat”. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Lampung: IAIN Radem 

Intan, 2011. 
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Intan Lampung 2011. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya 

dalam pengumpulan data ada beberapa metode yang penulis gunakan, diantaranya yaitu 

metode observasi, interview, dan dokumentasi. Berdsarkan hasil observasi dan interview, 

yang menunjukkan bahwa upaya guru pendidikan agama Islam dalam mendidik akhlak 

peserta didik di SMP Negeri 4 Lampung Barat adalah dengan cara mengadakan 

komunikasi dengan para wali kelas dan orang tua sehingga para peserata didik dapat 

dikontrol prilakunya terutama dilingkungan sekolah, guru pendidikan agama Islam dalam 

memberikan sanksi yaitu berupa hafalan surat – surat pendek, do’a sehari – hari dan lain 

sebagainya. Beberapa faktor yang menghambat upaya guru dalam membina akhlak, yakni 

kurangnya minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan, serta 

teman pergaulan peserta didik yang berakhlak tidak terpuji. 

 Berbeda dari beberapa penelitian diatas, meskipun kajiannya hampir sama tentang 

akhlak siswa, tetapi dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan bagaimana penerapan 

strategi pembelajaran aktif tipe Role Models untuk meningkatkan akhlak siswa di SMP 

Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Hakikat Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber belajar dan asessmen 

(penilaian), agar pembelajaran lebih aktif dan efesien sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan.
20

 

Menurut Gerlach dan Ely dalam buku Yuberti, menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan cara – cara yang dipilih untuk menyampaikan 

metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, 

lingkup dan urutan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

pembelajaran. Sedangkan Menurut Dick and Carey dalam buku Yuberti, 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar atau yang digunakan 

                                                           
20

 Suyono dan Haryanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 

20. 
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guru dalam rangka membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu.
21

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yaitu, cara guru untuk menyampaikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan metode – metode tertentu, sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Apabila guru kreatif 

menggunakan strategi – strategi dalam pembelajaran, siswa akan lebih aktif 

dalam proses pembelajaran tersebut dan memudahkan siswa untuk memahami 

materi pembelajaran. 

Walter Dick dan Carey menyebutkan bahwa terdapat lima komponen 

strategi pembelajaran, yaitu: 

a. Kegiatan pembelajaran pendahuluan, kegiatan pembelajaran kegiatan 

pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara 

keseluruhan memegang peranan penting pada bagian ini guru diharapkan 

menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. 

Kegiatan pendahuluan yang menarik akan dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Cara guru memperkenalkan materi pelajaran melalui 

contoh – contoh ilustrasi tentang kehidupan sehari – hari atau cara guru 

                                                           
21

 Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan (B. Lampung: 

Anugrah Utama Raharja, 2014), h. 92. 
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meyakinkan apa manfaat mempelajari pokok bahasan tertentu akan sangat 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. 

b. Penyampaian informasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyampaikan informasi adalah: 

1) Urutan penyampaian, materi yang bersifat berdasarkan tahapan berpikir 

dari hal – hal yang bersifat abstrak atau dari hal – hal yang sederhana atau 

mudah dilakukan ke hal – hal yang lebih kompleks. Urutan penyampaian 

informasi yang sistematis akan memudahkan peserta didik cepat 

memahami  apa yang ingin disampaikan gurunya. 

2) Ruang lingkup materi yang disampaiakan bergantung pada karakteristik 

peserta didik dan materi yang dipelajari yang perlu diperhatikan oleh guru 

dalam memperkirakan besar kecilnya materi adalah penerapan teori Gestal. 

Teori ini menyembutkan bahwa bagian – bagian kecil merupakan satu – 

kesatuan yang bermakna apabila dipelajari secara keseluruhan dan 

keseluruhan tidak lah berarti tanpa bagian – bagian kecil tadi. 

3) Materi yang disampaikan, merupakan gabungan antara jenis materi yang 

berbentuk pengetahuan (fakta dan informasi yang terperinci), keterampilan 

(langkah – langkah, prosedur keadaan, dan syarat – syarat tertentu) dan 

sikap (berisi pendapat ide, saran atau tanggapan). 

c. Partisipasi peserta didik, berdasarkan prinsip student center maka peserta 

didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Dalam masyarakat belajar 

dikenal istilah CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang diterjemahkan di dalam 
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SAL (Student Active Learning) yang maknanya adalah proses pembelajaran 

akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan – 

latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan  

 

d. Tes, serangkaian tes yang dilakukan untuk mengetahui 

1) Apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum. 

2) Apakah pengetahuan, sikap dan keterampilan benar – benar dimiliki peserta 

didik atau belum. 

e. Kegiatan lanjutan, atau follow up hasil atau kegiatan yang telah dilakukan 

seringkali tidak dilaksanakan dengan baik.
22

 

Selanjutnya unsur – unsur yang ada dalam strategi pembelajaran yang 

terjadi di saat proses pendidikan yaitu: 

a. Subyek yang di bimbing (peserta didik). 

b. Orang yang membimbing (guru/ pendidik). 

c. Interaksi antara pendidik dengan peserta didik ( interaksi edukatif). 

d. Kearah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan). 

e. Pengaruh yang di berikan dalam bimbingan (materi pendidikan ). 

f. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode). 

g. Tempat dimana bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).
23
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Untuk menentukan strategi yang dibutuhkan oleh seorang guru itu 

sendiri, terdapat empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang dapat 

dijadikan pedoman bagi guru sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagai mana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru 

dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. 

d. Menetapkan norma – norma dan batas keberhasilan atau kriteria atau standar 

keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan 

evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan 

umpan balik untuk penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan.
24

 

 

2. Konsep Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui 
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berbagai kegiatan.
25

 Disamping itu pembelajaran aktif (aktif learning) juga 

dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju 

pada proses pembelajaran.
26

 

Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan – 

kumpulan strategi untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui 

kegiatan – kegiatan yang membangun kerja tim dan mendorong mereka untuk 

lebih memikirkan pelajaran.
27

  

Didalam pembelajaran aktif menurut Bonwell memiliki karakteristik – 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh 

pengajar melainkan pada pengembangan pemikiran keterampilan analisis dan 

kritis terhadap topik atau permasalahan yang di bahas. 

b. Siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif tetapi mengerjakan 

sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

c. Penekanan pada eksplorasi nilai – nilai dan sikap – sikap berkenaan dengan 

materi pembelajaran. 

d. Siswa lebih banya dituntut untuk berfikir kritis menganalisa dan melakukan 

evaluasi. 
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e. Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.
28

 

 Didalam pembelajaran aktif guru memiliki peran yang sebagai mana 

diungkapkan oleh Gary Flewelling dan William Higginson sebagai berikut: 

a. Memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas – tugas 

pembelajaran yang kaya dan terencana dengan baik untuk meningkatkan 

perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. 

b. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, 

menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, 

menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan. 

c. Menunjukkan manfaat yang di peroleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. 

d.  Berperan sebagai orang yang membantu, seseorang yang mengerahkan dan 

member penegasan, seseorang yang member jiwa dan mengilhami siswa 

dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seorang 

pelajar yang berani mengambil resiko, dengan demikian guru berperan 

sebagai, pemberi informasi, fasilitator, dan seorang artis.
29

 

 

3. Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models 

Pada saat ini sudah banyak strategi – strategi untuk meningkatkkan 

keatifan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan strategi 

                                                           
28
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pembelajar aktif siswa akan lebih mudah memahami materi dan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran yang menurut mereka 

membosankan. Apabila minat siswa tumbuh materi yang siswa pelajari akan 

lebih mudah untuk di pahami dan pelajari. Dalam memulai pelajaran apapun, 

guru perlu menjadikan peserta didik aktif sejak awal. Jika tidak kemungkinan 

besar kepasifan siswa akan melekat pada saat proses pembelajaran.  

Belajar aktif memperkenalkan cara pengolahan kelas yang beragam 

tidak hanya berbentuk kegiatan belajar klasikal saja. Kegiatan belajar klasikal 

(ceramah) masih tetap digunakan agar guru dapat member penjelasam tentang 

materi pelajaran dengan jelas dan baik, namun kegiatan belajar klasikal bukan 

merupakan satu – satunya model pengelolaan kelas. Masih banyak kegiatan 

lainnya seperti belajar kelompok, kegiatan belajar berpasangan dan kegiatan 

belajar perorangan.
30

 Salah satu pengelolaan kelas yang dapat membuat siswa 

berinteraksi dengan teman sekelasnya yaitu dengan pembelajaran 

berkelompok. Adapun pengelompokan didasarkan pada : 

a. Adanya alat pelajaran yang tidak mencukupi jumlahnya. 

b. Kemampuan belajar siswa. 

c. Minat khusus. 

d. Memperbesar partisipasi siswa 

e. Pembagian tugas atau pekerjaan. 
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f. Kerjasama yang efektif.
31

 

Dengan demikian, belajar aktif diasumsikan sebagai pendekatan belajar 

yang efektif untuk dapat membentuk siswa sebagai manusia seutuhnya yang 

mempunyai kemampuan untuk membina profesionalisme guru. Belajar aktif 

mensyaratkan diberikanya umpan balik secara terus menerus dari guru kepada 

siswa dan juga sebaliknya dari siswa kepada guru. Umpan balik guru terhadap 

siswa menjelaskan tentang apresiasi belajar siswa yang perlu di pertahankan 

dan ditinggalkan, juga kelemahan siswa yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, 

umpan balik siswa terhadap guru perlu diperhatikan sebagai masukan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung.
32

 

a. Pengertian Role Models 

Salah satu strategi pembelajaran aktif dengan berkelompok yaitu strategi 

pembelajaran tipe Role Model. Secara sederhana arti dari kata Role Model adalah 

teladan, yang sebenarnya sudah lama ditanam oleh para pendahulu kita, 

khususnya oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan, 

“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso.” Ajaran pertama yang 

disampaikan adalaah “Ing Ngarso Sung Tulodo” yang terjemahan bahasanya 

adalah didepan memberikan teladan atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin 

                                                           
31

 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta Rineka Cipta, 2008), h. 15 – 16. 

 
32

 Yuberti, Op. Cit. h. 133 



29 
 

harus memberikan teladan, sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh.
33

 

Jadi dapat disimpulkan Role Model yaitu orang yang berperan atau figur yang 

memberikan contoh mengenai apa yang di sampaikannya kepada orang lain baik  

kelakuan, perbuatan sifat, yang patut ditiru dan orang tersebut dijadikan contoh 

oleh orang lain. 

Dalam Islam yang menjadi taulada atau teladan yaitu Nabi Muhammad saw. 

beliau selalu memberikan contoh dengan sangat istiqamah dalam menjalankan 

kehidupan. Dan didalam AlQur’an sendiri sangat dianjurkan untuk memberikan 

contoh menjadi teladan bagi orang lain: 

                      

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. “ (Al Ahzab: 21)
34

 

Jadi strategi pembelajaran tipe Role Model yaitu kegiatan pembelajaran 

dengan cara mengidentifikasi tokoh atau figur yang menurut siswa dapat menjadi 

panutan dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran tipe Role Model ini 

merupakan strategi pembelajaran berkelompok dengan tujuan siswa dapat 
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mengidentifikasi materi dan mengenalnya dengan baik dengan menjelaskan alasan 

siswa memilihnya. Pembentukan kelompok dalam pembelajaran aktif tipe Role 

Models mempertimbangkan enam aspek yang telah disebutkan diatas. 

b. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models 

 Setiap strategi pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, karena itu setiap 

strategi atau model pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing – 

masing. Karena itu pada prinsipnya tidak ada satu strategi atau model pembelajaran 

yang benar – benar efektif untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. 

 Aktivitas ini merupakan cara menarik untuk menstimulus diskusi tentang nilai dan 

sikap. Murid – murid diminta mencalonkan tokoh terkenal yang mereka pandang 

memberikan teladan dalam sifat – sifat yang berhubungan dengan topik yang sedang 

dipelajari dikelas
35

 Jadi kelebihan dari strategi pembelajaran tipe Role Models ini, 

yaitu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa untuk menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami suatu materi pelajaran melalui 

identifikasi tokoh terkenal atau figur yang menurut mereka mewakili suatu materi 

yang sedang didiskusikan. Dengan strategi ini siswa dapat memahami karakteristik 

dari figur yang mereka kenali, dan siswa dapat menilai dari sifat tersebut untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. Dan melalui strategi ini dapat menjalin 

kerjasama siswa untuk memahami suatu materi. Sedangkan kelemahan dari strategi 
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pembelajaran tipe Role Models ini, yaitu tidak dapat diterapkan kesemua materi yang 

akan diajarkan.  

 

c. Langkah - langkah pembelajaran aktif tipe Role Models adalah: 

1) Bagi murid – murid menjadi sub – sub kelompok yang terdiri dari lima atau 

enam orang, dan berikan kepada setiap kelompok selembar kertas berukuran 

besar dan spidol. 

2) Mintalah setiap kelompok mengidentifikasi tiga orang yang mereka anggap 

mewakili subjek yang sedang didiskusikan. Dalam bidang musik misalnya, 

mereka dapat memilih Elton, John, Billy Joel, dan Stevie Wonder. 

3) Setelah mereka mengidentifikasi ketiga tokoh terkenal itu, mintalah mereka 

membuat daftar sifat yang sama – sama dimiliki oleh ketiga orang itu yang 

membuat mereka memenuhi syarat sebagai contoh atau teladan untuk subjek 

diskusi. Mereka harus menuliskan daftar orang dan sifat – sifatnya dikertas 

yang telah dibagikan dan memajangnya didinding. 

4) Kumpulkan semua murid dan bandingkan daftar – daftarnya. Mintalah setiap 

kelompok menjelaskan alasan mereka memilih orang – orang yang terdapat 

didaftarnya. 

5) Pimpinlah murid – murid dalam diskusi tentang berbagai macap persepsi 

diantara para murid.
36
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 Pada langkah – langkah pembelajaran aktif tipe Role Model diatas contoh yang 

dapat kita ambil dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu tentang 

kisah Rasulullah atau sahabat - sahabat Rasulullah saw. Misalnya, Abu Bakar, 

Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah dan Hamzah bin Abdul. 

