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ABSTRAK 

PENGGUNAAN MEDIA KOMIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V DALAM PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN 1 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

YOGA ANJAS PRATAMA 

 

 Media komik yaitu cara untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dari 

sesuatu yang dapat dilihat dan dibaca. Dengan penggunaan media komik tersebut 

diharapkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Dalam hal ini guru mata 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

belum menggunakan media komik dalam pembelajaranya. Hal ini berdampak pada 

rendahnya hasil belajar peserta didik itu sendiri, dimana masih banyak terdapat 

peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah 

penggunaan media komik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V 

dalam mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media komik 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada mata pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. Adapun hipotesis 

tindakan yang diajukan adalah “Bahwa penggunaan media komik dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskreptif yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Tekhnik pengumpulan datanya menggunakan metode 

pemberian tes, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa 

penggunaan media komik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah ketuntasan klasikal peserta didik yang terus 

meningkat pada setiap siklusnya, yaitu pada saat pre tes diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal peserta didik sebanyak 40% dengan 17 orang peserta didik yang tuntas dalam 

pembelajaran dan meningkat menjadi 71% pada siklus I dengan 30 orang peserta 

didik yang tuntas dalam pembelajaran, atau terjadi peningkatan sebanyak 31%. 

Kemudian meningkat lagi menjadi 92% pada siklus II dengan 39 orang peserta didik 

yang tuntas dalam pembelajaran, atau terjadi peningkatan sebanyak  21% dengan 

kategori sangat baik 

 

Kata kunci: Media komik dan Hasil belajar PAI 



 

MOTTO 

 

 

ِّ  ٌَۡهِذي ٍِ  ّلَلُ ٱبِ ََُّ  تَبَعَ ٱَي ىِ ٱُسبَُم  ۥِسۡضَىَٰ ٍَ  نَسهََٰ تِ ٱَوٌُۡخِشُجهُى يِّ ًََٰ إِنَى  نظُّهُ

ِّ  نُُّىسِ ٱ ۡستَقٍِٖى  ۦبِئِۡرَِ ٖط يُّ   ٦٦َوٌَۡهِذٌِهۡى إِنَىَٰ ِصَشَٰ

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke 

jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu 

dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 

menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS.Al-Ma‟idah : 16).
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1
 Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemah, (Surakarta: Az-

Ziyadah, 2014), h. 110 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul Skripsi ini adalah “Penggunaan Media Komik Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung”. Adapun istilah-istilah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan 

Penggunaan merupakan perbuatan atau sebagainya yang menggunakan 

sesuatu. Sesuatu yang digunakan dalam Skripsi ini adalah media komik sebagai 

alat dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Media Komik 

Media Komik adalah media yang mempunyai sifat sederhana dan  mudah 

dipahami.
2
 Media komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat kaitanya dengan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.
3
  

Dalam Skripsi ini media komik dapat diartikan sebagai suatu alat yang 

digunakan guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran.. 

Media yang digunakan tersebut terdiri dari gambar-gambar yang berurutan dengan 

penguatan dalam setiap percakapan dan kata-kata yang membentuk suatu jalan 

cerita yang berkenaan dengan pembelajaran. 

3. Meningkatkan 

Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang berarti menaikkan (derajat, 

taraf), atau mempertinggi. Mendapat awalan “me” dan akhiran “an”, yang 

                                                 
2
 Asnawir, Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 55. 

3
 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), h. 

116. 



 

mengandung arti usaha untuk menuju yang lebih baik”. Meningkatkan adalah 

perihal menaikkan (derajat, taraf, dsb). Kata meningkatkan disini memiliki arti 

kemampuan guru dalam mempertinggi hasil belajar peserta didik kearah yang 

lebih baik dalam proses pembelajaran. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegitatan belajar.
4
 Menurut Muhibbin Syah hasil belajar meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta 

didik.
5
 Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar 

merupakan  suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah mengalami proses / aktivitas belajar. 

5. Peserta Didik 

Peserta didik merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang, 

baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di 

dunia dan di ahirat.
6
 Artinya, bahwa peserta didik merupakan individu yang belum 

dewasa, karena memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa.  

6. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan pentrasferan nilai yang dilakukan 

oleh pendidik, yang meliputi proses perubahan sikap dan tingkah laku serta 

kognitif peserta didik, baik secara kelompok maupun individual ke arah 

kedewasaan yang optimal dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya, 

sehingga diharapkan peserta didik mampu memfungsikan dirinya sebagai hamba 

maupun khalifah fil ardh dengan tetap berpedoman kepada ajaran Islam.
7
 

7. SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

                                                 
4
 Mulyono Abdurhaman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), h. 37. 
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 216. 

6
 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2012), h. 103. 
7
 A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 25. 



 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga 

pendidikan tingkat dasar Negeri yang berada kota Bandar Lampung kecamatan 

Sukabumi. Lembaga pendidikan ini berada dibawah naungan Departemen 

Pendidikan Nasional.  

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampai saat ini masih banyak guru yang enggan menggunakan media dalam 

pembelajaran, sedangkan media itu sendiri mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menunjang proses pembelajaran guna meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

2. Kurangnya metode yang digunakan guru dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

3. Rendahnya hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

4. Media komik adalah media yang menarik dan cocok digunakan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

5. Penulis sangat tetarik untuk meneliti penggunaan media komik untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung. 

 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting bagi perkembangan 

masyarakat umumnya dan anak pada khususnya, karena dengan pendidikan seseorang 

dapat meningkatkan status dan martabat serta menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan. Omar Mohammad at-Toumy al-Syaibany memandang pendidikan 

sebagai proses membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam 

individu dan kelompok melalui interaksi dengan alam dan lingkungan kehidupan.
8
 

Pendidikan Agama Islam merupakan istilah pendidikan yang berbasis agama, dimana 

pendidikan Islam dipandang sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk 

mengisi perananan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan di ahirat.
9
 Dalam Surah Al-

Mujadilah Ayat 11 dijelaskan: 

َٰٓأٌَُّهَا ٌََٰ  ٍَ ْا إَِرا قٍَِم نَُكۡى تَفََسُحىْا فًِ  ٱنَِزٌ هِسِ َءاَيُُىَٰٓ َجَٰ ًَ نَُكۡىۖۡ  ٱّلَلُ ٌَۡفَسِح  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ٱۡن

ٍَ  ٱّلَلُ ٌَۡشفَعِ  ٱَُشُزواْ فَ  ٱَُشُزواْ َوإَِرا قٍَِم  ٍَ َءاَيُُىْا ِيُُكۡى وَ  ٱنَِزٌ  ٱۡنِعۡهىَ أُوتُىْا  ٱنَِزٌ

ٖتٖۚ وَ  ٌَ َخبٍِٞش  ٱّلَلُ َدَسَجَٰ هُى ًَ ا تَۡع ًَ   ٦٦بِ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Mujadilah ayat 11)
10

. 

Ayat diatas menerangkan bahwa pendidikan sejatinya begitu penting untuk 

kehidupan didunia dan akhirat, dan orang-orang yang berilmu akan ditinggikan 

atasnya beberapa derajat, untuk itu generasi muda sebagai generasi penerus bangsa 

dituntut untuk memiliki ilmu yang berguna baginya untuk kehidupan dunia dan 

akhirat.  

Pendidikan Islam tidak bisa dimaknai hanya sebatas transfer of khnowledge, 

akan tetapi juga transfer of valeu, serta berorientasi pada dunia dan ahirat. Dari 

pendapat diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan proses 

penyiapan generasi muda Islam berdasarkan pembentukan diri melalui pengalaman 

dan interaksi dengan alam, sebagai sumbangsih bagi pendidikan dan agama (Islam) 

itu sendiri.  

Pendidikan itu sendiri meliputi proses pembelajaran, yaitu suatu proses 

interaksi antar pendidik dan peserta didik didalam ruangan dengan topik pembelajaran 

dan waktu yang ditentukan atau bisa disebut juga dengan proses belajar mengajar. 

Belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai tujuan peningkatan diri 

atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan pengulangan-pengulangan dan 

perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa kebetulan.
11

 Sedangkan mengajar 
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merupakan proses penyampaian suatu informasi kepada responden (peserta didik) 

secara sistematis yang menyebabkan terjadinya interaksi bekelanjutan. 

Proses belajar mengajar merupakan proses yang tak bisa di elakkan dalam 

dunia pendidikan, proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi peserta didik dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran melibatkan peran 

aktif seorang pendidik dan peserta didik dalam menciptakan suasana yang kondusif 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidik atau guru dalam 

bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti orang yang digugu dan 

ditiru.
12

 Seorang pendidik mempunyai tugas  dan kewajiban membuat bekas dalam 

jiwa peserta didik. Bekas itu merupakan hasil pembelajaran yang berwujud perubahan 

tingkah laku, sikap, dan pengetahuan.  