B. Hakikat Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab “khuluq” yang jamaknya “akhlaq”. Menurut 

lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi’at.
37

  

Ada beberapa pendapat dari para ulama akhlak diantaranya : 

a. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
38

  

b. Al-Qurtuby mengatakan suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab 

kesopananya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dari 

kejadiaanya.
39

 

c. Ibnu Maskawaih mengatakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerluka pemikiran dan pertimbangan. 
40
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d. Ibrahim Anis mengatakan bahwa sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

denganya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertibangan.
41

 

e. Abdul Karim Zaidan mengatakan akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat 

memilih perbuatanya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan 

atau meninggalkanya.
42

 

f. Akhlak dapat pula didefinisikan sebagai “Suatu keadaan (nilai) yang tertanam 

dalam diri, yang darinya akan lahir perbuatan-perbuatan yang bersifat tidak 

paksaan, yang bersifat baik atau bersifat buruk, indah ataupun jelek.
43

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa akhlak adalah 

suatu sikap manusia berdasarkan agama islam yang telah meresap dalam jiwa dan 

diwujudkan melalui prilaku lahiria, perbuatan atau sikap yang tertanam dalam diri 

manusia yang mencerminkan adab kesopan atau perilaku yang baik atau buruk 

yang dilakuakan dengan sengaja dengan kata lain akhlak merupakan tindakan 

manusia yang berpedoman pada petujuk Allah SWT baik dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah Rosul. Jadi, akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung 

kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di 

Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik, orang yang berakhlak 
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berarti orang yang baik. Adapun hakikat pendidikan akhlak itu sendiri adalah inti 

pendidikan semua jenis pendidikan, karena ia mengarahkan pada terciptanya 

perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang, dalam 

arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya.  

      Dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan 

pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
44

 Adanya 

kata – kata berakhlak mulia dalam rumusan tujuan pendidikan nasional 

mengisyaratkan bahwa Bangsa Indonesia mencita – citakan agar akhlak mulia 

menjadi bagian dari karakter bangsa. 

 

2. Bentuk – Bentuk Akhlak Baik 

a. Membiasakan sifat pemaaf 

      Sifat pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang 

lain tanpa sedikitpun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Untuk 

menumbuhkan sifat pemaaf dalam diri seorang terutama para siswa maka 

yang harus dilakukannya adalah: 
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1) Orang tersebut harus menyadari bahwa nantinya teman kita itu sedikit 

banyak akan melakukan kesalahan kepadanya, sebagai mana ia sendiri 

juga akan berbuat yang sama baik itu disengaja maupun tidak 

disengaja. 

2) Harus meyakinkan dalam hati kita bahwa sifat pemaaf itu merupakan 

akhlak yang terpuji dan merupakan cirri – cirri orang yang bertaqwa 

dan orang yang biasa berbuat kebaikan. 

 

b. Membiasaka sifat sabar 

      Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena 

mengharap ridho Allah SWT. sifat sabar ada empat macam yaitu: 

1) Sabar dalam menanggung beratnya melaksanakan kuwajiban. 

Kuwajiban menjalankan shalat lima waktu, kuwajiban membayar 

zakat, kuwajiban melaksanakan haji bila mampu. Bagi yang sabar 

betapakun beratnya kuwajiban itu tetap dilaksanakan, tidak peduli 

apakah dalam keadaan melarat, sakit, atau dalam kesibukan. Semuanya 

tetap dilaksanakan dengan patuh dan ikhlas. Orang yang sabar 

melaksanakan kuwajiban berarti mendapat taufik dan hidayah Allah 

SWT. 

2) Sabar menanggung musibah atau cobaan. Cobaan bermacam – macam 

silih berganti datangnya. Namun bila orang mau bersabar menanggung 

musibah atau cobaan disertai tawakal kepada Allah, pasti kebahagiaan 
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terbuka lebar. Orang yang bersabar menanggung musibah pasti 

memperoleh pahala dari Allah. 

3) Sabar menahan penganiyayaan dari orang lain. Didunia ini tidak luput 

dari kezaliman. Banyak terjadi kasus – kasus penganiayaan terutama 

menimpa orang – orang yang suka menegakan keadilan dan 

kebenaran. Tetapi bagi orang yang sabar menahan penganiayaan demi 

tegaknya keadilan dan kebenaran, pasti dia orang – orang yang dicintai 

Allah. 

4) Sabar menanggung kemiskinan menanggung kepapaan. Banyak orang 

– orang yang hidupnya selalu dirundung kemiskinan akhirnya putus 

asa. Ada yang menerjunkan dirinya kedunia hitam, menjadi perampok 

dan pencopet. Ada lagi yang terjun menjadi pengemis, pekerjaannya 

setiap hari hanya meminta – minta. Orang seperti ini tidak memiliki 

sifat sabar. Sebaliknya orang yang menanggung kemiskinan dan 

kepapaan dengan jalan mencicipinya apa adanya dari pembagian Allah 

serta mensyukurinya, maka ia adalah yang di dalam hidupnya selalu 

dilimpahi kemuliaan dari Allah. 

 

c. Bersifat kasih sayang 

      Pada dasarnya sifat kasih sayang ar – rahman adalah fitrah yang 

dianugrahkan oleh Allah kepada makhluk. Pada hewan misanya, begitu 

kasihnya kepada anaknya, sehingga rela berkorban jika anak terganggu. Naluri 
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ini pun ada pada manusia, mulai dari kasih sayang orang tua kepada anaknya 

begitu juga sebaliknya, kecintaan anak kepada orang tuanya. 

      Islam menghendaki agar sifat kasih sayang dan belas kasih dikembangkan 

secara wajar, kasih sayang mulai dari dalam keluarga sampai kasih sayang 

yang lebih luas dalam bentuk kemanusiaan, malahan lebih luas lagi kasih 

sayang kepada hewan sekalipun. Jika diperinci, maka ruang lingkup ar – 

rahman ini dapat diutarakan dalam beberapa tingkatan, yaitu: 

1) Kasih sayang dalam lingkungan keluarga 

2) Kasih sayang dalam lingkungan tetanggadan kampung 

3) Kasih sayang dalam lingkungan bangsa 

4) Kasih sayang dalam lingkungan keagamaan 

      Manakala sifat ar – rahman ini berada kuat dalam diri pribadi  seseorang 

dapat menimbulkan berbagai sikap akhlakul mahmudah  lainnya antara lain: 

1) Pemurah, ialah sifat suka mengulurkan tangan kepada orang lain yang 

membutuhkan. 

2) Tolong menolong, yaitu sifat yang suka menolong orang lain, baik dalam 

bentuk material maupun dalam bentuk tenaga dan moril. 

3) Pemaaf, sifat pemaaf yang timbul karena sadar bahwa manusia bersifat 

dhaif tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan.
 45
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3. Faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

       Sebagai mana kita ketahui bahwa akhlak manusia itu dapat di ubah, berarti 

akhlak tersebut dapat berubah dan dipengaruhi oleh sesuatu. Sementara itu pelaku 

akhlak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kemanusiaan dalam menentukan dan 

kesanggupan dalam bekerja mencetak alam kebajikan, artinya segala bentuk 

perbuatan manusia pada intinya sangat terpengaruh oleh berbagai kondisi dan sesuatu. 

       Untuk membentuk pribadi seutuhnya yang mendukung terwujudnya kehidupan 

keluarga sakinah, pimpinan keluarga mempunyai tanggung jawab atas pembina 

agama didalam keluarga. Ayah dan ibu didalam keluarga merupakan pimpinan yang 

utama dan yang tertinggi. Agar orang tua melaksanakan tugasnya denga baik dalam 

pembinan terhadap anak-anaknya orang tua harus lebih memahami pendidikan agama 

mana yang harus diajarkan sekarang, besok atau ketika mereka dewasa. Orang tua 

harus bisa membedakan dan menerapakan harus bisa mentukan mana yang terbaik 

buat anak-anaknya.  

       Ketika seseorang sudah mentukan untuk menikah dan menjadi suami istri, 

mereka harus sudah mebina keluarga yang harmonis terlebih lagi ketika suami istri 

sudah diberikan anak maka setatus mereka berubah menjadi orang tua, orang tua 

harus memberikan contoh yang baik agar anak-anaknya meniru perbuatan yang baik 

keharmonisan di dalam rumah sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang 

tua harus bisa menjadi sahabat buat anak remajanya, ketika anak sudah nyaman untuk 

menceritakan masalahnya kepada orang tuanay maka orang tua tidak perlu khawatir 

karena anak tidak akan mencari orang lain utuk membantu dia menyelesaikn 
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masalahnya Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak ada dua bagian 

diantaranya: 

a. Faktor Internal  

1. Insting atau naluri  

      Insting adalah karakter yang melekat pada jiwa seseorang yang dibawanya 

sejak lahir, ini merupakan faktor pertama yang memunculkan sikap dan prilaku 

dalam dirinya. Tetapi memikiran ini  masih dipandang primitif dan harus didik 

dan diarahkan. Para psikolok menjelaska bahwa insting berfungsi sebagai 

motifator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, yang utama antar lain  

adalah: “Naluri makan (nutritive instinct) dimana manusia lahir telah membawa 

hasrat makan tanpa di dorong oleh orang lain, dan naluri berjodoh (sexual 

instinct)”.
46

 

2. Adat/ kebiasaan  

      Adat/ kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan. Abu Bakar Dzikir berpendapat bahwa “Perbuatan manusia, apabila 

dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukanya, dinamakan adat 

kebiasaan”
47

. 
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 Imam Pramungkas, Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda, (Bandung: 

Marja, 2012), h. 27 
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3. Keturunan 

     Keturunan adalah perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua ke anak. Sifat-

sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-

kadang anak mewarisi sebagian besar sifat orang tuanya.  

 

b. Faktor Eksternal  

      Ruang lingkup pendidikan menjadi perhatian orang tua dalam pendidikan anak 

ini mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, 

orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anak-anaknya, ketika anak 

sudah remaja pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil akan tetap 

tertanam dalam hatinya. Ketika anak sudah memasuki masa remaja itu masa yang 

rawan buat anak karena pada masa remaja anak mulai labil untuk menentukan masa 

depanya. 

      Ketika anak sudah berada dilingkungan masyarakat orang tua akan merasa 

kesulitan dalam mengontrol aktifitas anaknya. Untuk itu perhatian orang tua sangat 

diperlukan sekali lagi agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak 

diinginkan. Disinilah penanaman akhlak yang baik disini sangatlah dibutuhkan 

sekali.  

      Faktor eksternal dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berada diluar individu 

yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik disadari 

maupun tidak disadari, terhadap pembentukan mental karakter. 

Adapun faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang adalah sebagai berikut: 
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a. Insting (naluri) 

      Insting merupakan seperangkat tabi’at yang dibawa manusia sejak lahir tanpa 

dipelajari terlebih dahulu. Para psikolog menjelaskan insting adalah berfungsi 

sebagai motifator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku.
48

 

b. Adat (kebiasaan) 

      Adat/ kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang – ulang dalam bentuk yang sama tetapi juga disertai 

dengan kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya. 

c. Wirotsah (keturunan) 

      Istilah wirotsah yaitu berhubungan dengan keturunan yang mana secara 

langsung akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Jadi sikap yang 

diturunkan oleh orang tua terhadap anak itu bukan merupakan sifat yang tumbuh 

dengan matang karena pengaruh lingkungan adat dan pendidikan, melainkan 

adalah sifat bawaan sejak lahir.
49

 Sifat – sifat yang diturunkan secara garis 

besarnya ada 2 yaitu: 

1) Sifat jasmaniah yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa 

kekuatan dan kelemahan otot dan urat saraf. 

2) Sifat rohaniyah yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa lemah 

dan kuatnya suatu naluri seseorang, kecerdasan, kesabaran, (ketahanan 

mental), keuletan dan sifat mental lainnya. 
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d. Melieu/ lingkungan 

      Lingkungan merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam 

membentuk akhlak anak. Segala sesuatu yang ada disekelilingnya akan 

mempengaruhi dalam membentuk akhlak anak baik itu negri, lautan, udara, dan 

masyarakat sangat berpengaruh.
50

 Disini lingkungan yang mempengaruhi akhlak 

siswa dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

1) Lingkungan alam yaitu kondisi lingkungan alam akan dapat mencetah 

akhlak manusia. 

2) Lingkungan pergaulan yaitu bahwa lingkungan pergaulan akan sangat 

mempengaruhi seseorang baik dalam pikiran, sifat dan tidak kalah 

pentingnya juga dalam membentuk tingkah laku seseorang. Adapun 

lingkungan pergaulan yang sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang 

adalah lingkungan rumah tangga, sekolah, pergaulan yang bersifat umum 

dan bebas, organisasi, dan lain – lain. 

 

4. Indikator Akhlak Terpuji Menurut Agama 

      Prilaku manusia yang baik ditunjukkan oleh sifat – sifat dan gerak kehidupannya 

sehari – hari. Manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, tidak berhenti 

dari prilaku. Setiap hari, prilaku manusia dapat berubah – ubah meskipun manusia 

dapat membuat perencanaan untuk bertindak rutin. 
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      Penting untuk direnungkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini, tentang 

terminology yang hitam putih mengenai prilaku baik dan buruk, mengenai akhlak 

terpuji dan tercela. Manusia wajib mengerti dan memahami makna baik dan buruk. 

Sesuatu yang baik menurut manusia belum tententu baik menurut Allah SWT. 

Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang buruk menurut manusia belum tentu buruk 

menurut Allah SWT. Hal tersebut dapat dialami oleh seluruh manusia karena pada 

dasarnya, akal pikiran manusia dan  

kemampuan intelegensinya sangat terbatas. 

Indikator utama dari perbuatan baik adalah sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah SAW yang 

termuat di dalam Al – Al Qur’an dan As – Sunnah. 

b. Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. 

c. Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia dimata Allah dan 

sesama manusia. 

d.  Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syari’at Islam, yaitu memelihara 

agama Allah, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. 

 Didalam Al Qur’an surat Al Furqan ayat 63 yang berbunyi: 

                   

 Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-

 orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang 
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 jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) 

 keselamatan.” 
51

 

 

       Firman Allah SWT tersebut menjelaskan jenis akhlak orang – orang yang 

 menyebarkan kasih kepada sesama manusia. Indikatornya tidak sombong,  rendah 

hati, dan murah senyum. Meskipun orang jahil menyapanya, orang  yang 

berakhlak mulia akan menyapanya dengan sopan yang menyejukkan  dan 

 menyelamatkan. Mengucapkan Assalamu’alaikum warahmatullahi 

 wabarakatuh adalah ucapan yang mendo’akan sesama muslim untuk 

 memperoleh kasih sayang Allah SWT dan keberkahan – Nya. Dalam surat 

 Asy – Syura ayat 25 Allah SWT berfirman: 

               

 Artinya: “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan 

 memaafkan  kesalahan - kesalahan dan mengetahui apa yang kamu 

 kerjakan.”
52

 

 

       Ayat ini menjelaskan akhlak Allah SWT yang selalu menerima taubat  hamba 

– Nya dan mengampuni kesalahan – kesalahan orang yang bertaubat. Hal itu 

merupakan pelajaran berharga bagi manusia bahwa manusia yang  berakhlak 
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mulia adalah manusia yang pemaaf kepada orang lain. Demikian pula dalam surat 

Asy – Syura ayat 15 Allah SWT berfirman: 

                     

                        

         

 Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan  tetaplah 

sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu 

mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah 

dan aku diperintahkan supaya. Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami 

dan Tuhan kamu. bagi Kami amal – amal. Kami dan bagi kamu  amal-amal 

kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara 

kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".
53

 

 

       Firman Allah SWT tersebut sangat jelas dan luar biasa karena akhlak yang 

 harus duwujudkan oleh orang – orang muslim adalah akhlak bertoleransi  kepada 

sesama manusia. Allah SWT mengakui bahwa keimanan tidak dapat 

 dipaksa, tetapi bagi orang muslim, dakwah kepada jalan Allah SWT harus tetap 
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dijalankan,dengan menggunakan metode yang baik, strategi, dan tidak 

 mendatangkan pertikaian.  

 

       Indikator akhlak yang baik menurut ayat diatas, semakin diperkuat dalam 

 surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 

                      

      

 Artinya: “Hai manusia,Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang  yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
54

 

 

 Itulah firman Allah SWT yang kembali memberikan penjelaskan tentang 

keberagaman berbudaya, bangsa, dan etnis manusia. Manusia dituntut untuk 

saling berinteraksi dengan sesama manusia. Pergaulan manusia harus 

dikembangkan seluas mungkin, tetapi bagi Allah SWT evaluasi terakhir yang 

dijadikan patokan utama adalah ketakwaan manusia. 
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Ketakwaan manusia akan semakin meningkat apabila manusia selalu 

memperkuat keyakinannya tentang kekuasaan Allah SWT bahwa seluruh  gerak 

gerik manusia selalu diawasi oleh Allah SWT karena pengawasan Allah  SWT 

yang melekat, manusia akan berhati – hati dalam menjalankan  kehidupan, 

menjaga akhlaknya dihadapan Allah SWT dalam pergaulannya  dengan sesam 

manusia. Manusia beriman akan memiliki kesadaran yang utuh  tentang 

kehidupan abadi di akhirat. 

 

C. Strategi Pembelajaran dengan Tipe Role Models dan Peningkatan Akhlak Siswa 

      Setiap pendidik akan menggunakan strategi – strategi dalam mengajar, agar peserta 

didik dapat memahami materi yang telah diajarkannya dan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Strategi merupakan cara pendidik untuk menarik perhatian peserta didik agar 

fokus pada materi pembelajaran. Telah dijelaskan oleh Gerlach dan Ely dalam buku 

Yuberti, bahwa strategi pembelajaran merupakan cara – cara yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi 

sifat, lingkup dan urutan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

pembelajaran.
55

  

 Strategi pembelajaran dengan tipe Role Models merupakan aktivitas pembelajaran 

yang efektif untuk membantu peserta didik mengkaji perasaan nilai – nilai, dan sikap 

mereka. Strategi ini dirancang untuk melibatkan kesadaran tentang perasaan, nilai – nilai, 

dan sikap menyertai topik - topik yang sedang dibahas dan mendorong siswa untuk dapat 
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menerapkan kedalam kehidupan sehari – hari. Salah satu cara pendidik untuk menarik 

perhatian siswa yaitu dengan strategi pembelajaran menyenangkan yang dapat membuat 

siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Belajar merupakan proses perubahan prilaku, 

yaitu perubahan yang terkait dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

 Masih banyak guru pendidikan agama Islam yang menggunakan metode  ceramah 

dan tanya jawab saja, yang dapat membuat peserta didik jenuh dan bosan tanpa 

menggunakan strategi –strategi dalam pembelajaran. Pendidikan agama Islam memang 

tidak lepas dari metode ceramah, metode ini dipakai untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, karena tanpa metode ceramah pendidik agama Islam akan kesulitan untuk 

menjelaskan materi yang akan disampaikan.  

 Misi ajaran Islam yaitu menyebarkan dan menanamkan ajaran Islam kedalam jiwa 

umat manusia, mendorong penganutnya untuk mewujudkan nilai – nilai ajaran Al Qur’an 

dan al – Sunnah mendorong pemeluknya untuk menciptakan pola kemajuan hidup yang 

dapat menyejahterakan pribadi dan masyarakat.
56

 Jadi, pendidikan agama Islam 

merupakan mata pelajaran yang banyak membahas tentang nilai – niai, sikap dalam 

kehidupan sehari – hari dan diterapkan di masyarakat. Dengan pendidikan agama Islam 

peserta didik dapat mengetahui bentuk – bentuk akhlak yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan. Akhlak yang baik merupakan salah satu identitas seorang muslim, penanaman 

akhlak kepada peserta didik sangatlah penting untuk menciptakan generasi yang 

berakhlakul karimah. 
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 Apabila peserta didik tidak tertarik dengan mata pelajaran pendidikan agama 

Islam, peserta didik tidak akan fokus dan tidak berusaha untuk memahami pelajaran 

tersebut, karena ketertarikan merupakan pemicu semangat pesera didik untuk terus 

belajar. Pendidik harus dapat menanamkan semangat belajar dan memotivasinya untuk 

terus memahami mata pelajaran pendidikan Agama Islam, Elizabet B. Hurlock 

menjelaskan yaitu sumber motivasi yang kuat untuk belajar, mempengaruhi bentuk dan 

intensitas aspirasi anak, menambah kegairahan pada saat kegiatan yang dimiliki.
57

 

      Merosotnya akhlak anak pada saat ini, merupakan tantangan seorang pendidik agama 

Islam untuk memperbaikinya. Bagaimana pendidik menarik perhatian siswa dan siswa 

dapan menyukai pelajaran pendidikan agama Islam, apabila peserta didik menyukai suatu 

mata pelajaran, pendidik akan lebih mudah mengarahkan siswa dan menanamkan  nilai – 

nilai dan akhlakul karimah kepada peserta didik.  

      Cara pendidik dapat meningkatkan akhlak dan menarik perhatian siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu dengan strategi – strategi 

pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models yang  diterapkan dengan cara mengidentifikasi tokoh yang menurut 

siswa dapat dijadikan teladan dalam materi yang sedang dibahas. Berkaitan 

dengan keteladanan ini, menurut Zakia Darajat tingkah laku guru pada 

umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Bagi anak didik 

guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya, guru 
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adalah orang yang pertama sesudah orang tua, yang mempengaruhi akhlak 

anak didik. Apabila akhlak guru tidak baik, pada umumnya akhlak anak didik 

akan rusak, karena anak akan mudah terpengaruh oleh orang yang 

dikaguminya.
58

  

 Hal ini dikarenakan pendidik tidak mungkin memberikan contoh – contoh 

kebaikan, bila tidak baik perangainya dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

seorang pendidik baru bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik 

jika telah menghiasi dirinya dengan perilaku dan akhlak yang terpuji. Jadi, 

strategi ini merupakan cara menarik untuk meningkatkan akhlak siswa melalui 

diskusi materi yang sedang dibahas, jika peserta didik tertarik pada suatu 

proses pembelajaran, peserta didik akan merasa senang dan fokus pada materi 

yang sedang dibahas dalam sebuah pembelajaran yang menurut meraka 

sebelumnya jenuh dan membosankan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian diperlukan untuk menjadi pedoman dalam kegiatan 

penelitian sehingga membantu peneliti mendapatkan kebenaran dari suatu 

penelitian ilmiah. Metode penelitian harus ditentukan terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan kegiatan penelitian. Hal ini dikarenakan ketepatan dalam 

memilih metodologi mencerminkan keberhasilan peneliti sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, yaitu hasil penelitian yang ingin 

dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat. 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

      Jenis yang di gunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR), yang berarti penelitian yang dilakukkan pada sebuah kelas 

untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian 

dikelas tersebut.
59

 Menurut Suhadi dalam buku Hufad, penelitian tindakan kelas 

adalah suatu penelitian ilmiah yang ditujukkan untuk memecahkkan masalah 
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dengan menggunakan keterampilan baru yang diaplikasikkan langsung kedalam 

situasi kelas.
60

  

      Menurut Tim Pelatihan Proyek PGSM dalam buku Triyanto, PTK dikembangkan 

untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktik pembelajaran secara 

berkesinambungan. Dengan demikian tujuan PTK adalah untuk memecahkan 

masalah, memperbaiki kondisi mengembangkan dan meningkatkan mutu 

pembelajaran.
61

 

2. Sifat Penelitian 

      Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat partisipatif dalam arti 

bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena melibatkan orang lain 

(kolaborator) dalam penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi 

dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam artian penelitian berjalan sesuai dengan 

jalannya proses belajar mengajar, dengan cara mengadakan pengamatan, melakukan 

penelitian secara sistematis, dan menarik kesimpulan sebagaimana layaknya yang 

dilakukan peneliti kualitatif.
62
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B. Penentuan Subjek dan Objek 

      Penentuan subjek dan objek adalah usaha penentuan sumber data, artinya dimana data 

penelitian dapat diperoleh. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

2. Peserta didik kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

      Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peningkatan akhlak siswa melalui strategi 

Role Models pada siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung.  

C. Prosedur Penelitian 

      Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas (PTK), 

tetapi yang paling dikenal yaitu di kemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Adapun 

model PTK dimaksud menggambarkan adanya empat langkah (dan pengulangannya), 

yang di sajikan dalam bagan dibawah ini.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

2010),  h. 137. 



54 
 

Gambar 3.1 

Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc.Taggart yang dikutip oleh 

Suharsimi Arikunto, dkk) 

  Keempat langkah diatas merupakan siklus atau putaran, yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun, dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi. 

Kegiatan penelitian tidak pernah kegiatan tunggal tetapi rangkaian kegiatan 

yang akan kembali keasal, yaitu dalam bentuk siklus. Informasi yang diperoleh 
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dari refleksi, merupakan bahan untuk menyusun perencanaan siklus 

berikutnya. 

Bila dalam PTK terdapat lebih dari satu siklus maka siklus kedua, ketiga dan 

seterusnya merupakan putaran ulang dari tahapan sebelumnya. Hanya saja antara siklus 

pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan setahap demi setahap. 

Jadi, antara siklus yang satu dengan yang lainya tidak akan pernah sama meskipun 

melalui tahap-tahap yang sama. 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini penulis merencanakan untuk melaksanakan 

dua siklus, dimana dalam setiap siklus terdapat empat langkah yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Tindakan yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas  seperti yang di 

gambarkan dalam bagan diatas adalah terdiri dari empat tahap. Secara rinci tahapan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan antara lain: 

a. Peneliti melakukan Standar Isi (SI) untuk mengetahui Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar (SKKD) yang akan disampaikan kepada peserta 

didik. 

b. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

c. Mengidentifikasi masalah 

d. Membuat lembar kerja peserta didik. 
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e. Membuat instrumen observasi. 

f. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

2. Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan 

didalam kancah, yaitu mengenakan tindakan dikelas. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam tahapan ini adalah menyampaikan materi, melaksanakan 

model pembelajaran 

3. Observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Dalam tahap ini 

dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan mengunakan 

observasi yang telah dipersiapkan. Peneliti mempersiapkan lembar observasi 

yang telah disiapkan untuk mengetahui kondisi kelas terutama akhlak peserta 

didik dalam pembelajaran dan penggunaan strategi sebelum penelitian. Dalam 

penelitian ini hasil pengamatan kemudian didiskusikan dengan kolaborator 

yaitu pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam untuk dicari solusi dari 

permasalahan yang ada pada waktu pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. 

Dilihat dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Observasi apakah sudah memenuhi 

indikator keberhasilan.
64

  

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis dalam 

tahap ini. Berdasarkan hasil observasi pendidik dapat merefleksi diri tentang upaya 

meningkatkan akhlak siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan 
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melihat atau observasi apakah kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan akhlak siswa 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.. 

Berdasarkan hasil refleksi ini akan dapat diketahui kelemahan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan 

kelas pada siklus berikutnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

      Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan beberapa metode 

pengumpulan data. Dengan maksud agar jika suatu data tidak dapat digali dengan metode 

lain. 

      Dengan demikian maka terdapat kerjasama dan saling melengkapi diantara metode-

metode yang digunakan itu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Pengamatan atau Observasi 

      Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan  (pengambilan data) 

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.
65

 Observasi 

disini dilakukkan untuk mendapatkan data tentang penerapan strategi Role Models 

dan peningkatan akhlak siswa. 

      Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktifitas guru dan 

siswa dalam bentuk penerapan strategi Role Models dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 
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      Dengan demikian observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian untuk memperoleh data tentang 

permasalahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung kelapangan yang akan 

diteliti. 

      Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan di kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang diamati meliputi aktivitas peneliti sebagai 

pengajar dan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran. 

2. Kuesioner (Angket) 

      Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari 

responden  yang ingin diketahui.
66

 Yakni siswa kelas VII SMP Surya 2 Bandar 

Lampung untuk mengetahui akhlak siswa.  