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pendidik dituntut untuk menciptakan 

interaksi yang menyenangkan dan komunikasi yang baik dengan peseta didik. Ketika 

kita berpikir bahwa seorang pendidik dituntut untuk meciptakan interaksi yang 

menyenangkan dan komunikasi yang baik, maka seharusnya juga kita berpikir 

bagaimana menciptakan komunikasi yang interaktif, menarik, dan efektif dalam 

proses pembelajaran. Sebuah startegi dan media dalam pembelajaran dapat menambah 

daya tarik, daya ingat pada memori peserta didik, dimana peserta didik cenderung 
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lebih memahami apa yang mereka lihat dari apa yang mereka dengar. Hal ini dinilai 

perlu, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya.  

 Strategi secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan.
13

 Menurut Kemp sebagaimana 

yang dikutip Sanjaya, bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efesien.
14

 Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan 

teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Dengan kata lain metode 

dan teknik merupakan bagian dari startegi pembelajaran.
15

 

Metode pembelajaran pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplemetasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan 

praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
16

 Pemilihan metode yang tepat akan 

dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, membuat 

peserta didik menjadi aktif dan pastinya akan tercapai tujuan dari suatu kegiatan 

pembelajaran yang diharapkan. Dalam suatu proses pembelajaran, dua unsur yang 

amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini 

sangat erat kaitanya, karena metode mengajar akan mempengaruhi jenis media yang 

digunakan.  
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Media adalah segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran 

informasi. Robert Hanick, dkk mendefinisikan media adalah sesuatu yang membawa 

infromasi antara sumber (source) dan penerima (reciver) informasi.
17

 Artinya media 

adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran.
18

 Media itu sendiri berperan sebagai penyampai pesan kepada 

peserta didik sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik 

dengan baik. 

Gerlach dan Ely  mengemukakan media secara garis besar adalah manuisa, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.
19

 Dalam pengertian ini pendidik, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.  

 

Secara lebih khusus media dalam proses pembelajaran dapat diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, untuk menangkap atau memperoses dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media mewakili apa yang kurang 

mampu pendidik sampaikan baik itu melalui kata-kata maupun hal-hal tertentu, 

selain itu dengan media dapat menjadikan materi yang bersifat abstrak menjadi 

konkret, menghadirkan dan menampilkan materi-materi yang butuh visualisasi 

dalam pemahamanya. Selain itu dengan penggunanan media dalam pembelajaran 
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diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Pada saat ini banyak media-media yang mendukung kegiatan pembelajaran. 

Mulai dari media yang sederhana, konvensional, dan modern. Media-media tersebut 

mersepon indera-indera tertentu, mersepon indra penglihatan, pendengaran atau 

merespon keduanya. Dari yang bersifat manual sampai yang memerlukan perangkat 

keras dalam penggunaanya, dan membutuhkan keterampilan dalam penggunaanya. 

Pada dasarnya media pembelajaran diciptakan untuk mempermudah 

pendidik dalam penyampaian informasi atau materi kepada peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga suatu informasi atau materi pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan tepat dan  mudah dipahami. Selain itu media pembelajaran 

juga dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Hamalik 

mengemukakan bahwa pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap peserta didik.  

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pembelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, 

media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, 

dan penyajian data dengan menarik serta terpercaya, memudahkan penafsiran data, 



 

dan memadatkan informasi.
20

 

Terkait hal diatas maka  media komik diduga mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran, media komik yang disajikan dalam bentuk 

gambar, baik itu diatas kanfas, ataupun diatas kertas. Media komik merupakan usaha 

dalam mengurai atau memperjelas pengertian pada suatu materi pembelajaran, peserta 

didik akan lebih tertaik menyimak pembelajaran, memperhatikan setiap hal-hal yang 

sebelumnya belum pernah dilihatnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Komik adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan 

cerita dalam urutan yang erat hubunganya dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca.
21

 Komik juga dapat membuat para 

pembaca khusunya peserta didik terlibat secara emosional sehingga membuat peserta 

didik untuk terus membacanya hingga selesai. Selain itu juga komik dapat membantu 

guru dalam mencapai tujuan instruksional, karena gambar pada komik termasuk 

media yang mudah dan murah serta besar artinya untuk   mempertinggi   nilai   

pengajaran.
22

 

Adapun sisi menarik dari penggunanan media komik ini adalah dapat 

terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan kondusif.  

Dengan demikian media komik sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Pentingnya media pendidikan juga dipertegas dengan sebuah teori yang menyatakan 
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bahwa totalitas persentasi banyaknya ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dimiliki seseorang terbanyak diperoleh melalui indra penglihatan dan pengalaman 

langsung.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal  15 Januari 2017 

tentang hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V di SDN 1 

Sukabumi Bandar Lampung, tahun ajaran 2016/2017 belum terlaksana secara 

intensif dan optimal. Pendidikan Agama Islam baru diajarkan dalam bentuk yang 

sangat sederhana dan hanya sebatas ceramah dan terpusat pada pendidik yang 

menyebabkan pembelajaran menjadi pasif dan berdampak pada rendahnya hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Tabel 1 

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

No Nama Peserta didik 

Hasil  

Belajar 

KKM Keterangan 

1 Aji Saputra 51 60 Tidak tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Rinaldi 65 60 Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni 51 60 Tidak tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan 58 60 Tidak tuntas 

5 Amelia 60 60 Tuntas 

6 Aliya Zakkaha Shaqi 45 60 Tidak tuntas 

7 Aril Herdiansyah 80 60 Tuntas 

8 Bayu Setiawan 56 60 Tidak tuntas 

9 Dika Bima Nufikha 51 60 Tidak tuntas 



 

10 Dino Vinanda 66 60 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani 66 60 Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana 65 60 Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo 43 60 Tidak tuntas 

14 Farid Habibi 65 60 Tuntas 

15 Fariha Salsabila 41 60 Tidak tuntas 

16 Flora Avriliyanti 55 60 Tidak tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi 73 60 Tuntas 

18 Hendra Sunata 68 60 Tuntas 

19 Idil Saputra 75 60 Tuntas 

20 Irman Alif Saputra 41 60 Tidak tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia 63 60 Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita 45 60 Tidak tuntas 

23 Mayang Sari 50 60 Tidak tuntas 

24 Meifida 60 

 

60 Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal 80 60 Tidak tuntas 

26 M. Haikal Wardana 61 60 Tuntas 

27 Muhammad Rafli 58 60 Tidak tuntas 

28 Muh. Rayyan Safakah 58 60 Tidak tuntas 

29 Muh. Zacky Al-farizi 76 60 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri 70 60 Tidak tuntas 

31 Putri Handayani 68 60 Tuntas 

32 Radho Singgih Saputro 56 60 Tidak tuntas 

33 Rafli Setyanto 60 60 Tuntas 

34 Restu Aprilian 55 60 Tidaku Tuntas 

35 Redinda Chelsea Meuletha 75 60 Tuntas 

36 Ridca Syafitri 75 60 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Koirunnisa 

61 60 Tuntas 



 

38 Nur Ainy 54 60 Tidak Tuntas 

39 Nur Putri Zahra  Istiqomah 81 60 Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani 54 60 Tidak Tuntas 

41 Siti Nursiah 50 60 Tidak Tuntas 

42 Zakariah 53 60 Tidak Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 20 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

 

22 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 47% 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

2016/2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

ketuntasan klasikal yang diperoleh peserta didik, yaitu: 47% dengan 20 orang 

peserta didik yang tuntas dan 53% dengan 22 orang yang gagal dalam pembelajaran 

dari 42 jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Dari permasalahan 

tersebut maka peneliti bermaksud untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan media komik dalam proses pembelajaranya sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, disebabkan karena pembelajaran hanya terpusat pada guru serta 

kurangnya metode dan peranan media dalam pembelajaran. Hal tersebut membuat 

peserta didik menjadi pasif sehingga menimbulkan kebosanan dalam menerima 

pembelajaran yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik.    



 

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengenalkan 

lebih dalam tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan media komik. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian yang 

berjudul “Penggunaan Media Komik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas V Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 

Sukabumi, Bandar Lampung”. 

D. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas penulis  mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi 

Bandar Lampung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

2. Kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

3. Guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

4. Peserta didik cenderung pasif dan bosan dalam menerima pembelajaran 

 

 

 

 

 

 



 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas 

permasalahan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor yang termasuk 

dalam ruang lingkup permasalahan. Dari berbagai permasalahan diiatas maka 

penulis memfokuskan penelitian ini pada Penggunaan Media Komik untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 1 Sukabumi, Bandar Lampung”. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut: Apakah penggunaan media komik 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V dalam mata pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenaranya masih harus diuji secara empiris.
23

 Dengan begitu maka hipotesis 

penelitian tindakan kelas ini adalah “Bahwa penggunaan media komik dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung”. 
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H. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan penggunaan media komik 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, yaitu: 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbangsih pemikiran yang progersif dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan sebagai bahan infromasi yang aktual 

tentang penggunaan media pembelajaran khusunya media komik dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik dikelas. 

b. Guru 

Sebagai masukkan bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran, 

serta memberikan informasi baru tentang media kegiatan pembelajaran yang 

dapat membantu proses kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat memilih 

media yang tepat dalam penggunaanya yang sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik, serta memotivasi guru untuk lebih kreatif dan mempunyai 

penguasaan dan pengetahuan yang baik dalam hal penggunaan media 

pembelajraan. 



 

c. Peserta didik 

Membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta membangkitkan gairah dan 

semangat peserta didik dalam belajar sehingga hasil belajar peserta didik 

dapat meningkat. 

d. Penulis 

Menambah pengetahuan atas pemikiran tentang pentingnya mengasah 

kreatifitas guru dalam memilih media dalam proses kegiatan pembelajaran 

 

 

 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”, 

“perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

(wasaa’ila) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
24

 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, 

yaitu sebagai pembawa pesan dan komunikator menuju komunikan. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana 

pelantara dalam proses pembelajaran.
25

 Robert Hanick, dkk memberi definisi 

bahwa media adalah sesuatu yang membawa infromasi antara sumber (source) 

dan penerima (reciver) informasi.
26

 Artinya media adalah alat bantu berupa apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 
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pengajaran.
27

 Dengan demikian maka jelaslah bahwa media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan.
28

   

Gagne  menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Menurut Briggs  

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar.
29

 

Dari semua definisi diatas dapat dipahami bahwa media adalah alat perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim informasi ke penerima informasi yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Dalam hal ini, penulis akan membatasi 

pengertian media yang di gunakan dalam dunia pendidikan saja, yakni media 

yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran.  

Media sangat penting keberadaannya dalam dunia pendidikan. Karena pada 

hakekatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, penyampaian 

pesan dari pengantar ke penerima. Media pembelajaran meliputi segala sesuatu 

yang dapat membantu pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan motivasi, daya pikir, dan pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas atau mempertahankan peserta 

terhadap materi yang sedang dibahas.
30

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
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media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya. 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang sering dimanfaatkan dalam pembelajaran terdiri dari 

beberapa jenis, mulai dari media yang paling sederhana hingga media yang 

canggih yang semua itu dapat digunakan dalam pembelajaran. Wina Sanjaya 

mengatakan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan kedalam beberapa 

jenis tergantung dari sudut mana melihatnya. 

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu: 

1) Media audiktif, yaitu media yang hanya dapat didengar, atau media 

yang memiliki unsur suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak 

memiliki unsur suara. 

3) Media audio visual, yaitu media yang selain memiliki unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauanya, media dapat dibagi kedalam 

beberapa jenis, yaitu: 

1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan seretak, seperti audio 

dan televisi. 

2) Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 



 

c. Dilihat dari cara atau tekhnik pemakaianya, media dapat dibagi kedalam 

beberapa jenis, yaitu: 

1) Media yang diproyeksikan, seperti film slide, film stripe, power point, 

tranparasi dan lain sebagainya. 

2) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radion 

dan lain sebagainya.
31

 

Menurut Azhar Arsyad mengatakan bahwa berdasarkan perkembangan 

teknologi media pembelajaran dapat diklasifikasikan kedalam 3 hal, yaitu: (1) 

Media hasil teknologi cetak, (2) Media hasil teknologi audio – visual (3) 

Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer.
32

 

Media pembelajaran yang digunakan pada hakikatnya terdiri dari berbagai 

macam dan jenis seperti gambar, teks, suara dan lain sebagainya, tetapi pada 

setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh 

karena itu pendidik dituntut untuk dapat menentukan dan memilih media yang 

sesuai dengan bahan pembelajaran yang akan disajikan 

3. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran  

Dalam menggunakan beberapa media, pendidik di tuntut untuk dapat memilih 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi dan kondisi 

peserta didik, agar suatu  media tersebut dapat memenuhi fungsinya, yaitu: 
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sebagai penyampain informasi, maka pendidik harus memperhatikan beberapa 

kreteria dalam memilih media pembelajaran.  

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai mengatakan bahwa ada beberapa kreteria dalam 

memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain: 

a. Ketepatanya dengan tujuan pembelajaran 

b. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran 

c. Kemudahan memperoleh media 

d. Keterampilan guru dalam menggunakanya 

e. Tersedia waktu untuk menggunakanya 

f. Sesuai dengan taraf pemikiran peserta didik 

Disisi lain Azhar Arsyad mengatakan bahwa ada beberapa kreteria yang patut 

diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu:  

a. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi 

c. Praktis, luwes, dan bertahan 

d. Guru terampil dalam menggunakanya 

e. Pengelompokan sasaran  

f. Multi Teknis 

Pemilihan media dalam pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting 

dalam pembelajaran.  Apakah media tersebut dapat memenuhi fungsinya sebagai 

penyalur informasi atau mecapai tujuan yang diharapkan dari si pengguna 



 

(pendidik), semuanya itu bergantung pada pemilihan media, untuk itu guru selaku 

pendidik harus memperhatikan beberapa kriteria dalam pemilihan media agar 

media yang digunakan dapat memenuhi fungsinya dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran pada umumnya adalah sebagai alat bantu dalam 

proses penyampaian pesan atau materi kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat dua unsur yang amat 

penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek penting ini 

saling berkaitan. Pemillihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain 

tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respons yang diharapkan atau dikuasai 

peserta didik setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran 

termasuk karakteristik peserta didik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. 

 

Levie dan Lentz mengemukakan empat fungsi media pembelajaran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



 

a. Fungsi atensi 

Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b. Fungsi afektif 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta 

didik ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar 

c. Fungsi  kognitif 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar mempelancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi kompensatoris 

Fungsi kompesatoris terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

meningatnya kembali.
33

 

Sementara itu media pembelajaran mempunyai beberapa manfaat, Wina 

Sanjaya mengemukakan beberapa manfaat dari media pembelajaran, sebagai 

berikut:  
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a. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu.  

Peristiwa – persitiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan 

foto, film, atau direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu 

dapat disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. 

b. Memanipulasi keadaan, persitiwa atau objek tertentu. 

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang 

bersifat abstrak menjadi kongkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme. 

c. Menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik. 

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar peserta didik sehingga 

perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran dapat meningkat.
34

 

Menurut Arief S Sadiman media pembelajaran memiliki manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak tidak terlalu bersifat verbalistis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, seperti: 

1) Objek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model. 

2) Objek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film 

atau gambar. 
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3) Gerak yang terlalu lambat ataupun terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography. 

c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. 

d. Media pendidikan dapat memberikan perangsang yang sama, 

mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama, 

sehingga dapat membantu pendidik dalam mengatasi kesulitan 

pembelajaran. 

e. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini media pendidikan, berguna untuk: 

1) Menimbulkan kegairahan belajar 

2) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antar anak didik dengan 

lingkungan nyata 

3) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuannya.
35

 

  Media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat sebagai alat bantu 

bagi seorang pendidik atau guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

agar dengan digunakanya media pembelajaran tersebut peserta didik dapat 

dengan mudah menangkap dan memahami materi pelajaran yang disajikan 

dalam proses pembelajaran. 
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B. Media Komik 

1. Pengertian Media Komik. 

Komik atau Comics artinya lucu atau menggelikan karena memang awalnya 

komik itu berupa rangkaian cerita humor yang dimuat di koran sebagai selingan 

di antara isi koran yang serius.
36

 Namun demikian, dalam perkembangannya 

beberapa orang kemudian membuat komik dengan melibatkan politik, human 

interest, suspens, adventure, maupun hal lainya seperti halnya dalam dunia 

pendidikan. 

Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat kaitanya dengan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.
37

 

Komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks.
 
Gambar-gambar yang 

disajikan komik biasanya bersifat menghibur. Sebutan  komik  ditujukan  untuk  

serangkaian  gambar  yang  berurutan dengan memiliki keterkaitan antara gambar 

yang satu dengan yang  lainnya dan diikuti dengan tulisan atau percakapan yang 

membentuk alur cerita. Tulisan tersebut berfungsi untuk memperkuat gagasan 

yang ingin disampaikan.  