      Menurut cara memberikan respons, angket dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, 

angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak 

dan keadaanya. Angket terbuka apabila peneliti belum dapat memperkirakan atau 

menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden. Kedua, angket 

tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 
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sehingga responden tinggal memberikan tanda centang atau silang pada kolom atau 

tempat yang sesuai. 
67

 

      Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup karena peserta didik 

tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan yaitu benar sekali, benar, kadang-

kadang, tidak, dan tidak pernah dan digunakan hanya untuk mengumpulkan data 

terhadap peningkatan akhlak siswa SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung dengan 

menggunakan strategi Role Models. 

1. Data hasil pengisian kuesioner sebelum dan sesudah tindakan dihitung dengan 

langakah – langkah sebagai berikut: 

a. Membaca setiap jawaban yang dipilih oleh siswa pada lembar kuesioner baik 

sebelum tindakan maupun sesudah tindakan  

b. Memberikan skor yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan menggunakkan 5 

pilihan yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak 

setuju. 

1) Untuk jawaban pertanyaan positif, skornya: 

 Sangat Setuju  (SS) : 5 

 Setuju   (S) : 4 

 Kurang Setuju  (KS) : 3 

 Tidak Setuju  (TS) : 2 

 Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 
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2) Untuk jawaban yang pertanyaanya negatif, skornya : 

 Sangat Setuju  (SS) : 1 

 Setuju   (S) : 2 

 Kurang Setuju  (KS) : 3 

 Tidak Setuju  (TS) : 4 

 Sangat Tidak Setuju (STS) : 5 

( Paul Suparno, Metode Penelitian Fisika ) 

 

3. Dokumentasi 

      Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 

gambar di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen peraturan peraturan notulen rapat, 

cacatan harian dan sebagianya.
68

 

      Jadi yang dimaksud dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dari hal-

hal yang berupa catatan-catatan yang dapat menjadi sumber informasi untuk 

mempertegas proses penelitian, yang berupa catatan sejarah sekolah SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung, jumlah siswa, guru, karyawan, serta data-data yang 

diperlukan untuk memperlancar proses pengamatan. 

       Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi yang obyektif di 

SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung, seperti sejarah berdirinya, keadaan peserta 

didik, keadaan guru, keadaan sarana dan prasarana dan lain- lain. 
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E. Teknik Analisis Data 

      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting data yang akan dipelajari 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
69

 

Analisis data akan dilakukan setiap kali setelah pemberian suatu tindakan. Teknik analisi 

data yang akan digunakan adalah : 

1. Reduksi Data 

      Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhakan 

semua data mentah dan kasar yang diperoleh. Reduksi data dapat dilakukan dengan 

memilih, menyederhanakan, menggolongkan sekaligus menyeleksi informasi yang 

relevan dengan maslah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang jelas sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Penyajian data 

      Penyajian data adalah kegiatan menyajikan hasil reduksi dan secara naratif 

sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. 

Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan evaluasi untuk 

tindakan selanjutnya. Hasil penafsiran dan evaluasi dapat berupa : perbedaan antara 
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jenis penelitian dan pelaksanaan tindakan yang dianggap tepat, persepsi peneliti guru, 

dan teman sejawat mengenai tindakan yang telah dilaksanakan, dan kendala-kendala 

yang muncul dan alternatif pemecahannya. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

      Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah memberi kesimpulan terhadap hasil 

penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini juga mencakup pencarian makna data serta 

pemberian penjelasan. Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan mencari validitas 

kesimpulan. 

      Kegiatan yang dilakukan adalah menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan 

makna yang ditemukan. Pengelolaaan data analisis data merupakan tahap yang 

penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

diinginkan dalam penelitian. 

      Dalam verifikasi data ini penulis mengkonfergensikan data reduksi dan display 

selanjutnya melakukan verifikasi data dengan mencocokkan teori yang terkait dengan 

Peningkatan Akhlak Melalui Strategi Role Models Pada Siswa Kelas VII SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung.  

 

F. Indikator Keberhasilan 

      Persentase keberhasilan dilakukan untuk mengukur kemampu peserta didik, 

disini peneliti merencanakan keberhasilan penelitian sampai dengan target 

peneliti tercapai yaitu dengan target pencapaian 75 %  rata – rata peserta didik 
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kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung dengan menunjukkan akhlak 

terpuji, dan apabila target penelitian telah tercapai  maka penelitian dihentikan. 

      Untuk memperoleh persentase dalam proses pembelajaran peserta didik 

menggunakan rumus: 

p  =   f   x 100% 

         N 

Dimana: 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

p  = Angka persentase.
70

 

 

Skala Keberhasilan Penelitian 

       Jika Hasil P : 100 – 80 %   =  Sangat Berminat 

                   79 – 60 %    =  Berminat 

                   59 – 40 %    =  Cukup Berminat 

                   30 – 20 %  =  Kurang Berminat
71
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

1. Sejarah berdirinya SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung berdiri pada tahun1986 

dibawah naungan Yayasan Pendidikan Surya Dharma Bandar Lampung yang 

dipimpin oleh H. Sutan Syahrir SOe, SH. Yayasan pendidikan Surya Dharma 

Bandar Lampung ini memiliki tiga jenjang tingkat yaitu SMP Surya Dharma 2 

Bandar Lampung, SMA Surya Dharma Bandar Lampung, dan SMK Surya 

Dharma Bandar Lampung. SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung saat ini 

dipimpin oleh Drs. Munziri.  

Tabel 4.1 

Data Ruang  SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

Jenis 

Ruan

gan 

J

u

m

l

a

h 

U

k

u
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a

n

 

Jenis 

Ruan

gan 

J

u

m

l

a

h 

U

k

u

r

a

n
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(

m

2

) 

(

m

2

) 

1. 

Ruan

g 

Kelas  6 

7

 

x

 

9 

4. 

Keter

ampil

an 

-

  

 

- 

2. 

Perp

ustak

aan 1 

7

 

x

 

9 

5. 

Lab. 

Kom

puter 1 

7

 

x

 

1

0 

3. 

Lab. 

IPA 1 

7

 

x

 

9 

6. 

Lab. 

Baha

sa 

 

- 

 

- 

 

2. Data Karyawan SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

Hingga saat ini SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung memiliki 20 

orang tenaga pendidik dan karyawan dengan perincian sebagai berikut :  Guru 

tetap yayasan 5 orang, guru tidak tetap 6 orang, guru PNS dipekerjakan 4 

orang, staf tata usaha, satpam 4 orang. 
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3. Data Peserta didik SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

Pada awal tahun 2015/2016 jumlah siswa di SMP Surya Dharma 2 

Bandar Lampung sebanyak 122 Peserta didik, dengan perincian peserta didik 

kelas VII berjumlah 33 peserta didik, kelas VIII berjumlah 40 peserta didik, 

dan peserta didik kelas IX berjumlah 49 peserta didik dengan masing-masing 

kelas terbagi menjadi dua rombel. 

B. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models dalam meningkatan 

Akhlak Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung 

         Penelitian tindakan kelas ini yang dilakukan oleh peneliti bekerja sama dengan 

pendidik atau guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yakni Ibu Mastadia terhadap 

peserta didik kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung adalah untuk 

meningkatkan akhlak siswa. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan terlebih dahulu 

peneliti melakukan konsultasi bersama guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

untuk mengetahui sikap dan karakter peserta didik yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan 

menyiapkan perangkat pembelajaran seperti, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, 

menyiapkan materi tentang prilaku terpuji yaitu ,tawaduk, taat, qana’ah, sabar, kerja 

keras tekun ulet, dan teliti, untuk pelaksanaan strategi Role Models, catatan observasi dan 

kuesioner yang akan diberikan pada setiap siklus di akhir pembelajaran. Berikut tahapan 

penerapan pembelajaran Role Models untuk meningkatkan akhlak siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas VII SMP Surya Dharma 2 

Bandar Lampung. 
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1. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 dan 

15 September 2016 jam 10.10 - 11.30 atau dua kali pertemuan. Dalam setiap 

siklus terbagi menjadi 4 langkah yaitu : perencanaan tindakan siklus I, 

pelaksanaan tindakan siklus I, pengamatan tindakan siklus I, dan refleki 

tindakan siklus I. 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

 Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran terlebih dahulu peneliti 

mempersiapakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan strategi 

Role Models yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tentang prilaku 

terpuji. Adapun bahan ajar berupa buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas 

VII, alat pembelajaran, peneliti membuat angket akhlak siswa, dan membuat 

lembar Observasi. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Dalam pelaksanaan tindakan siklus I ini terdiri dari dua kali pertemuan, pertemuan 

pertama materi yang diajarkan adalah tentang prilaku terpuji yaitu prilaku tawaduk, taat, 

qana’ah, dan sabar. Selanjutnya pada pertemuan yang kedua, peneliti hanya mengulas 

materi pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan pertama dengan melakukan tes 

dan penyebaran angket untuk mengetahui akhlak siswa. Adapun pelaksanaan 

pembelajaran sebagaimana dalam rencana pelaksanaan dan pembelajaran sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Catatan Lapangan Siklus I (Pertemuan Pertama) 

 

Waktu 
Proses Belajar 

Mengajar 
Catatan Lapangan 

10.10-10.20 1. Pendahuluan 

Peneliti membuka pelajaran dengan mengucap 

salam, bersama-sama membaca Al-Qur’an 

atau surat pendek, serta mengucap basmalah. 

Peserta didik berdo’a dengan hikmad.  

 Presensi 

Peneliti menanyakan pada peserta didik siapa 

yang tidak hadir dan keterangan ketidak 

hadiran. Kemudian guru menyampaikan 

kepada  peserta didik tujuan penelitian berada 

di kelas. 

 Apersepsi 

Untuk menumbuhkan semangat belajar dari 

peserta didik. Pada siklus pertama ini 

apersepsi di isi dengan pertanyaan tentang 

materi yang akan di bahas. 

a. Apa pengertian tawaduk, taat, qana’ah 
dan sabar? 

b. Contoh dari prilaku tawaduk, taat, 
qana’ah dan sabar? 

Peserta didik kelihatan bingung dan 

tidak siap karena belum belajar 

sebelumnya. Kelas menjadi gaduh 

tapi bisa ditenangkan. 

 Motivasi 

Peneliti menyampaikan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Peserta didik 

terlihat bersemangat. 

 2. Kegiatan Inti  
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10.20-10.30 Eksplorasi 

Peneliti menanyakan kepada empat peserta 

didik yang bersangkutan dengan materi prilaku 

terpuji. Keempat peserta didik masih kelihatan 

bingung dan kurang tepat menjawab. Ini bisa 

dimengerti karena peserta didik yang ditunjuk 

adalah peserta didik yang ribut. 

10.30-11.20 Elaborasi 

Peneliti menjelaskan secara singkat materi 

prilaku terpuji. Peneliti membagi peserta didik 

ke dalam 4 kelompok yang mana dalam setiap 

kelompok akan diberi materi yang telah 

ditentukan peneliti. Agar pembelajaran lebih 

efektif setiap siswa masing-masing saling 

bekerja sama mengidentifikasi watak atau 

prilaku tokoh kisah yang telah mereka cari 

sesuai dengan materi yang telah ditentukan 

peneliti.Terlihat peserta didik belum dapat 

berkonsentrasi dengan baik saat menggunakan 

strategi pembelajaran Role Models tetapi 

antusias dan semangat belajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Role 

Models sangat tinggi. 

 Konfirmasi 

Guru memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menjelaskan di depan. Peneliti meminta 

peserta didik untuk menyimpukan materi 

pembelajaran dan peneliti memberi 

penguatan. Dilanjutkan dengan memberi 

arahan kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dirumah. 

11.20-11.30 3. Penutup 

Guru dan peneliti memberikan nasehat-

nasehat kepada peserta didik kemudian 

bersama-sama mengucap hamdalah dan 

diakhiri dengan salam. 



70 
 

Hasil catatan lapangan menggunakan Strategi Pembelajaran ROLE MODELS pada siklus 

I, 08 September 2016. 

 

a Pengamatan tindakan siklus I 

      Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah dilakukan 

dua kali pertemuan, berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran siklus I 

berlangsung memperoleh catatan sebagai berikut: 

1. Masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan disaat guru 

menyampaikan materi, dikarenakan siswa ngobrol bersama teman 

sebangkunya. 

2. Kurangnya konsentrasi peserta didik disaat menerapkan strategi 

pembelajaran Role Models, karena peserta didik masih merasa bingung 

dan canggung dalam menggunakan strategi pembelajaran Role Models. 

3. Ketika membentuk kelompok diskusi terjadi keributan karena masing – 

masing siswa memilih satu orang temannya yang di tunjuk sebagai ketua 

kelompok dalam kelompoknya masing – masing. 

4. Dalam kelompok diskusi masih ada siswa yang kurang aktif dan kurang 

memperhatikan materi yang sedang didiskusikan oleh teman – teman 

sekelompoknya. 

5. Selama proses belajar mengajar berlangsung peserta didik dapat mengikuti 

dengan baik, peserta didik memperhatikan apa yang dijelaskan dan 

perintah untuk apa yang akan dilakukan. 
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6. Keberanian peserta didik untuk menjelaskan ke depan kelas hasil dari 

kerja kelompok belum terlihat. 

7. Ketika masing – masing ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka masing – masing, kelompok yang lain masih ada yang 

kurang memperhatikan dan kurang menyimak presentasi yang 

disampaikan oleh temannya. 

8. Pada saat siswa mengerjakan soal, masih banyak siswa yang melihat hasil 

pekerjaan teman/ mencontek. 

9. Masih ada beberapa peserta didik yang terlihat tegang dan takut menjawab 

pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran disaat guru memberikan 

pertanyaan, dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Role Models. 

Tabel 4.3 

Hasil Evaluasi Diskusi Kelompok Siklus I 

No

. 

Aspek 

Penilai

an 

Indikator 

Siklus I 

B C K  

1 Kesesuaia

n 

Tugas kelompok 

sesuai dengan 
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materi materi yang 

didiskusikan. 

2 Keaktifan 

kelom

pok 

Tiap siswa 

bertanya dan 

menjawab 

sesuai materi. 