Komik sebagai media pembelajaran mempunyai pengertian sebagai alat bantu 

guru dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan 
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menggunakan cerita-cerita yang tersaji dalam komik. Komik dapat membuat para 

pembaca khusunya peserta didik terlibat secara emosional sehingga membuat 

peserta didik untuk terus membacanya hingga selesai. Selain itu juga komik 

dapat membantu guru dalam mencapai tujuan instruksional, karena gambar pada 

komik termasuk media yang mudah dan murah serta besar artinya untuk   

mempertinggi nilai pengajaran.
38

   

2. Karakteristik Media Komik  

Komik adalah media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami 

dan lebih bersifat personal sehingga berfungsi informatif dan edukatif.
39

 Komik 

memiliki beberapa karateristik, antara lain: 

a. Komik terdiri dari situasi cerita yang bersambung 

b. Komik umumnya bersifat humor 

c. Komik memusatkan perhatian disekitar rakyat 

d. Cerita-ceritanya mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat segera 

mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan serta tindakan dari 

perwatakan tokoh-tokoh utamanya. 

e. Cerita-ceritanya ringkas dan menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi, 

f. Komik dibuat lebih hidup serta diolah dengan pemakaian warna-warna 

utama bebas. 
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 Komik memiliki situasi dan cerita yang bersambung, dan cerita-

ceritanya dibuat seringkas dan semenarik mungkin, selain itu cerita dalam komik 

dibuat seolah hidup, karateristik inilah yang membuat komik banyak diminati 

oleh semua orang, karena selain dengan gambar yang menarik komik juga harus 

memiliki verbal yang baik yang dapat membuat para pembaca mengerti maksud 

dari komik itu sendiri. 

3. Langkah-langkah Penggunaan Media Komik 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung 

unsur suara, diantara media  tersebut, antara lain: foto, transparasi, gambar, dan 

komik. Berangkat dari hal tersebut maka langkah-langkah penggunaan media 

Komik dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan tujuan 

b. Persiapan guru 

c. Persiapan kelas 

d. Langkah penyajian dan pemanfaatan media 

e. Kegiatan belajar mengajar 

f. Evaluasi.
40

 

4. Unsur-unsur dalam Komik. 

Dalam pembelajaran, komik dapat digunakan sebagai media yang tidak hanya 

terdiri dari gambar-gambar dan tulisan yang membentuk suatu cerita, tapi komik 

                                                 
40

 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. Op. Cit. h. 127. 



 

memiliki beberapa unsur yang tidak dimiliki oleh media lainya seperti: media 

gambar. Sebuah komik membutuhkan plot atau cerita yang terdiri dari bagian 

awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal perkenalkan tokoh utama dari komik 

tersebut, pada bagian tengah isi dengan aksi dan keseruan dari aksi cerita, dan 

pada bagian akhir digunakan untuk menyelesaikan masalah dari tokoh komik 

tersebut.
41

 Para komikus mengatakan bahwa komik memiliki beberapa unsur 

yang terdiri dari sampul depan, sampul belakang, dan halaman isi. Pada halaman 

depan biasanya terdapat beberapa komponen, diantaranya: 

a. Judul cerita atau judul serial 

Judul biasanya diambil  dari tema cerita yang diangkat, yang dibuat 

sedemikian rupa dengan dengan huruf kapital dan mencolok sehingga 

dapat menarik perhatian para pembaca. 

b. Credits 

Credits merupakan keterangan tentang pengarang komik, penulis 

sekenario, penggambar, editor dan lain sebagainya. 

c. Indicia 

Indicia merupakan keterangan tentang penerbit maupun percetakan 

lengkap dengan waktu terbit dan pemegang hak cipta.
42
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Sedangkan pada sampul belakang tertera ringkasan cerita yang terdapat dalam 

komik yang memberikan gambaran umum tentang isi komik kepada para  

pembaca, sehingga para pembaca akan lebih tertarik membaca komik tersebut. 

Dan pada halaman isi komik terdiri dari beberapa komponen diantaranya: 

a. Panel  

Panel atau bisa disebut juga dengan frame. Pada komik panel berfungsi 

sebagai tempat diletakkanya gambar-gambar sehingga akan tercipta alur 

cerita yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Panel berfungsi untuk 

menunjukkan kejadian dalam satu waktu, terkadang antarpanel hanya berbeda 

sedetik.
43

 

b. Gang  

Gang merupakan ruang atau jarak antara satu panel dengan panel lainya yang 

yang dapat menumbuhkan imajinasi pembacanya, dua gambar yang terpisah 

dalam panel diubah pembaca untuk menjadi sebuah gagasan yang sesuai 

dengan interpensi pembaca sendiri. 

c. Narasi 

Narasi berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan dialog, waktu, tempat 

kejadian, dan situasi yang digambarkan dalam komik tersebut. 
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d. Balon kata  

Balon kata digunakan untuk menunjukan bahwa tokohnya sedang berbicara.
44

 

Balon kata merupakan suatu bulatan dengan garis penunjuk yang didalamnya 

terdapat tulisan yang berisi ucapan yang disampaikan oleh tokoh dalam 

komik tersebut. 

e. Efek suara 

Efek suara atau disebut juga dengan Sound Lettering digunakan untuk 

medramatisir suatu keadaan dengan menunjukkan suara-suara tertentu yang 

dapat memperjelas keadaan dalam cerita tesebut, seperti: suara angin, 

teriakan, ledakan dan lain sebagainya.
45

 

Komik sebagai media pembelajaran hendaklah memiliki beberapa unsur 

diatas hal ini dikarenakan komik bukanlah sekedar gambar biasa karena 

komik memiliki sifat untuk menarik para pembaca, mengajak emosional para 

pembaca untuk terjun kedalam cerita, untuk itulah komik dibuat dengan 

sedemikan rupa dengan menggunakan beberapa unsur diatas, seperti pada 

halaman depan yang terdiri dari, judul cerita, pengenalan tokoh, dan terdapat 

ringkasan cerita yang diletakan dibelakang sampul, serta pada setiap lembar 

komik terdapat, panel, gang, narasi, balon kata, dan efek suara, yang semua 

itu saling melengkapi satu sama lain sehingga membentuk suatu komik yang 

di inginkan. 
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5. Kelebihan dan Kekurangan Media Komik dalam Pembelajaran 

a. Kelebihan media komik 

Pada umumnya komik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: komik komersial 

dan komik pendidikan. Komik komersial adalah komik yang biasa dikosumsi 

oleh masyarakat luas, sebagai media hiburan ataupun hobby. Komik 

komersial biasanya dikemas dengan humor dan bahasa keseharian / pasaran. 

Sedangkan komik pendidikan dikemas dengan mengusung isi yang bersifat 

informatif dan edukatif.   

Komik, didalam dunia pendidikan tentunya memiliki beberapa kelebihan, 

sehingga komik tersebut bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, adapun 

kelebihannya adalah sebagai berikut 

1) Penyajiannya mengandung unsur visual dan cerita yang kuat 

2) Dapat menambah perbendaharaan kata-kata pembacanya.
46

 

3) Memperumudah peserta didik menangkap hal-hal yang bersifat 

abstrak. 

4) Memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan yang besar tetapi 

disajikan secara ringkas dan mudah diterima 

5) Ekpresi yang divisualisasikan dapat membuat pembaca terlibat secara 

emosional yang mengakibatkan pembaca ingin terus membacanya 

hingga selesai.
47
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Saat ini komik telah banyak diminati dan mencapai popularitas secara luas 

terutama sebagai media hiburan, beberapa materi tertentu dalam 

penggolonganya memiliki nilai edukatif yang tidak diragukan. Pemakainya 

yang luas dengan ilustrasi berwarna, alur cerita yang ringkas, dengan 

perwatakan orangnya yang realistis telah menarik semua siswa dari berbagai 

tingkat usia. Buku-buku komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-

guru dalam usaha membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan 

kata-kata dan keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca.
48

 

Komik dengan kelebihanya telah banyak dijadikan pendidik sebagai media 

pembelajaran. Dengan digunakanya media komik dalam pembelajaran maka 

secara langsung minat peserta didik terhadap pembelajaran tersebut akan 

meningkat, hal ini dikarenkaan komik memiliki visualisasi yang kuat, seperti 

ekpresi tokoh, yang disertai dengan latar dan percakapan / kata-kata yang 

khas, yang tentu akan membawa emosional pembaca untuk terlibat langsung 

dalam cerita, sehingga pembaca akan tertarik untuk membacanya hingga 

selesai, bahkan menunggu untuk cerita lanjutanya. Beberapa kelebihan inilah 

yang mendorong para pendidik untuk bereksperimen dengan media komik, 

sehingga media komik dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. 
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b. Kekurangan media komik 

Disamping mempunyai kelebihan, media komik juga memiliki beberapa 

kekurangan dan keterbatasan dalam hal-hal tertentu. Menurut Trimo 

kekurangan media komik, antara lain: 

1) Perlu keterampilan guru yang bersifat khusus dalam penyajian media 

komik  

2) Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan komik 

pembelajaran 

3) Kemudahan orang membaca komik membuat orang malas membaca 

hal ini menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak 

bergambar.
49

 

Komik sebagai media pembelajaran tentunya membutuhkan keterampilan 

yang khusus dan imajaninasi yang tinggi serta keahlian dalam membuat 

komik yang disesuaikan dengan materi ajar. Selain itu komik 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuatnya terutama bagi 

pemula. Hal inilah yang menyebabkan komik menjadi kurang diminati 

oleh pendidik, dan pendidik lebih memilih media lain sebagai penyampai 

informasi.  
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6. Komik sebagai Media dalam Pembelajaran 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu 

kepenerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media dan penerima pesan 

adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. 