    

3 Kerjasama 

dalam 

kelom

pok 

Siswa saling 

membantu. 

    

4 Kualitas 

persen

tasi 

Mempresentasika

n hasil diskusi 

dengan baik. 

    

Keterangan:  B. Baik  C. Cukup  K: Kurang 

 

 Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

hasil pengisian kuesioner yang menggunakan instrument – instrument yang 

dikembangkan. Peneliti telah menyebarkan angket kepada responden mengenai 
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akhlak siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. Angket 

tersebut berisi 20 pertannyaan. 

 Untuk itu pada table di bawah ini akan dijelaskan perhitungan untuk 

mengetahui hasil peningkatan akhlak siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Role Models, sehingga dapat diambil interpretasi 

datanya. 

 Hasil sekor angket akhlak siswa siklus I : 

Tabel 4.4 

Skor Angket Akhlak Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung Siklus I 

No. Nama Siswa 

Jumlah 

Skor 

1 

M. Reihan 

Fernandito 80 

2 Tia Nur Febrianti 80 

3 

Abi Fikriansyah 

Saputra 80 

4 Bia Wiga Efrandi 69 

5 
Nazar Bima 

67 
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Prakarsa 

6 

Dika Tri 

Setiawan 52 

7 Sinsin Maulana 59 

8 Adi Kurniawan 62 

9 

Nira Sugisti 

Reona 58 

10 Anisa Diaputri 80 

11 Hera Berliana 64 

12 Tina Meri Hertika 80 

13 Nanda Alivia 67 

14 Sunarti 64 

15 Epiyana Saputri 80 

16 Syahrul Gunawan 80 

17 Nazar Rudin 80 

18 Sindi Amanda 62 

19 Nur Laila Wati 80 

20 

Muhammad 

Saputra 80 

21 Imelda Safitri 80 
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22 Arwani 80 

23 Dimas Adi Putra 62 

24 Nurjanah 80 

25 Ika Rahmadini 66 

26 Rizal 80 

27 Mila 57 

28 

Andina 

Permatasari 80 

29 Tiara 80 

30 

Raden Ajeng Alia 

Adila 80 

31 Resti Dewi 65 

32 

Christoper 

Palandi 59 

33 Ramadhani 62 

Jumlah Rata – Rata 71.36 
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Cara menentukan akhlak siswa : 

Skor Ideal Frekuensi Keterangan 

100 – 80 % 

79 – 60 % 

59 – 40 % 

30 – 20 % 

17 

11 

5 

- 

Baik/ Tinggi 

Cukup/ Sedang 

Kurang/ Cukup 

Tidak Baik/ Kurang 

 

Dari table diatas dapat diketahui akhlak  siswa baik di sekolah atau di 

luar sekolah yang dilakukan. Yaitu hasil perhitungan skor angket pada siklus I 

pada katagori Baik/Tinggi berjumlah 17 orang atau 51.51% Cukup/Sedang 11 

orang atau 33.33% , Kurang/Cukup 5 orang atau 15.15 %, Tidak Baik 0 orang 

dari skor angket tersebut dapat diketahui bahwa masih ada siswa yang kurang 

memiliki akhlakul karimah, karena siswa belum mendapat pengalaman belajar 

yang dapat meningkatkan akhlak siswa, sehingga siswa kurang memiliki 

akhlak yang baik. 

 

c. Refleksi Tindakan Siklus I 

Refleksi pada siklus I dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat peneliti melaksanakan 
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proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Role Models, 

diperoleh gambaran bahwa secara umum pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I ini telah terlaksana dengan baik, berjalan sesuai rencana pembelajaran 

meskipun belum berjalan sesuai harapan. Karena ada beberapa hal yang perlu 

disikapi dan dijadikan masukan untuk siklus selanjutnya diantaranya : 

1. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan strategi pebelajaran 

Role Models. Pada siklus I belum mendapatkan hasil yang maksimal, terbukti dengan 

perolehan angket akhlak siswa pada siklus I yaitu katagori baik/ tinggi berjumlah 17 

orang atau 51.51% oleh karena itu perlu ditindak lanjuti dengan model pembelajaran 

yang sama dengan siklus I. 

2. Peserta didik masih kelihatan bingung dan canggung melaksanakan strategi 

pembelajaran Role Models yang digunakan peneliti, karena strategi pembelajaran ini 

merupakan hal yang baru bagi peserta didik. 

3. Pembagian kelompok dilakukan oleh peneliti, sehingga siswa memerlukan waktu 

untuk saling mengenal karakter masing – masing kelompok, sehingga kerjasama 

yang ditimbulkan sedikit terlambat. 

4. Waktu yang digunakan saat berdiskusi terlalu pendek, sehingga penerapan strategi 

pembelajaran Role Models belum terlaksana secara maksimal 

5. Masih ada sebagian peserta didik yang kurang memahami materi sehingga masih ada 

yang tidak membantu waktu diskusi. 



78 
 

6. Kurangnya akhlak peserta didik dalam memperhatikan penjelasan teman pada saat 

berdiskusi, maupun pada saat teman mempresentasikan hasil dari tugas yang telah 

diberikan peneliti. 

Untuk memperbaiki dan mempertahankan keberhasilan yang telah 

dicapai pada siklus I, maka dalam siklus ke II dapat dibuat perencanaan 

sebagai berikut: 

1. Peneliti harus lebih membimbing peserta didik dan memperbaiki kinerja peneliti 

dalam menyampaikan pembelajaran. 

2. Memberi semangat kepada peserta didik yang belum bersemangat dalam 

pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan 

pembelajaran 

3. Perlu adanya umpan balik (feed back) dari peneliti dengan peserta didik serta kerja 

sama antar peserta didik agar tahu sejauh mana semangat mereka terhadap materi 

ajar yang disampaikan. Terutama akhlak peserta didik dalam berinteraksi kepada 

guru dan sesama pesrta didik, serta akhlak dalam mengungkapkan pendapat dengan 

kalimat mereka sendiri. 

 

2. Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Role Models Siklus II 

Siklus II dilaksanakan hari Kamis, tanggal 22 September 2016 dan 29 

September 2016 jam 10.10 - 11.30 atau dua kali pertemuan. Dalam setiap 

siklus terbagi menjadi 4 langkah yaitu : perencanaan tindakan siklus II, 
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pelaksanaan tindakan siklus II, pengamatan tindakan siklus II, dan Refleksi 

tindakan siklus II. 

a. Perencanaan tindakan siklus II 

Sebagaimana dalam siklus I, pada siklus II sebelum proses pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung terlebih dahulu peneliti mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan mengunakan strategi pembelajaran 

Role Models materi yang diajarkan yaitu kerja keras, tekut, ulet dan teliti. 

Memberi semangat peserta didik dan lebih menjelaskan langkah-langkah 

strategi pembelajaran Role Models, peneliti membuat angket akhlak siswa dan 

membuat lembar observasi untuk siklus II. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Dalam pelaksanaan siklus II ini terdiri dari dua kali pertemuan, pada pertemuan 

pertama materi yang diajarkan adalah prilaku terpuji yaitu kerja keras, tekut, 

ulet dan teliti, selanjutnya pada pertemuan yang kedua peneliti hanya mengulas 

materi pelajaran yang sudah diajarkan pada pertemuan pertama dengan 

melakukan tes dan penyebaran angket untuk mengetahui akhlak peserta didik. 
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Tabel 4.5 

Catatan Lapangan Siklus II (Pertemuan Pertama) 

 

Waktu 
Proses Belajar 

Mengajar 
Catatan Lapangan 

10.10-10.20 1. Pendahuluan 

Peneliti membuka pelajaran dengan mengucap 

salam, bersama-sama membaca Al-Qur’an 

atau surat pendek, serta mengucap basmalah. 

Peserta didik berdo’a dengan hikmad.  

 Presensi 

Peneliti menanyakan pada peserta didik siapa 

yang tidak hadir dan keterangan ketidak 

hadiran. 

 Apersepsi 

Pada siklus kedua ini apersepsi diisi dengan 

menanyakan pelajaran kemerin lalu 

menanyakan pelajaran berikutnya. 

a. Apa pengertian kerja keras, tekut, ulet dan 
teliti? 

b. Contoh dari prilaku kerja keras, tekut, ulet 
dan teliti? 
 

 Motivasi 
Peneliti menyampaikan tujuan mempelajari 

materi. Peserta didik terlihat bersemangat. 

 2. Kegiatan Inti  

10.20-10.30 Eksplorasi 

Peneliti menanyakan kepada beberapa peserta 

didik yang bersangkutan dengan materi yang 

akan diteruskan. Peserta didik masih kelihatan 

bingung dan kurang tepat menjawab. Ini bisa 

dimengerti karena peserta didik yang ditunjuk 

adalah peserta didik yang diam kelihatan 

bengong. 
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10.20-10.30 Elaborasi 

Peneliti menjelaskan materi tentang prilaku 

kerja keras, tekut, ulet dan teliti. Peneliti 

memberikan contoh bagaimana berprilaku 

kerja keras, tekut, ulet dan teliti; peneliti 

membagi peserta didk menjadi 4 kelompok 

dan memberikan tugas pada masing-masing 

kelompok. Peneliti memberikan bantuan 

secara bergiliran, ketika masing-masing 

kelompok diskusi, hal ini dilakukan untuk 

menghindari ketidak pahaman kelompok. 

Peserta didik  sudah terlihat berkonsentrasi 

dan semangat pada saat menggunakan strategi 

pembelajaran Role Models sehingga suasana 

kelas menjadi aktif dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Role Models. 

 Konfirmasi 

Guru memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menjelaskan di depan. Peneliti meminta 

peserta didik untuk menyimpukan materi 

pembelajaran dan peneliti memberi 

penguatan. Dilanjutkan dengan memberi 

arahan kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya dirumah. 

11.20-11.30 3. Penutup 

Guru dan peneliti memberikan nasehat-

nasehat kepada peserta didik kemudian 

bersama-sama mengucap hamdalah dan 

diakhiri dengan salam. 

 

a. Pengamatan Tindakan siklus II 

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada siklus II yaitu : 



82 
 

1. Aktivitas belajar peserta didik menjadi lebih aktif dan tidak bosan terhadap 

pembelajaran.  

2. Telah banyak peningkatan akhlak peserta didik dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Role Models dalam tahap persiapan hingga penerapan 

dalam proses pembelajaran.  

3. Dalam proses pembelajaran peserta didik tampak lebih fokus dan sudah 

mulai terbiasa menggunakan strategi pembelajaran Role Models.  

4. Pada saat guru menerangkan materi peserta didik sudah mulai 

memperhatikan, dengan strategi pembelajaran Role Models terbukti dapat 

menarik perhatian peserta didik. 

5. Ketika masing – masing ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka masing – masing, kelompok yang lain antusias 

memperhatikan dan menyimak presentasi yang disampaikan oleh temannya. 

6. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran Role Models dapat 

meningkatkan akhlak  peserta didik yang meningkat dari siklus I dan II 

dibandingkan dengan proses pembelajaran yang tidak mengunakan strategi 

pembelajaran Role Models.  

Tabel 4.6 

Hasil Evaluasi Diskusi Kelompok Siklus I 

N Aspek Indikator Siklus I 
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o

. 

Penil

aian 

1 2 3 4 

1 Kesesuai

an 

mate

ri 

Tugas kelompok 

sesuai 

dengan 

materi yang 

didiskusikan

. 

    

2 Keaktifa

n 

kelo

mpo

k 

Tiap siswa 

bertanya 

dan 

menjawab 

sesuai 

materi. 

    

3 Kerjasa

ma 

dala

m 

kelo

Siswa saling 

membantu. 
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mpo

k 

4 Kualitas 

pers

enta

si 

Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

dengan 

baik. 

    

7. Keterangan:  B. Baik  C. Cukup  K: Kurang 

 

 Data yang akan dianalisis dalam kegiatan pembelajaran siklus II ini sama dengan 

kegiatan pada siklus I yaitu data yang diperoleh dari hasil pengisisan kuesioner yang 

menggunakan instrument – instrument yang dikembangkan peneliti menyebarkan angket 

pada responden mengenai akhlak siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung, angket tersebut berisi 20 butir pertanyaan.Untuk itu pada table dibawah ini 

akan dijelaskan perhitungan untuk mengetahui akhlak siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran Role Models siklus II sehingga dapat diambil interpetasi datanya. 

 Hasil skor angket siswa siklus II: 
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Tabel 4.7 

Skor Angket Akhlak Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar 

Lampung Siklus II 

No. Nama Siswa 

Jumlah 

Skor 

1 

M. Reihan 

Fernandito 80 

2 Tia Nur Febrianti 80 

3 

Abi Fikriansyah 

Saputra 80 

4 Bia Wiga Efrandi 71 

5 

Nazar Bima 

Prakarsa 80 

6 Dika Tri Setiawan 80 

7 Sinsin Maulana 71 

8 Adi Kurniawan 80 

9 

Nira Sugisti 

Reona 66 

10 Anisa Diaputri 80 

11 Hera Berliana 70 
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12 Tina Meri Hertika 80 

13 Nanda Alivia 69 

14 Sunarti 66 

15 Epiyana Saputri 80 

16 Syahrul Gunawan 80 

17 Nazar Rudin 80 

18 Sindi Amanda 80 

19 Nur Laila Wati 80 

20 

Muhammad 

Saputra 80 

21 Imelda Safitri 80 

22 Arwani 80 

23 Dimas Adi Putra 68 

24 Nurjanah 80 

25 Ika Rahmadini 80 

26 Rizal 80 

27 Mila 80 

28 

Andina 

Permatasari 80 
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29 Tiara 80 

30 

Raden Ajeng Alia 

Adila 80 

31 Resti Dewi 80 

32 

Christoper 

Palandi 80 

33 Ramadhani 80 

Jumlah Rata – Rata 71.15 

 

Cara menentukan akhlak siswa : 

Skor Ideal Frekuensi Keterangan 

100 – 80 % 

79 – 60 % 

59 – 40 % 

30 – 20 % 

26 

7 

- 

- 

Baik/ Tinggi 

Cukup/ Sedang 

Kurang/ Cukup 

Tidak Baik/ Kurang 

 

Dari table diatas dapat diketahui akhlak  siswa baik di sekolah atau di 

luar sekolah yang dilakukan. Yaitu hasil perhitungan skor angket pada siklus II 

pada katagori Baik berjumlah 26 orang atau 78.78%, Cukup 7 orang 21.21% , 
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Kurang  0 orang, Tidak Baik 0 orang. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa pada siklus II terjadi peningkatan akhlak peserta didik yang terlihat dari 

semakin meningkatnya  jika dibandingkan akhlak sebelumnya. Hasil tersebut 

menunjukkan ada peningkatan akhlak peserta didik dari siklus I yang 

menggunakan strategi pembelajaran Role Models hingga siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) pada siklus II ini pembelajaran 

menggunakan strategi pembelajaran Role Models berjalan dengan baik terlihat 

dari peserta didik sudah berani maju kedepan kelas untuk mempresentasikan 

hasil tugas yang telah diberikan, memperhatikan pada saat guru menjelaskan 

dan kelompok lain mempresentasikan, meningkat dibandingkan dengan siklus 

I. Dan mendapat tanggapan yang antusias dan positif dari para peserta didik 

sehingga hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat terjawab bahwa dengan 

diterapkannya strategi pembelajaran Role Models dapat meningkatkan akhlak 

peserta didik kelas VII SMP Surya Dharma B. Lampung. 

b. Refleksi Tindakan Siklus II 

Refleksi pada siklus II dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam 

dan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat peneliti melaksanakan 

proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Role Models, 

diperoleh gambaran bahwa secara umum pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II ini telah terlaksana dengan baik, berjalan sesuai rencana pembelajaran. 

Adapun keberhasilan yang diperoleh dari siklus II ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik terlihat lebih semangat dan 

senang lebih berani mengemukakan pendapat mereka serta tidak merasa 

bosan pada saat pembelajaran 

2. Dengan strategi pembelajaran Role Models dapat meningkatkan akhlak siswa 

dimana dapat dilihat dari kenaikan setiap siklusnya 

3. Strategi pembelajaran Role Models ini memberikan pengalaman baru 

tersendiri untuk guru pendidikan agama Islam dan peserta didik di SMP Surya 

Dharma 2 Bandar Lampung  

4. Dengan pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat memiliki akhlakul 

karima atau akhlak  yang baik dan menghindari perilaku tercela. 

 

C. Analisa Data Hasil Penelitian 

Keberhasilan peneliti dalam meningkatkan akhlak siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Role Models dapat dilihat dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan selama penelitian dalam bentuk siklus I dan 

siklus II. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, dikatakan berhasil 

jika diperoleh angka keberhasilan sebanyak 75% rata-rata peserta didik kelas 

VII. Penelitian akhlak siswa di deskripsikan dari data yang diperoleh selama 2 

siklus, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, mendapatkan hasil bahwa 

terdapat peningkatan terhadap akhlak siswa khususnya kelas VII melalui 

strategi pembelajaran Role Models.  
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Penelitian ini berakhir pada siklus kedua karena peningkatan akhlak 

peserta didik telah mencapai kriteria keberhasilan lebih dari 75% target yang 

ditentukan yaitu telah mencapai ketuntasan 78.78% siswa memiliki akhlak 

yang baik. Dan hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat terjawab bahwa 

dengan diterapkannya strategi pembelajaran Role Models dapat meningkatkan 

akhlak siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

Dari hasil observasi, kuesioner dan dokumentasi yang telah peneliti 

laksanakan memperoleh kesimpulan bahawa dengan menerapkannya strategi 

pembelajara Role Models dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

membawa dampak positif yang dapat meningkatkan akhlak siswa kelas VII 

SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun  Pelajaran 2016/2017. Strategi 

Pembelajaran Role Models yang diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam telah dilaksanakan dengan perubahan yang positif. Sehingga 

akhlak siswa dapat meningkat meskipun belum sepenuhnya. Namun 

diharapkan menerapkannya tidak sampai disini, guru diharapkan mengadakan 

tindak lanjut dengan menggunakan strategi – strategi pembelajaran yang 

inovatif, kreatif, dan lainnya yang dapat membuat proses pembelajaran lebih 

menyenangkan untuk peserta didik. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan 

diterapkannya strategi pembelajaran Role Models dapat meningkatkan akhlak 

siswa, walaupun pelaksanaannya belum bisa maksimal ataupun seideal yang 
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diharapkan oleh teori strategi pembelajaran Role Models namun sudah ada 

usaha dari peneliti untuk melaksanakan strategi pembelajaran tersebut dalam 

meningkatkan strategi  belajar peserta didik. Hal ini terbukti adanya perbaikan 

proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  Kelas 

VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung Tahun  Pelajaran 2016/2017. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diperoleh 

dari dokumentasi, kuesioner, dan observasi serta uraian yang telah dipaparkan 

pada Bab IV,  dapat disimpulkan bahwa penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Role Models dapat meningkatkan akhlak siswa kelas VII pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung. 

Hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan akhlak siswa sebanyak 

75% dari pada pembelajaran yang menggunakan metode ceramah saja. Akhlak 

siswa mulai meningkat dari setiap siklusnya, pada siklus I akhlak siswa 

meningkat sebanyak 21.21 % yaitu dari data awal (pra survey) 30.30 % 

menjadi 51.51 % . Dan disiklus II akhlak siswa meningkat sebanyak 27.27 % 

yaitu dari 51.51 % menjadi 78.78 % dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang 

siswa. 

B. Saran 

Peneliti memiliki saran yang bersifat konstruktif dan positif untuk 

kemajuan pendidikan di  SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung, terutama 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun saran-saran tersebut 

adalah: 



93 
 

1. Bagi peserta didik 

Hendaknya peserta didik dapat lebih memperhatikan penjelasan guru, aktif 

dalam pembelajaran, dan dapat menyaring informasi-informasi ataupun 

pelajaran-pelajaran yang baru dari guru untuk dapat diterima dan diterapkan 

baik di dalam maupun di luar sekolah, agar menjadi generasi penerus bangsa 

dengan akhlak dan pengetahuan yang baik.  

 

2. Bagi guru 

Hendaknya guru dapat membangun dan meningkatkan interaksi dengan siswa 

dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar  dan 

prestasi belajar siswa, dan juga peserta didik dapat termotivasi untuk selalu 

berbuat baik, baik dalam pergaulan selama di sekolah maupun di luar sekolah.  

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini masih terbatas pada tema tertentu untuk itu perlu ada penelitian 

lebih lanjut dengan tema dan pembahasan yang lebih luas. Selain itu, media 

yang ada dilingkungan peserta didik khususnya di kelas yang dekat dengan 

peserta didik bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Sang 

Penguasa Pemelihara Alam yang tidak pernah berhenti dalam 
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menganugerahkan segala nikmat, Rahmat dan Inayah-Nya kepada seluruh 

hamba-Nya di muka bumi. Atas limpahan Rahmat-Nya peneliti haturkan 

sembah sujud karena telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Hambatan-hambatan yang ada dalam penulisan skripsi bukan suatu keluhan 

bagi peneliti, namun dengan kesadaran diri dan intropeksi diri bahwa peneliti 

merupakan hamba Allah yang tidak dapat dipisahkan dari sifat lupa, lemah dan 

lalai. 

Shalawat teriring salam semoga selalu terurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. 

Skripsi ini berjudul “Peningkatan Akhlak Melalui Strategi Role Models Pada 

Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 Bandar Lampung”, disusun untuk 

melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Agama Islam (S.Pd.I) dalam ilmu tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti 

menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-

mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Surya Dharma 2 B. Lampung 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / semester  : VII  

Materi Pelajaran  : Kerja Keras dan Tekun 

Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 

 

I. Standar Kompetensi : 

Membiasakan Prilaku Kerja Keras, Tekun, Ulet dan Teliti. 

 

II. Kompetensi Dasar :  

 Menjelaskan pengertian kerja keras, tekun, ulet dan teliti beserta dalilnya. 

 Menyebutkan contoh – contoh prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

 Membiasakan diri berprilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti dilingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

 

III. Indikator : 

Kognitif 

Proses : 

1) Menjelaskan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

2) Memahami prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

3) Mengidentifikasi kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. yang 

mencerminkan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 
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Produk : 

1) Menerapkan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. Menunjukkan prilaku kerja keras, 

tekun, ulet dan teliti. 

2) Menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. yang 

mencerminkan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

 

Afektif 

Karakter: 

1) Kerjasama 

2) Tanggung Jawab 

3) Saling Menghormati 

4) Prakarsa 

 

Sosial: 

1) Bertanya dengan bahasa baik dan benar 

2) Menyumbangkan ide 

3) Menjadi pendengar yang baik 

4) Membantu teman yang mengalami kesulitan 

 

Psikomotorik 

Menceritakan kembali kisah atau tokoh teladan dari para sahabat Nabi Muhammad saw. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif 

 Proses : 

1. Setelah dijelaskan pengertian  kerja keras, tekun, ulet dan teliti, siswa dapat 

menjelaskan kembali masing – masing pengertian kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

2. Setelah memahami prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, siswa dapat menerapkan 

kedalam kehidupan sehari – hari. 

3. Setelah dibacakan kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. siswa 

dapat mengidentifikasi watak atau prilaku tokoh kisah yang di dengarkan dengan benar. 
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Produk : 

1. Setelah dijelaskan pengertian prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, siswa dapat 

menerapkan sifat dan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

2. Setelah memahami prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, siswa dapat menunjukkan 

sikap prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

3. Setelah dibacakan kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. siswa 

dapat Menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. 

yang mencerminkan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

 

Afektif 

Karakter: 

1. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki kebiasaan bekerjasama dengan teman 

dalam menyelesaikan tugas. 

2. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan kepadanya. 

3. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki kebiasaan saling menghormati dalam 

proses pembelajaran. 

4. Selama Proses Pembelajaran, siswa memiliki inisiatif atau prakarsa dalam 

menyelesaikan tugas. 

 

Sosial : 

1. Selama proses pembelajaran, siswa dapat bertanya dengan bahasa yang baik dan benar. 

2. Selama proses pembelajaran siswa dapat menyumbangkan ide. 

3. Selama proses pembelajaran siswa dapat menjadi pendengar yang baik. 

4. Selama proses pembelajaran siswa dapat membantu teman yang sedang mengalami 

kesulitan. 
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Psikomotorik 

Setelah menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. 

yang mencerminkan prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, siswa dapat menceritakan 

kembali isi kisah yang didengarkan dengan baik. 

 

V. Materi pokok/ Pembelajaran 

  Prilaku Kerja Keras, Tekun, Ulet, dan Teliti 

 

VI. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Konstruktivisme 

Strategi  : Role Models 

Metode  : Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab. 

Tehnik  : Kelompok 

 

VII. Alokasi Waktu 

RPP ini dibuat untuk satu kali pertemuan yaitu 2 x 40 menit. 

 

 

VIII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pendahuluan : kurang lebih 15 menit 

Kegiatan Pembelajaran 

1. Member salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan Basmallah, 

kemudian berdo’a sebelum memulai pelajaran. 

2. Mengkondisikan kelas, kerapian pakaian, serta posisi tempat duduk siswa. 

3. Mengabsensi siswa, menanyakan kabar untuk membuka suasana pembelajaran 

lebih akrab dengan siswa. 

4. Menjelaskan  materi yang akan di pelajari. 

5. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 
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6. Memberikesempatan kepada peserta didik untuk membaca. 

      Inti (kurang lebih 50 menit) 

Kegiatan Pembelajaran 

a) Eksplorasi 

1. Siswa mendiskusikan mengenai prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti. 

2. Siswa dibentuk dalam kelompok. Satu kelompok berisi 4 siswa. 

3. Siswa diperdengarkan sebuah kisah mengenai prilaku kerja keras, tekun, ulet dan 

teliti dari tokoh yang akan di teladani. Kemudian mengidentifikasi tokoh yang 

dapat mewakili dari prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, dan pesan atau amat 

yang ada dalam kisah melalui strategi Role Models. 

 

b) Elaborasi 

1. Selama siswa berdiskusi secara kelompok, guru membimbing dan memfasilitasi 

setiap strategi Role Models. 

2. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi tokoh yang dapat mewakili 

dari prilaku kerja keras, tekun, ulet dan teliti, dan pesan atau amat yang ada dalam 

kisah. 

3. Dalam diskusi kelompok, siswa harus bekerjasama, bertanggung jawab, inisiatif, 

saling menhormati, dan prakarsa. 

4. Siswa melaporkan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok dan tulisan. 

Dalam hal ini, siswa harus bertanya, menjadi pendengar yang baik dan membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

5. Kelompok yang lain akan member masukan dengan bahasa yang baik dan benar 

serta menyumbangkan ide. 

 

c) Konfirmasi 

1. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi dengan bahasa 

yang baik dan benar. 



101 
 

2. Guru member umpan balik berkaitan dengan hasil diskusi setiap kelompok. 

3. Pujian lisan diberikan kepada kelompok yang hasil diskusinya paling baik. 

 

Penutup (kurang lebih 15 menit) 

Kegiatan Pembelajaran 

1) Bersama sama bersama siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

2) Guru menyampaikan rencana pembelajarn untuk pertemuan berikutnya. 

 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

Bentuk instrument 

1. Tes Tertulis 

2. Tugas Rumah 

Contoh instrument : 

1. Tuliskan kembali kisah teladan dari salah satu kelompok yang menurutmu 

menarik ? 

2. Apa hikmah yang dapat dipetik dari kisah teladan tersebut ? 

3. Bagaimana sikapmu untuk meneladani kisah dari cerita yang telah ditulis ? 

4. Sebutkan akhlak – akhlak terpuji dari kisah tersebut ? 

5. Tuliskan ayat yang berhubungan dengan kisah teladan yang telah dijelaskan ? 

 

Rubrik Penskoran 

No Uraian Skor 

1. Jika jawaban benar 10 

3. Jika jawaban benar dan 

tepat 
20 

4. jika jawaban kurang tepat 5 
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           Bandar Lampung, 

 

   Guru Mata Pelajaran,              Mahasiswa 

 

Mastadia., BA                     Nur Fadhilah 

NIP :                  NPM : 1211010096 

 

 

            Kepala SMP Surya Dharma 2   

            Bandar Lampung                                   

 

 

     Drs. Munziri                   

     NIP :  
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Surya Dharma B. Lampung 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / semester  : VII  

Materi Pelajaran  : Prilaku Terpuji 

Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 

 

X. Standar Kompetensi : 

Memahami Sifat/ Prilaku Tawaduk, Taat, Qana’ah dan Sabar. 