Sumber pesanya bisa guru, peserta didik, orang lain ataupun penulis buku dan 

produser media. Saluranya adalah media pendidikan dan peneriman pesanya 

adalah peserta didik atau juga guru.
50

 

Untuk itulah dirasa media komik sebagai penyalur pesan dalam proses 

pembelajaran dapat memberikan pengaruh besar terhadap peningkattan hasil 

belajar peserta didik, mengingat media komik adalah media yang jelas, mudah, 

dan murah, yang meningkatkan minat peserta didik, serta membawa peserta didik 

kedalam cerita sehingga peserta didik tersebut akan menghayati dan mencermati 

cerita yang ia baca sebagai bentuk dari materi pembelajaran yang disajikan.  

Dengan diadakanya media komik dalam pembelajaran maka secara langsung akan 

dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran karena 

media komik dapat memperjelas materi yang bersifat abstrak. Itulah alasan 

kenapa media komik disebut atau bisa dijadikan media dalam proses 

pembelajaran. 
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Komik merupakan media yang bersifat sederhana, jelas, dan mudah 

dipahami.
51

 Komik juga merupakan media yang efektif sebagai penyampai pesan 

karena kekuatan bahasa gambar sekaligus bahasa yang ditulis.
52

 Oleh karena itu, 

selain sebagai buku, komik juga bisa kita manfaatkan sebagai asesoris yang 

menarik dalam beberapa keperluan seperti halnya dalam pembelajaran. 

Komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif dalam proses 

belajar mengajar. Komik adalah suatu kartun yang memerankan suatu cerita 

dalam urutan  yang berhubungan erat dengan media gambar. Di mana cerita- 

ceritanya dibuat ringkas dan menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi bahkan 

diolah menggunakan warna-warna yang menarik.  

 Luasnya komik telah medorong banyak guru untuk berlomba-lomba membuat 

atau menggunakan komik yang dapat memudahkannya dalam proses 

pembelajaran. Hal ini didasari oleh sifat dari media komik itu sendiri, karena 

media komik dapat memberikan hiburan bagi para pembacanya dan mampu 

membawa emosial para pembaca kedalam cerita sehingga para pembaca akan 

lebih tetarik, menghayati, dan mengerti apa yang sedang ia baca. 

Suatu analisis terhadap komik oleh Thordike menunjukan bahwa anak-anak yang 

membaca sebuah buku komik setiap bulan, hampir dua kali banyaknya kata-kata 

yang dapat dibaca, sama dengan yang terdapat pada buku-buku bacaan yang 

dibacanya setiap tahun terus menerus. Thordike berkesimpulan bahwa baik 
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jumlah maupun perwatakan dari segi perbendaharaan kata melengkapi secara 

praktis dalam membaca untuk para pembaca muda.
53

  Maka komik sebagai media 

pembelajaran setidaknya mempunyai peranan dalam membangkitkan minat 

belajar peserta didik, karena komik merupakan media yang informatif dan 

edukatif. Selain itu sejak dari dulu tepatnya  pertengahan tahun 1930-an  komik 

telah banyak dibaca oleh anak-anak ditingkat menengah dan hampir setengahnya 

di baca oleh 1/3 dari penduduk Amerika, antara umur 18 dan 30 tahun. 

Penyelidikan ini membuktikan bahwa komik telah memberi pengaruh yang besar 

dalam kehidupan para remaja dan para orang tua.
54

 

Peranan pokok dari komik dalam pembelajaran adalah kemampuanya dalam 

menciptakan minat para peserta didik. Penggunaan komik dalam pembelajaran 

sebaiknya dipadukan dengan metode mengajar, sehingga komik dapat menjadi 

alat pembelajaran yang efektif. Sebagai seorang pendidik tentunya kita 

mengharapkan suatu pembelajaran berjalan dengan baik, banyak diminati dan 

mudah dimengerti oleh peserta didik untuk itu perananan media komik dalam 

pembelajaran diharapkan dapat membangkitkan minat baca peserta didik dan 

dapat meingkatkan hasil belajar. 

Komik sebagai media instruksional edukatif, memiliki unsur-unsur, sebagai 

berikut: 
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1. Sederhana, langsung, aksi-aksi yang cepat dan menggambarkan 

peristiwa- peristiwa yang mengandung bahaya. 

2. Berisi unsur humor yang kasar, menggunakan bahasa percakapan. 

3. Perhatikan kepada kriminalitas, kekuatan, keampuhan. 

4. Adanya kecenderungan manusiawi yang universal terhadap pemujaan 

pahlawan.
55

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.
56

 Hasil belajar merupakan perwujudan perilaku yang biasanya 

terlihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan dan 

kemampuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hasil belajar adalah 

“Penggunaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

guru.
57

 

Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar sebagai kemampuan- 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan  yang meliputi 

tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan instruksional, menggunakan 
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klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom yang meliputi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.
58

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Terdiri dari enam aspek, yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang  nama, 

istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunakannya. Pemahaman (comprehension) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah diketahui dan diingat. 

2) Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkrit atau situasi 

khusus. 

3) Analisis adalah usaha untuk memilih suatu integritas menjadi unsur-

unsur atau bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. 

4) Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke  dalam 

bentuk menyeluruh. 

5) Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi, tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan, 

metode dan materil. 
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b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai.terdiri dari lima aspek, 

yakni: 

1) Reciving/attending, yaitu semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

2) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. 

3) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimilus. 

4) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang  mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya.  

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar tertentu. Terdiri dari enam tingkatan keterampilan yakni: 

 

 



 

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, dan motoris. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non dekursive 

seperti gerakan eksprtesif dan interpretative.  

Terkait dengan hasil belajar, hasil belajar dapat dicapai melalui tiga kategori 

ranah, seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu: ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Secara sederhana hasil belajar dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang dibuat (di jadikan) yang diperoleh dari usaha tahapan perubahan 

tingkah laku yang relative mantap melalui latihan atau pengalaman yang 

menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis yang melibatkan 

proses kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu perubahan yang 

khas sebagai hasil belajar. Hasil belajar dapat dicapai peserta didik melalui 

usaha-usaha sebagai perubahan tingkah laku dalam ranah kognitif, afektif dan 



 

psikomotorik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 

optimal. 

Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.
 

Dalam proses tersebut terdapat langkah-langkah dan prosedur guna tercapainya 

hasil belajar yang maksimal. Hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada dari luar individu.
59

 

a. Faktor Internal 

Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa, seperti: 

1) Motivasi belajar 

2) Minat dan perhatian 

3) Sikap dan kebiasaan belajar 

4) Kurangnya minat terhadap bahan pelajaran 

5) Faktor fisik dan psikis 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik, yakni 

kondisi lingkungan sekitar peserta didik, seperti: 

1) Faktor keluarga, yang meliputi: cara orang tua dalam mendidik anak-

anaknya, latar belakang serta kebudayaan yang ada pada lingkungan 

keluarga tersebut. 

2) Faktor sekolah, yang meliputi: startegi mengajar, kurikulum, 

hubungan pendidik dengan peserta didik, hubungan peserta didik 

dengan peserta didik, sekolah dan lain sebagainya. 

3) Faktor masyarakat, yang meliputi: kegiatan peserta didik dengan 

masyarakat, media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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4) Faktor pendekatan belajar (approach to learing), yakni jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan 

materi-materi pelajaran.
60

 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadianya sesuai nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaannya. 

Dalam perkembanganya, istilah pendidikan atau Paedagogie berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

agar ia menjadi dewasa.
61

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan, 

mempunyai arti sebagai: Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.
62

  

Kegiatan pendidikan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga: (1) 

Kegiatan pendidikan oleh diri sendiri (2) Kegiatan pendidikan oleh 

lingkungan (3) dan kegiatan pendidikan oleh orang lain. Untuk kemudian di 

bagi lagi menjadi tiga macam, yaitu pendidikan dalam rumah tangga, 
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dimasyarakat, dan di sekolah.
63

 Di antara ketiga tempat pendidikan tersebut, 

pendidikan disekolah itulah yang paling „mudah‟ direncanakan, teori-

teorinyapun berkembang sangat pesat yang mengikuti perkembangan zaman. 

 

Abdurrahman al-Bani  menyimpulkan bahwa pendidikan itu sendiri terdiri dari 

empat unsur, yaitu:  (1) Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang 

dewasa (baligh) (2) Mengembangkan seluruh potensi (3) Mengarahkan 

seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan (4) Dilaksanakan secara 

bertahap. 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang diarahkan menurut 

konsep tahuid yanng berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits. Abd. Rahman 

Shaleh memberikan definsi bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan segala 

usaha yang diarahkan kepada pembentukan keperibadian anak yang sesuai 

dengan ajaran Islam.
64

 Sedangkan Zakiyah Darajat memaknai Pendidikan 

Islam sebagai proses untuk mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan 

ajaranya (pengaruh dari luar).
65

 

Beberapa pendapat diatas memberikan gambaran bahwa Pendidikan Agama 

Islam merupakan  upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan 
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berahlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al-Qur‟an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta pengetahuan dan pengalaman.
66

 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang diarahkan menurut konsep 

tahuid yanng berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits. Al-Qur‟an merupakan landasan 

utama dalam pendidikan Islam, karena didalamnya terdapat banyak ajaran yang 

berisi prinsip-prinsip pendidikan. Sebagai contoh surah pertama yang turun, 

menjelaskan tentang seruan kepada manusia untuk belajar, dimana dalam ayat 

tersebut mengajak serta memotivasi manusia untuk belajar membaca dan menulis. 

Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 dijelaskan: 

ٍَ َخهََق   ٦َخهََق  ٱنَِزيَسبَِّك  ٱۡسىِ بِ  ٱۡقَشأۡ  ََسَٰ ٍۡ َعهٍَق  ٱۡۡلِ َوَسبَُّك  ٱۡقَشأۡ   ٢ِي

ٍَ  َعهَىَ  ٤ ٱۡنقَهَىِ َى بِ َعهَ  ٱنَِزي  ٣ ٱۡۡلَۡكَشوُ  ََسَٰ   ٥َيا نَۡى ٌَۡعهَۡى  ٱۡۡلِ

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 

(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (4) Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam (5) Dia mengajar skepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(Qs: Al-Alaq : 1-5).
67

 

Selain itu didalam surah An-Nisa‟ ayat 59 Allah SWT menegaskan bahwa Al-

Qur‟an dan Hadits merupakan dasar utama dalam pendidikan.  

 

 

 

                                                 
66

 Heri Guanawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

ALFABETA), h. 201. 
67

 Kementerian agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemah, (Surakarta: 

Az-Ziyadah,  2014), h. 597. 



 

Firman Allah sebagai berikut: 

َٰٓأٌَُّهَا ٌََٰ  ٍَ ْا أَِطٍُعىْا  ٱنَِزٌ ِيُُكۡىۖۡ  ٱۡۡلَۡيشِ َوأُْونًِ  ٱنَشُسىلَ َوأَِطٍُعىْا  ٱّلَلَ َءاَيُُىَٰٓ

وُِ إِنَى  ٖء فَُشدُّ ًۡ َزۡعتُۡى فًِ َش ٌَ بِ  ٱنَشُسىلِ وَ  ٱّلَلِ فَئٌِ تَََُٰ  ٱّلَلِ إٌِ ُكُتُۡى تُۡؤِيُُى

ٞش َوأَۡحسَ  ٱۡۡلَِٰٓخِشٖۚ  ٱۡنٍَۡىوِ وَ  ٍۡ نَِك َخ   ٥٥تَۡأِوًٌلا  ٍُ َرَٰ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(Qs: An-Nisa‟ : 59).
68

 

Al-Qur‟an dan Hadits sebagai dasar bagi pendidikan membahas tentang 

prinsip-prinsip dan materi pendidikan yang berkenaan dengan masalah 

keimanaan, ahlak, ibadah, sosial , dan pengetahuan, dengan begitu maka 

tentulah pendidikan itu sendiri mempunyai misi untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa  dan menciptakan manusia yang berahlak mulia dan 

menghambakan diri seutuhnya kepada sang pencipta. 

 Pada dasarnya Pendidikan Agama Islam sepenuhnya berorientasi dan 

konsisten kepada ideologi agama Islam. Sehingga semua aspek yang termasuk 

dalam ajaran agama Islam merupakan materi yang diberikan kepada anak 

didik dalam rangka mengarahkan dan mengembangkan fitrah yang dimiliki 

mereka. 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Sebelum kita membahas tentang tujuan Pendidikan Agama Islam maka terlebih 

dahulu penulis akan membahas tujuan pendidikan secara umum. Menurut Hilda 

Taba yang dikutip Hitami Muzi, menyatakan bahwa tujuan pendidikan pada 

hakikatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun 

keinginan manusia. 

Adapun tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam undang-undang 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia 

sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan, bertujuan untuk memperkembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.
69

 

Semenatara itu menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum Pendidikan Agama 

Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Artinya, pendidikan itu 

sendiri harus dapat membentuk manusia menjadi pribadi yang menghambakan 

dirinya kepada Allah. 
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   Selanjutnya Umar at-Taomy membagi tujuan akhir Pendidikan Islam menjadi 

tiga, yaitu: (1) Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang 

berupa pengetahuan, tingkah laku, dan kemampuan-kemampuan yang harus 

dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat (2) Tujuan yang berkaitan dengan 

masyarakat, mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, dan perubahan 

kehidupan masyarakat (3) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan 

dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai 

masyarakat.
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Pendidikan Agama Islam diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk 

mencipatakan insan yang kamil yang berahlak mulia, bertaqwa dan menyembah 

tuhan yang maha esa agar diprolehnya keselamatan di dunia maupun di akhirat. 

Dengan diadakanya Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat menjadi control serta pengaruh tumbuh kembang potensi 

keagamaan dalam diri peserta didik. Oleh karena itu Pendidikan Agama Islam 

perlu diberikan sejak dini agar seorang peserta didik dapat mengerti apa saja yang 

baik baginya dan apa saja yang buruk baginya. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Seperti yang dikatakan Mahmud Yunus bahwa inti pokok dari ajaran agama Islam 

meliputi masalah-masalah aqidah (masalah keimanan), syari‟at (masalah 

keislaman), dan ahlak (masalah ihsan). Kemudian ketiga inti pokok ajaran ini 

dijabarkan dalam bentuk rukun iman dan rukun islam, dan ahlak. Kemudian dari 
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ketiga inti ajaran pokok inilah lahirlah beberapa keilmuan agama, seperti: ilmu 

fiqih, tauhid, dan ilmu ahlak. Ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian 

dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yang bersumber pada, Al-

Qur‟an, Hadits, dan Tarikh (sejarah Islam), sehingga menurut Mahmud secara 

keseluruhan ketiga Ilmu tersebut meiputi beberapa pembahasan, sebagai berikut: 

a. Ilmu Tauhid / Keimanan. Ilmu tauhid ini meliputi rukun iman, yaitu iman 

kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman 

kepada rasul Allah, iman kepada hari ahir, dan iman kepada qada dan 

qadar. 

b. Ilmu Fiqih. Ilmu Fiqih ini meliputi: tharah, shalat, dzakat, puasa, haji dan 

umroh, muamalah, mawaris, munakahat, hudud, jinayat, jihad, dan 

aqdhiyah. 

c. Ilmu Ahlak. Ilmu ahlak dalam hal ini meliputi: ahlak kepada Allah, ahlak 

kepada rasul Allah, ahlak kepada orang tua, ahlak kepada diri sendiri, 

ahlak kepada sesama teman, dan ahlak terhadap lingkungan hidup. 

d. Tarikh Islam (sejarah-sejarah Islam). Adapun ruang lingkup Tarikh Islam, 

yaitu: membahas tentang sejarah para nabi, sahabat, tabi‟in, dan orang-

orang yang dikisahkan Allah di dalam Al-Qur‟an, seperti: Fir‟aun, Qarun, 

Qabil dan Habil, Luqman, dll, dengan tujuan sebagai pelajaran dan 



 

renungan bagi umat Islam yang masih hidup untuk mengambil hikmah 

dibalik itu semua.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan 

penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sisitemais untuk 

menemukan informasi ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau 

ketidakbenaraan hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala 

sosial.
72

 

 Dengan demikian dapat diartikan bahwa metodologi penelitian adalah suatu 

cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian ataupun hal-hal yang bersipat baru. 

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan terentu.
73

 Pada bagian ini dijelaskan 

bagaimana cara mendapatkan data dilapangan sebagai gambaran mengenai 

penggunaan media komik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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B. Subjek dan Setting Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung. Berikut denah lokasi penelitian:  

 

 

 

Gambar 1 

Denah lokasi SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan jumlah peserta didik 42 orang. 