 

XI. Kompetensi Dasar :  

 Menjelaskan pengertian tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 Menerapkan sifat/ prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 Menunjukkan sikap/ prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 

XII. Indikator : 

Konitif 

Proses : 

4) Menjelaskan sikap tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

5) Memahami sikap tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 
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6) Mengidentifikasi kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. yang 

mencerminkan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 

Produk : 

3) Menerapkan sifat dan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

4) Menunjukkan sikap dan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

5) Menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. yang 

mencerminkan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 

Afektif 

Karakter: 

5) Kerjasama 

6) Tanggung Jawab 

7) Saling Menghormati 

8) Prakarsa 

 

Sosial: 

5) Bertanya dengan bahasa baik dan benar 

6) Menyumbangkan ide 

7) Menjadi pendengar yang baik 

8) Membantu teman yang mengalami kesulitan 

 

Psikomotorik 

Menceritakan kembali kisah atau tokoh teladan dari para sahabat Nabi Muhammad saw. 

 

 

XIII. Tujuan Pembelajaran 

 Kognitif 

 Proses : 
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4. Setelah dijelaskan pengertian pengertian tawaduk, taat, qana’ah, dan sabar, siswa dapat 

menjelaskan kembali masing – masing pengertian dari tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 

5. Setelah memahami sikap tawaduk, taat, qana’ah dan sabar, siswa dapat menerapkan 

kedalam kehidupan sehari – hari. 

6. Setelah dibacakan kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. siswa 

dapat mengidentifikasi watak atau prilaku tokoh kisah yang di dengarkan dengan benar. 

 

Produk : 

4. Setelah dijelaskan pengertian pengertian tawaduk, taat, qana’ah dan sabar, siswa dapat 

menerapkan sifat dan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

5. Setelah memahami sikap tawaduk, taat, qana’ah dan sabar, siswa dapat menunjukkan 

sikap dan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

6. Setelah dibacakan kisah dari tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. siswa 

dapat Menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. 

yang mencerminkan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar. 

 

Afektif 

Karakter: 

5. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki kebiasaan bekerjasama dengan teman 

dalam menyelesaikan tugas. 

6. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan kepadanya. 

7. Selama proses pembelajaran, siswa memiliki kebiasaan saling menghormati dalam 

proses pembelajaran. 

 

8. Selama Proses Pembelajaran, siswa memiliki inisiatif atau prakarsa dalam 

menyelesaikan tugas. 

 

Sosial : 

5. Selama proses pembelajaran, siswa dapat bertanya dengan bahasa yang baik dan benar. 
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6. Selama proses pembelajaran siswa dapat menyumbangkan ide. 

7. Selama proses pembelajaran siswa dapat menjadi pendengar yang baik. 

8. Selama proses pembelajaran siswa dapat membantu teman yang sedang mengalami 

kesulitan. 

 

Psikomotorik 

Setelah menuliskan kisah dari tokoh - tokoh teladan para sahabat Nabi Muhammad saw. 

yang mencerminkan prilaku tawaduk, taat, qana’ah dan sabar, siswa dapat menceritakan 

kembali isi kisah yang didengarkan dengan baik. 

 

XIV. Materi pokok/ Pembelajaran 

Prilaku Terpuji 

 

XV. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Konstruktivisme 

Strategi  : Role Models 

Metode  : Diskusi, Ceramah, Tanya Jawab. 

Tehnik  : Kelompok 

 

XVI. Alokasi Waktu 

RPP ini dibuat untuk satu kali pertemuan yaitu 2 x 40 menit. 

 

XVII. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pendahuluan : kurang lebih 15 menit 

 

Kegiatan Pembelajaran 

7. Member salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan Basmallah, 

kemudian berdo’a sebelum memulai pelajaran. 
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8. Mengkondisikan kelas, kerapian pakaian, serta posisi tempat duduk siswa. 

9. Mengabsensi siswa, menanyakan kabar untuk membuka suasana pembelajaran 

lebih akrab dengan siswa. 

10. Menanyakan materi yang telah dijelaskan pada siklus I. 

11. Menjelaskan materi yang akan dipelajari. 

12. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dipelajari. 

13. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membaca. 

       

Inti (kurang lebih 50 menit) 

Kegiatan Pembelajaran 

d) Eksplorasi 

4. Siswa mendiskusikan mengenai prilaku terpuji. 

5. Kelompok yang dibentuk pada siklus II ditata kembali disesuaikan dengan kondisi 

atau kendala yang dijumpai pada sisklus I. 

6. Siswa diperdengarkan sebuah kisah mengenai prilaku terpuji dari tokoh yang akan 

di teladani. Kemudian mengidentifikasi tokoh yang dapat mewakili dari sikap 

tawaduk, taat, qana’ah, sabar dan pesan atau amat yang ada dalam kisah melalui 

strategi Role Models. 

7. Guru meningkatkan pengawasan agar diskusi dapat berjalan lebih baik dibanding 

dengan siklus I. Bantuan  diberikan kepada siswa yang mengalami masalah dalam 

penguasaan materi. 

 

e) Elaborasi 

6. Selama siswa berdiskusi secara kelompok, guru meningkatkan pengawasan dan 

memberikan bimbingan yang lebih efektif agar bisa dipastikan setiap siswa 

memahami materi yang sedang didiskusikan. 

7. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi tokoh yang dapat mewakili 

dari sikap tawaduk, taat, qana’ah, sabar, dan pesan atau amanat yang ada dalam 

kisah. 
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8. Dalam diskusi kelompok, siswa harus bekerjasama, bertanggung jawab, inisiatif, 

saling mengormati, dan prakarsa. 

9. Siswa melaporkan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok dan tulisan. 

Dalam hal ini, siswa harus bertanya, menjadi pendengar yang baik dan membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

10. Kelompok yang lain akan member masukan dengan bahasa yang baik dan benar 

serta menyumbangkan ide. 

 

f) Konfirmasi 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi dengan bahasa 

yang baik dan benar. 

5. Guru member umpan balik berkaitan dengan hasil diskusi setiap kelompok. 

6. Pujian lisan diberikan kepada kelompok yang hasil diskusinya paling baik. 

 

Penutup (kurang lebih 15 menit) 

Kegiatan Pembelajaran 

3) Bersama sama bersama siswa membuat kesimpulan pelajaran. 

4) Guru menyampaikan rencana pembelajarn untuk pertemuan berikutnya. 

 

XVIII. Penilaian Hasil Belajar 

Bentuk instrument 

3. Tes Tertulis 

4. Tugas Rumah 

 

Contoh instrument : 

6. Tuliskan kembali kisah teladan dari salah satu kelompok yang menurutmu 

menarik ? 

7. Apa hikmah yang dapat dipetik dari kisah teladan tersebut ? 

8. Bagaimana sikapmu untuk meneladani kisah dari cerita yang telah ditulis ? 
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9. Sebutkan akhlak – akhlak terpuji dari kisah tersebut ? 

10. Tuliskan ayat yang berhubungan dengan kisah teladan yang telah dijelaskan ? 

 

Rubrik Penskoran 

No Uraian Skor 

1. Jika jawaban benar 10 

3. Jika jawaban benar dan 

tepat 
20 

4. jika jawaban kurang tepat 5 

 

          Bandar Lampung, 

 

   Guru Mata Pelajaran,      Mahasiswa, 

Mastadia., BA             Nur Fadhilah 

NIP :                  NPM : 1211010096 

 

     Kepala SMP Surya Dharma 2   

     Bandar Lampung                                   

 

 

     Drs. Munziri                   

     NIP :  
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Lampiran 3 

SIKLUS I 

 

Peserta didik membaca dan memahami materi tentang prilaku terpuji 

 

Peserta didik saat mengidentifikasi tokoh yang berkaitan dengan akhlak terpuji 
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Lampiran 3 

  

Perwakilan masing – masing kelompok menjelaskan alasan memilih tokoh yang 

berkaitan tentang akhlak terpuji. 
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Lampiran 4 

SIKLUS II 

 

 

Peserta didik membaca dan memahami materi tentang prilaku terpuji

 

Peserta didik saat mengidentifikasi tokoh yang berkaitan dengan akhlak terpuji 
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Lampiran 4 

 

Perwakilan masing – masing kelompok menjelaskan alasan memilih tokoh yang 

berkaitan tentang akhlak terpuji. 
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Lampiran 5 

   DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK PADA SETIAP     

PERTEMUAN 

 

N

O 
Nama 

Siklus I Siklus II 

PertmuanI 

Perte

m

u

a

n 

II 

Perte

m

u

a

n 

I 

Perte

m

u

a

n 

II 

1 M. Reihana 

Fernandi

to √ √ √ √ 

2 Tia Nur 

Febrianti √ √ √ √ 

3 Abi 

Fikriansy

ah 

Saputra √ √ √ √ 

4 Bima Wiga 

Efrandi √ √ √ √ 

5 Nazar Bima 

Prakarsa √ √ √ √ 

6 Dika Tri 

Setiawan √ √ √ √ 

7 Sinsin 

Maulana √ √ √ √ 

8 Adi 

Kurniaw

an √ √ √ √ 

9 Nira Sugisti 

Reona √ √ √ √ 

10 Anisa 

Diaputri √ √ √ √ 

11 Hera 

Berliana √ √ √ √ 
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12 Tina Meri 

Hertika √ √ √ √ 

13 Nanda Alvia √ √ √ √ 

14 Sunarti √ √ √ √ 

15 Epi Yana 

Saputri √ √ √ √ 

16 Syahrul 

Gunawa

n √ √ √ √ 

17 Nazar 

Ruddin √ √ √ √ 

18 Sindi 

Amanda √ √ √ √ 

19 Nur Laila 

Wati √ √ √ √ 

20 Muhammad 

Saputra √ √ √ √ 

21 Imelda 

Safitri √ √ √ √ 

22 Arwani √ √ √ √ 

23 Dimas Adi 

Putra √ √ √ √ 

24 Nurjanah √ √ √ √ 

25 Ika 

Rahmadi

ni √ √ √ √ 

26 Rizal √ √ √ √ 

27 Mila √ √ √ √ 

28 Andina 

Permata 

Sari √ √ √ √ 

29 Tiara √ √ √ √ 

30 Raden Ajeng 

Alia 

Adila √ √ √ √ 

31 Rista Dewi √ √ √ √ 

32 

Christoper 

Palandi √ √ √ √ 

33 Ramadhani √ √ √ √ 

Jumlah 33 33 33 33 
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE ROLE MODELS 

Nama Guru   : Nur Fadhilah 

Hari/Tanggal  : Kamis, 8 September 2016 

Siklus/ Pertemuan : I/I 

Petunjuk Penggunaan: 

Ketika dalam langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role Models telah 

dilaksanakan. Maka isi kolom dengan memberikan tanda centang (√) pada 

kolom Ya. Dan ketika langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models tidak dilaksanakan, maka isi kolom dengan memberikan tanda centang 

(√) pada kolom Tidak. 

No. 

Langkah-langkah Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe  

Role Models 

Dilaksanakan  

Ya  Tidak  

1 Guru menjelaskan materi secara rinci √  

2 Guru membagi peserta didik ke dalam 4 

kelompok yang mana dalam setiap 

kelompok akan membahas materi yang 

telah ditentukan oleh guru. 

√ 

 

3 Pada setiap kelompok  diberi masing-

masing 1 materi, hal ini dimaksudkan 

untuk peserta didik bekerjasama 

√ 
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menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan oleh guru. 

4 Ketika masing-masing kelompok 

melakukan diskusi guru 

memberikan bantuan secara bergiliran. 

√ 

 

5 Setelah masing-masing kelompok selesai 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

selanjutnya perwakilan kelompok 

membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 

√ 

 

6 sementara kelompok lain mendengarkan 

dan menanggapi hasil diskusi masing-

masing kelompok 

√ 

 

7 Peserta didik menyimpulkan semua materi 

yang sudah dipersentasikan dari 

masing-masing kelompok dan guru 

memberi penguatan dan penghargaan  

√ 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE ROLE MODELS 

Nama Guru   : Nur Fadhilah 

Hari/Tanggal  : Kamis, 8 September 2016 

Siklus/ Pertemuan : I/I 

Petunjuk Penggunaan: 

Ketika dalam langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role Models telah 

dilaksanakan. Maka isi kolom dengan memberikan tanda centang (√) pada 

kolom Ya. Dan ketika langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models tidak dilaksanakan, maka isi kolom dengan memberikan tanda centang 

(√) pada kolom Tidak. 