 

 



 

2. Waktu Penelitian 

Penentuan waktu penelitian ini mengacu pada kalender pendidikan sekolah 

karena PTK memerlukan beberapa perencanaan yang membutuhkan proses belajar 

mengajar yang efektif di kelas. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian  

 Subjek penelitian adalah sumber dimana kita mendapatkan keterangan 

penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil subjek antara lain: 

1) Peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung sebanyak 42 

orang peserta didik sebagai subjek dari penggunaan media komik. 

2) Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selaku pembimbing 

mata pelajaran, sehingga dari guru tersebut dapat diperoleh informasi 

mengenai minat peserta didik terhadap mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, dan faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik cepat 

bosan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran atau titik perhatian suatu penelitian. 

Objek yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah penggunaan media komik 

untuk mengingkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

 



 

C. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian tindakan 

(action research) yang dilakukan oleh guru sekaligus peneliti atau berkolaborasi 

dengan orang lain untuk meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran 

dikelasnya atau disebut dengan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research). Jenis penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari kelas V 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan penelitian tindakan yang 

dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelas. Fokus 

utama PTK adalah pada peserta didik atau PBM yang terjadi di kelas. Tujuan 

utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang tejadi di kelas 

dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan 

profesinya.
74

 

Jadi maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah guru / pendidik sebagai 

agen perubahan dituntut untuk dapat menciptakan perubahan, memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran dikelas, mengatasi setiap 

masalah yang ditemukan dilapangan serta memberikan solusi yang tepat terhadap 

masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung. 
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2. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam bentuk siklus yang 

terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi. Adapun desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain 

penelitian menurut Suharsimi Arikunto, sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2 

Rancangan Dasar Penelitian Tindakan Kelas menurut Suharsimi Arikunto.
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Berdasarkan gambar diatas maka penelitian tindakan ini akan dilakukan 

dalam tiga siklus dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu, Perencanaan 
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(Planning), Pelaksanaan (Acting), Obeservasi (Obeservation), dan Refleksi 

(Refletion), adapun keempat tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

SIKLUS I 

a. Perencanaan 

1) Membuat / mempersiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

2) Membuat / mempersiapkan media komik yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran 

3) Membuat / mempersiapkan lembar kerjas siswa (LKS) dan soal tes  

4) Membuat pedoman observasi penggunaan media komik oleh guru dan 

pedoman observasi aktifitas belajar peserta didik. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

2) Guru membagi peserta didik kedalam enam kelompok dengan setiap 

kelompoknya berjumlah tujuh orang 

3) Guru membagikan komik kepada peserta didik sebagai media 

pembelajaran 

4) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca dan 

memahami cerita yang terdapat dalam komik 

5) Guru membagikan lembar kerja (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok dengan komik sebagai sumber belajar peserta didik 



 

6) Setelah selesai masing-masing tiap kelompok diminta untuk mengirim 

salah seorang peserta didik sebagai perwakilan untuk membacakan hasil 

LKS yang telah dikerjakan  

7) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok atau peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami 

8) Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan 

9) Memberi soal di akhir siklus. 

c. Observasi 

Dengan mengamati terjadinya aktifitas belajar peserta didik, guru 

selalu memantau jalanya praktik menggunakan media komik dikelompok 

masing-masing. Peneliti dengan dibantu guru mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung. Observasi yang dilakukan meliputi: 

1) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru 

2) Pengamatan aktifitas belajar peserta didik 

d. Refleksi  

Menganalisa dan mengulas data yang meliputi hasil tes dan hasil 

observasi untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan 

baik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari refleksi pada 

siklus I, terlihat adanya kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah dalam 

pembelajaran maka untuk itu dilakukanlah perbaikan–perbaikan tindakan 

pembelajaran pada siklus II. 



 

SIKLUS II 

a. Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah berdasarkan refleksi siklus I dan alternative 

pemecahan masalahnya. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok 

bahasan dan materi yang berbeda dari siklus I melalui pengelolaan kelas 

yang lebih efektif. 

3) Membuat / mempersiapkan media komik yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran 

4) Membuat / mempersiapkan lembar soal tes  

5) Membuat pedoman observasi penggunaan media komik oleh guru dan 

pedoman observasi aktifitas peserta didik. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

2) Guru membagi kembali peserta didik kedalam enam kelompok dengan 

tiap kelompok berjumlah tujuh orang yang berbeda dengan kelompok 

sebelumnya 

3) Guru membagikan komik kepada peserta didik sebagai media 

pembelajaran  

4) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca dan 

memahami isi dari media komik yang telah dibagikan 



 

5) Guru bersama peserta didik membaca media komik 

6) Guru membagikan lembar kerja (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok dengan komik sebagai sumber belajar peserta didik. 

7) Setelah selesai, guru membimbing dan mendorong peserta didik / 

kelompok untuk membacakan hasil LKS yang telah dikerjakan  

8) Guru memberikan kesempatan kepada kelompok atau peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami.  

9) Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan 

10)  Memberi soal kepada peserta didik di akhir siklus. 

c. Observasi  

Guru mencatat semua proses yang terjadi dalam tindakan pembelajaran, 

mendiskusikan tentang tindakan siklus II yang telah dilakukan, dan juga kesulitan 

yang mungkin dihadapi para peserta didik setelah melakukan siklus II. Peneliti 

dibantu guru mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Observasi yang 

dilakukan meliputi: 

1) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. 

2) Pengamatan aktifitas belajar peserta didik 

d. Refleksi 

Menganalisa hasil pengamatan untuk membuat simpulan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran siklus II, melakukan pengolahan data hasil 



 

pengamatan, dan data hasil tes siklus II, serta melakukan evaluasi keseluruhan 

program. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Pemberian Tes 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada seseorang atau 

sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah 

satu beberapa aspek psikologis di dalam dirinya.
76

 

Pemberian tes dilakukan dua kali, yaitu sebelum proses pembelajaran 

dimulai (pretest) dan sesudah proses pembelajaran (posttest). Pemberian tes 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan kognitif yang telah dimiliki peserta 

didik sebelumnya dan yang telah peserta didik terima sebagai hasil dari proses 

pembelajaran yang telah terjadi. 

2. Metode observasi 

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki. Dengan demikian metode 

observasi merupakan alat pengumpulan data yang diperlukan dengan cara 

melaksanakan pencatatan dan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang 

di teliti. Adapun jenis oberservasi dapat dibagi menjadi tiga: 

a. Observasi partisipan, observasi non partisipan 

b. Observasi sistematik, observasi non sistematik 
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c. Observasi eksprimental, observasi non eksprimental.
77

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi sistematik. 

Observasi Sistematik adalah observasi yang diselenggarakan dengan menentukan 

secara sistematik faktor-faktor yang akan di observasi lengkap dengan 

kategorinya.
78

  

 Dalam hal ini penulis berkolaborasi dengan guru mata pelajaran selaku 

observer. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru dan aktivitas belajar peserta didik kelas V SDN 1 

Sukabumi Bandar Lampug dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Metode Interview 

Interview / wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan 

permasalahan penelitian tindakan kelas.
79

 Menurut Masri Singarimbun dan 

Sofyan Effendy wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden.
80

 Jadi metode interview / wawancara merupakan 

alat pengumpulan data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung 
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kepada ahli atau yang berwewenang dalam suatu masalah.
81

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara Insidental. 

Wawancara Insidental (wawancara tidak formal) adalah Jenis wawancara yang 

dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
82

 Penulis mengadakan 

wawancara Insidental dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4. Metode dokumentasi 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Suharsimi Arikunto bahwa pengertian 

metode dokumentasi adalah mencatat data mengenai hal-hal atau fariable yang 

berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya 

merupakan kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.
83

  

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang 

menghasilkan data sekunder, data-data tersebut diantaranya yaitu: biografi 

sekolah, nama dan jumlah peserta didik dalam satu kelas dan catatan lainnya 

seputar kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung. 

E. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut/sistematis dan rasional untuk 

menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap 
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tujuan penelitian tindakan kelas. Analisis data yang digunakan penulis bersifat 

kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data, dan 

penyimpulan.  

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Kegiatan reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan memilih hal-hal yang pokok.
84

 

Atau bisa dikatakan sebagai suatu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang 

bermakna.  

2. Display Data (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono penyajian data biasa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowechart 

dan sejenisnya.
85

  

3. Conclusion Deawing / Verfication (Penyimpulan) 

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah diorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau rumusan yang 

singkat dan padat. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dapat dianalisis 

menggunakan analisis deskriftif persentase. 
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F. Analisis Data 

Untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik digunakan instrumen tes 

hasil belajar peserta didik yang meliputi produk, proses, dan psikomotor. Penentuan 

ketuntasan berdasarkan penilaian acuan patokan, yaitu sejauh mana kemampuan yang 

ditargetkan dapat dikuasi peserta didik.  