N

o 

Pelakasanaan KBM Dengan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Role Models 

Y

a 

Tida

k 

1 

Kegiata

n 

awal 

Pendidik Peserta 

didi

k 

  

 Pendidik 

memberi 

salam dan 

berdo’a 

 Peserta 

didik 

menjawab 

salam, 

kemudian 

berdo’a  

√  

 Pendidik 

mengabsen 

 Peserta 

didik 

√  
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peserta 

didik  

melakukan 

absen  

 Pendidik 

mengajukan 

pertanyaan 

untuk 

memancing 

keingin 

tahuan 

peserta 

didik 

 Peserta 

didik mulai 

bertanya-

tanya 

√  

 Pendidik 

menyampai

kan 

indikator 

dan tujuan 

pembelajara

n 

 Peserta 

didik 

merasa 

senang dan 

bersemang

at 

√  

 Pendidik 

memberika

n motivasi 

agar peserta 

didik 

semangat 

belajar dan 

berpartisipa

si aktif 

 Peserta 

didik 

senang dan 

sangat 

bersemang

at untuk 

belajar 

√  

 Pendidik 

menanyaka

n tentang 

materi 

pertemuan 

minggu lalu 

 Peserta 

didik 

menjawab 

tentang 

materi 

yang di 

tanyakan 

√  

2 
Kegiata

n inti 

 Pendidik 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang 

materi yang 

akan 

 Peserta 

didik 

menjawab 

materi 

yang 

ditanyakan 

√  



120 
 

dipelajari 

 Pendidik 

menjelaska

n sub pokok 

materi 

 Peserta 

didik 

menyimak 

penjelasan 

pendidik 

√  

 Pendidik 

memberika

n instruksi 

agar peserta 

didik di 

bagi 

menjadi 4 

kelompok 

dengan 

topik yang 

berbeda 

 Peserta 

didik telah 

mengikuti 

dan 

berlangsun

g dengan 

kondusif 

√  

 Pendidik 

memerintah

kan peserta 

didik untuk 

bekerjasam

a dengan 

kelompokn

ya 

 Peserta 

didik 

mengikuti 

arahan 

pendidik 

√  

 Pendidik 

mengecek 

dan 

membimbi

ng kegiatan 

diskusi 

 Peserta 

didik 

melaksana

kan diskusi 

√  

    

 Pendidik 

memanggil 

perwakilan 

setiap 

kelompok 

untuk 

menjelaska

n kepada 

masing-

 Masing-

masing 

perwakilan 

kelompok 

mengikuti 

instruksi 

pendidik 

dengan 

tertib satu 

√  
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masing 

kelompok 

per satu 

dan 

memberika

n 

penjelasan 

kepada 

setiap 

kelompok  

 Pendidik 

memberi 

kesempatan 

kepada 

peserta 

didik untuk 

menanggapi 

materi dari 

masing-

masing 

kelompok 

 Peserta 

didik 

menanggap

i dan 

bertanya 

√  

   Pendidik 

bersama 

peserta 

didik 

meluruskan 

kesalahan 

pemahaman 

dan 

memberi 

penguatan 

 Peserta 

didik 

mendengar

kan materi 

dari 

pendidik 

√  

3 

Kegiata

n 

akhi

r 

 Pendidik 

meminta 

salah satu 

peserta 

didik untuk 

menyimpul

kan  

 Peserta 

didik 

menjawab 

dan 

menyimpul

kan 

√  

 Pendidik 

memberi 

penghargaa

n kepada 

peserta 

didik  

 Peserta 

didik 

sangat 

senang 

√  
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 Pendidik 

meningatka

n peserta 

didik untuk 

belajar 

lebih giat 

 Peserta 

didik 

mendengar

kan dan 

melaksana

kan 

√  

 Pendidik 

mengakhiri 

pembelajara

n dengan 

berdoa dan 

salam 

 Peserta 

dididk 

berdoa 

bersama 

dan 

menjawab 

salam 

√  
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE ROLE MODELS 

Nama Guru   : Nur Fadhilah 

Hari/Tanggal  : 22 September 2016 

Siklus/ Pertemuan : II/I 

Petunjuk Penggunaan:Ketika dalam langkah-langkah strategi pembelajaran aktif 

tipe Role Models telah dilaksanakan. Maka isi kolom dengan memberikan 

tanda centang (√) pada kolom Ya. Dan ketika langkah-langkah strategi 

pembelajaran aktif tipe Role Models tidak dilaksanakan, maka isi kolom 

dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom Tidak. 

No. 

Langkah-langkah Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe  

Role Models 

Dilaksanakan  

Ya  Tidak  

1 Guru menjelaskan materi secara rinci √  

2 Guru membagi peserta didik ke dalam 4 

kelompok yang mana dalam setiap 

kelompok akan membahas materi yang 

telah ditentukan oleh guru. 

√ 

 

3 Pada setiap kelompok  diberi masing-

masing 1 materi, hal ini dimaksudkan 

untuk peserta didik bekerjasama 

menyelesaikan tugas yang telah 

√ 
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diberikan oleh guru. 

4 Ketika masing-masing kelompok 

melakukan diskusi guru 

memberikan bantuan secara bergiliran. 

√ 

 

5 Setelah masing-masing kelompok selesai 

menyelesaikan tugas yang diberikan 

selanjutnya perwakilan kelompok 

membacakan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. 

√ 

 

6 sementara kelompok lain mendengarkan 

dan menanggapi hasil diskusi masing-

masing kelompok 

√ 

 

7 Peserta didik menyimpulkan semua materi 

yang sudah dipersentasikan dari 

masing-masing kelompok dan guru 

memberi penguatan dan penghargaan  

√ 

 

 

Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

AKTIF TIPE ROLE MODELS 

Nama Guru   : Nur Fadhilah 

Hari/Tanggal  : 22 September 2016 
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Siklus/ Pertemuan : II/I 

Petunjuk Penggunaan: 

Ketika dalam langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role Models telah 

dilaksanakan. Maka isi kolom dengan memberikan tanda centang (√) pada 

kolom Ya. Dan ketika langkah-langkah strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models tidak dilaksanakan, maka isi kolom dengan memberikan tanda centang 

(√) pada kolom Tidak. 

N

o 

Pelakasanaan KBM Dengan Strategi 

Pembelajaran Aktif Tipe Role Models 

Y

a 

Tida

k 

1 

Kegiata

n 

awal 

Pendidik Peserta 

didi

k 

  

 Pendidik 

memberi 

salam dan 

berdo’a 

 Peserta 

didik 

menjawab 

salam, 

kemudian 

berdo’a  

√  

 Pendidik 

mengabsen 

peserta 

didik  

 Peserta 

didik 

melakukan 

absen  

√  

 Pendidik 

mengajukan 

pertanyaan 

untuk 

memancing 

keingin 

tahuan 

peserta 

didik 

 Peserta 

didik mulai 

bertanya-

tanya 

√  
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 Pendidik 

menyampai

kan 

indikator 

dan tujuan 

pembelajara

n 

 Peserta 

didik 

merasa 

senang dan 

bersemang

at 

√  

 Pendidik 

memberika

n motivasi 

agar peserta 

didik 

semangat 

belajar dan 

berpartisipa

si aktif 

 Peserta 

didik 

senang dan 

sangat 

bersemang

at untuk 

belajar 

√  

 Pendidik 

menanyaka

n tentang 

materi 

pertemuan 

minggu lalu 

 Peserta 

didik 

menjawab 

tentang 

materi 

yang di 

tanyakan 

√  

2 
Kegiata

n inti 

 Pendidik 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang 

materi yang 

akan 

dipelajari 

 Peserta 

didik 

menjawab 

materi 

yang 

ditanyakan 

√  

 Pendidik 

menjelaska

n sub pokok 

materi 

 Peserta 

didik 

menyimak 

penjelasan 

pendidik 

√  

 Pendidik 

memberika

n instruksi 

agar peserta 

didik di 

 Peserta 

didik telah 

mengikuti 

dan 

berlangsun

√  
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bagi 

menjadi 4 

kelompok 

dengan 

topik yang 

berbeda 

g dengan 

kondusif 

 Pendidik 

memerintah

kan peserta 

didik untuk 

bekerjasam

a dengan 

kelompokn

ya 

 Peserta 

didik 

mengikuti 

arahan 

pendidik 

√  

 Pendidik 

mengecek 

dan 

membimbi

ng kegiatan 

diskusi 

 Peserta 

didik 

melaksana

kan diskusi 

√  

    

 Pendidik 

memanggil 

perwakilan 

setiap 

kelompok 

untuk 

menjelaska

n kepada 

masing-

masing 

kelompok 

 Masing-

masing 

perwakilan 

kelompok 

mengikuti 

instruksi 

pendidik 

dengan 

tertib satu 

per satu 

dan 

memberika

n 

penjelasan 

kepada 

setiap 

kelompok  

√  



128 
 

 Pendidik 

memberi 

kesempatan 

kepada 

peserta 

didik untuk 

menanggapi 

materi dari 

masing-

masing 

kelompok 

 Peserta 

didik 

menanggap

i dan 

bertanya 

√  

   Pendidik 

bersama 

peserta 

didik 

meluruskan 

kesalahan 

pemahaman 

dan 

memberi 

penguatan 

 Peserta 

didik 

mendengar

kan materi 

dari 

pendidik 

√  

3 

Kegiata

n 

akhi

r 

 Pendidik 

meminta 

salah satu 

peserta 

didik untuk 

menyimpul

kan  

 Peserta 

didik 

menjawab 

dan 

menyimpul

kan 

√  

 Pendidik 

memberi 

penghargaa

n kepada 

peserta 

didik  

 Peserta 

didik 

sangat 

senang 

√  

 Pendidik 

meningatka

n peserta 

didik untuk 

belajar 

lebih giat 

 Peserta 

didik 

mendengar

kan dan 

melaksana

kan 

√  

 Pendidik 

mengakhiri 

 Peserta 

dididk 

√  
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pembelajara

n dengan 

berdoa dan 

salam 

berdoa 

bersama 

dan 

menjawab 

salam 
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Lampiran 8 

 

JADWAL PENELITIAN 

 

N

o 

Waktu  

Kegiatan  

Bulan  

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 

1 April    √   Pengajuan proposal  

2 Februari √     ACC Proposal 

3 April √     Seminar Proposal 

4 Agustus   √   ACC Bab I-III 

5 

Septemb

er 

√     

Penelitian 

6 Oktober √     Penyusunan Skripsi 
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Lampiran 9 

Kisi – Kisi Angket Akhlak Siswa Kelas VII SMP Surya Dharma 2 B. 

Lampung 

I. Tujuan  : Untuk memperoleh data penelitian yang bersumber dari   

   instrument responden 

II. Obyek  : Responden adalah siswa kelas VII SMP Surya Dharma 2   

   B. Lampung 

III. Bentuk  : Langsung dan tertutup, dengan memberikan pertanyaan   

   secara tertulis dengan jawaban pilihan berganda 4 option. 

 

Kisi – kisi angket akhlak siswa: 

N

o 

Indikator 

Penelitian 
Sub Indikator 

J

m

l

.

 

S

o

a

l 

No. Soal 

1

. 

Kearifan  Optimis 1 1 

2

. 

Kesederhanaa

n 
 Tenang 

 Syukur 

 Dermawan 

1 

1 

3 

 

2 

3 

4 – 6 

3

. 

Berani  Jiwa Besar 

 Jujur 

 

1 

2 

 

7 

8 – 9 

4

. 

Adil  Bersemangat Sosial 

 Akhlak Bertetangga 

 Beribadah 

1 

1 

 

10 

11 
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 Akhlak Baik di 

Tempat Ibadah 

4 

1 

12 – 15 

16 

 

5

. 

Sikap siswa 

terhadap 

orang tua 

 4 17 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Lampiran 10 

Angket Untuk Siswa 

PETUNJUK: 

1. Bacalah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cermat. 

2. Isilah idntitas kamu pada kolom yang sudah tersedia dengan jelas. 

3. Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban 

yang tepat sesuai hati nurani dan keyakinanmu. 

4. Kejujuran kamu sangat diharapkan demi keakuratan penelitian. 

5. Semua jawaban kamu tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai dan prestasi 

belajar di sekolah. 

6. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 

IDENTITAS: 

Nama   : ____________________________________ 

Kelas/No. Absen  : ___________ / _______________________ 

Jenis Kelamin  : ____________________________________ 

Alamat   : ____________________________________ 

 

PERTANYAAN – PERTANYAAN ANGKET 

 

1. Apakah kamu selalu percaya setiap usaha yang sungguh – sungguh pasti akan 

mendapatkan hasil yang baik ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 
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b. Sering   d. Tidak Pernah 

2. Apabila guru sedang mengajar, apakah kamu selalu menjaga ketenangan di dalam 

kelas ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

3. Apabila sedang mendapatkan rezeki dari Allah, apakah kamu selalu mengucapkan 

syukur dengan lafal Alhamdulillah ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

4. Apabila menemui seorang pengemis dijalan, apakah kamu akan memberikan 

sebagian uangmu kepada pengemis itu ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

5. Apabila temanmu memerlukan bantuan, apakah kamu akan membantunya? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

6. Apabila ada temanmu yang mengejek dan menjailimu, apakah kamu akan 

memaafkannya ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

7. Apabila berbuat salah kepada orang lain, apakah kamu langsung meminta maaf ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

8. Apabila menemukan barang milik orang lain disekolah (misalnya uang), apakah 

kamu melaporkan keguru ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

9. Ketika member uang kembalian lebih saat membeli, apakah kamu 

mengembalikan uang kembalian itu ? 
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a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

10. Apakah kamu memberikan salam kepada bapak /Ibu Guru ketika bertemu dijalan 

? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

11. Apabila ada tetanggamu yang mengalami kesusahan, apakah kamu akan 

membantunya ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

12. Apabila sedang mengalami musibah, apakah kamu mengucapkan lafal Innalillahi 

wainna ilaihi rajiun ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

13. Apakah kamu mengerjakan shalat fardhu setiap hari ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

 

14. Apakah kamu shalat berjamaah dimasjid ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

15. Apakah kamu mengaji setiap hari ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

16. Apabila shalat dimasjid, apakah kamu selalu menjaga ketenangan di dalam masjid  

? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 
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17. Apakah kamu selalu mematuhi nasehat dan perintah orang tuamu ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

18. Abila berbicara dengan orang tua/ orang yang lebih tua dengan bahasa daerah, 

apakah dengan bahasa “kromo” (bahasa halus yang menghormati)? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

19. Apabila hendak berpergian dari rumah, apakah kamu menyempatkan pamit 

dengan orang tua ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

20. Apabila masuk/ kluar rumah (hendak datang/ pergi), apakah kamu mengucapkan 

salam ? 

a. Selalu   c. Kadang – Kadang 

b. Sering   d. Tidak Pernah 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR DOKUMENTASI 

 

1. Dengan tertulis sejarah berdirinya dan perkembangan SMP Surya Dharma 2 B. 

Lampung 

2. Data pendidik SMP Surya Dharma 2 B. Lampung 

3. Data peserta didik SMP Surya Dharma 2 B. Lampung 

4. Foto dalam kegiatan belajar mengajar dengan strategi pembelajaran aktif tipe Role 

Models 

5. RPP yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

6. Lembar observasi untuk mengetahui akhlak peserta didik  
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