1. Ketuntasan Belajar Individu 

Ketuntasan belajar individu dihitung dengan menggunakan analisis 

deskriptif prosentase, yaitu: 

  Jumlah Skor Yang Diproleh Perindividu 

 Prosentase (%) =                 X 100 

Skor Maksimal  

     

Indikator keberhasilan Peserta didik dikatakan tuntas belajar apabila 

peserta didik memperoleh nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan  Minimal 

(KKM) yaitu minimal 60. 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Adapun ketuntasan belajar klasikal dihitung dengan menggunakan 

analisis deskriptif prosentase, yaitu: 

P = Σ n 1 x 100%  

                  Σ n  

Keterangan :  

P = Nilai ketuntasan belajar  

Σ n 1 = Jumlah keseluruhan peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran  



 

Σ n = Jumlah keseluruhan peserta didik 

Indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal ditentukan jika 

jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran mencapai angka 

minimal 85%. 

Hasil analisis data ini merupakan bagian terpenting dalam melakukan 

refleksi, sebab dari hasil analisis dapat dilihat sejauh mana target telah 

tercapai, apa target yang belum tercapai, dan kendala-kendala yang terjadi. 

Berdasarkan ini peneliti menarik kesimpulan, menggunakan satu cara yaitu 

dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif adalah pemikiran yang 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, 

kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret 

itu, ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Dan penulis 

menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya (pada siklus berikutnya). 

 

 

  



 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Gambaran Umum SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

 

1. Gambaran Umum SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung mulai beropresional pada tahun 1978 / 

1979 di tanah hibah dari masyarakat dengan lahan seluas 2070 m
2 . 

SDN 1 

Sukabumi Bandar Lampung  ini terletak di desa Sukabumi. Jln. Pulau Singkep, 

Gg. Masjid No. 77, kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Letak sekolah dasar 

ini sangatlah strategis karena berada diantara perkampungan padat penduduk dan 

tidak cukup jauh dari jalan raya sehingga sangat mudah dijangkau oleh para 

peserta didik yang ingin belajar / menuntut ilmu di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung.  

 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung ini memiliki luas bangunan seluas 470 m
2 
 

dan luas halaman sekolah 400 m
2
 dengan jumlah ruang belajar sebanyak 9 unit 

yang menampung 831 peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang 

belajar di SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung.   

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung ini dalam tiap tahunya sampai 

sekarang masih tetap eksis dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahkan 

dengan usianya yang relatif tua SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung masih sangat 

produktif dan mengalami perkembangan yang sangat baik, hal ini terbukti dari 

penambahan peserta didik, guru, dan ruang belajar pada setiap tahunya. Saat ini 



 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung dimpimpin oleh bapak Riyanto, S.Pd selaku 

kepala sekolah dari SDN tersebut. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung memiliki Visi, Misi, dan Tujuan 

Pendidikan, sebagai berikut: 

a. Visi 

Siswa cerdas terampil berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa. 

b. Misi 

Mengantarkan siswa berprestasi dan berbudi pekerti yang luhur menciptakan 

lingkungan bersih dan sehat suasana yang harmonis, tertib dan aman. Hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin. 

c. Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan berbudi luhur, 

ikut serta mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. 

3. Struktur Organisasi SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Adapun struktur organisasi SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung dapat kita 

lihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 2 

Struktur Organiasi SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 Riyanto, S.Pd Kepala sekolah S-1 

2 Haikal Fasya, SH Dewan Komite S-1 

3 Anna Maria Fransiska, S.Pd Tata Usaha S-1 

 Rinowati, S.Kom 
Unit Perpustakaan 

S-1 

4 Angreni Lisjaka Putri D1 

5 Suti Supriati, S.Pd 

Guru kelas I 

S-1 

 Muslikah, S.Pd S-1 

 Ety Susilowati, S.Pd S-1 

6 Eti Pelita, S.Pd 

Guru kelas II 

S-1 

 Yessy Puspitahati, S.Pd S-1 

 Noperiyanti, S.Pd S-1 

7 Rosilawati, S.Pd 

Guru kelas III 

S-1 

 Nuslina, S.Pd S-1 

 Hj. Asmana, M.Pd S-1 

 Hj. Susan Q., S.Sos.I S-1 

8 Rahayu Setyorini 

Guru kelas IV 

SPG 

 Emi Kasuarni, S.Pd S-1 

 Sumarni, S.Pd S-1 

9 Sontan Saragih, S.Pd 

Guru kelas V 

S-1 

 Aswida, S.Pd S-1 

 Jumaini, S.Pd S-1 

 Nuraini, S.Pd S-1 

10 Yunani, S.Pd.I 

Guru Agama 

S-1 

 Unisap, S.Pd.I S-1 

 Herlina, S.Ag S-1 

11 Daryanto, S.Pd 
Guru Olahraga 

S-1 

 Agus Nariza, S.Pd S-1 

12 Ema Juwita Sari, S.Pd 
Guru. B. Inggris 

S-1 

 Linda Andriana, S.Pd S-1 

13 Rumsari Indra, S.Pd 
Guru Mulok 

S-1 

 Dwi Febrilia, S.Pd S-1 

14 Imron Penjaga SMP 

Sumber Data: Struktur Organisasi SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 2016/2017 

 



 

4. Kondisi Sarana dan Prasarana 

 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yang 

dipergunakan dalam pembelajaran, sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 3 

Keadaaan Sarana dan Prasarana SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

 

a. Data Bangunan 

No Jenis Barang Jumlah Kondisi 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Unit 1  

2 Ruang Guru / TU 1 Unit 1  

3 Ruang Kelas 9 Unit 9  

4 Ruang Perpustakaan 1 Unit 1  

5 Ruang UKS 1 Unit 1  

6 Kamar Mandi/WC 8 Unit 7 1 

7 Lapangan Olahraga 1 Unit 1  

8 Kantin 1 Unit 1  

9 Tempat Parkir 1 Unit 1  

 

b. Data Buku 

No Nama Buku Jumlah 
Kondisi 

Baik Rusak 

1. Matematika 750 1.045 55 

2. Bahasa Indonesia 982 1.152 180 

3. IPA 676 871 155 

4. IPS 769 996 123 

5. Agama 507 797 50 

6. Bahasa Inggris 139 119 20 

7. Penjaskes 254 250 4 

8. B. Lampung 117 556 7 

9. Seni dan Budaya 602 552 50 

10. PKn 874 1.050 174 

11. Referensi 1006 890 118 

12. Fiksi 3002 2.702 300 

 

 

 

 



 

c. Data alat bantu ajar 

No Nama Barang Jumlah 
Kondisi 

Baik Rusak 

1. Globe 3 Buah 1 2 

2. Peta Dunia 3 Buah 3 - 

3. CD ICT 1 Set 1 - 

4. CD Matematika 1 Set 1 - 

5. CD IPA 1 Set 1 - 

6. CD Atlas 1 Set 1 - 

7. Alat Kesenian 4 Set 4 - 

Sumber Data: Sarana dan Prasarana SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

 

5. Keadaan Guru dan Karyawan SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Tercatat saat ini SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung memiliki jumlah 

tenaga pengajar / guru berserta karyawan sebanyak 36 orang yang terdiri dari 6 

orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Dari 36 orang tersebut 24 orang guru / 

karyawan merupakan PNS dan 9 orang lainya merupakan honorer. Selain itu dari 

jumlah tersebut SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung memiliki guru dan karyawan 

yang berpendidikan sarjana sebanyak 33 orang dengan jumlah 32 orang guru / 

karyawan S1, dan 1 orang lainya S3, ditambah lagi dengan 3 orang tenaga 

pengajar / karyawan lainya yang sedang dalam proses menyelesaikan program 

sarjananya di lembaga perguruan tinggi daerah.  

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis kemukakan data guru dan karyawan 

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 



 

Tabel 4 

Data Guru dan Karyawan SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Nama Pendidikan Jabatan Status 

1 Riyanto, S.Pd S-1 Kepala Sekolah PNS 

2 Yunani, S.Pd.I S-1 Guru Agama PNS 

3 Hj. Unisap, S.Pd.I S-1 Guru Agama PNS 

4 Rumsari Indra, S.Pd S-1 Guru B. Lampung PNS 

5 Sontan Saragih, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

6 Muslikah, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

7 Sumarni, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

8 Suti Supriati, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

9 Sumarni, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

10 Daryanto, S.Pd S-1 Guru Olaraga PNS 

11 Ety Susilowati, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

12 Diana Lumban Raja, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

13 Nuslina, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

14 Drs. Sekh Nur M., MM S-3 Guru Kelas PNS 

15 Rosilawati, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

16 Nuraini, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

17 Jumaini, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

18 Inti Kurniawati, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

19 Noperiyanti, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

20 Herlina, S.Ag S-1 Guru Kelas PNS 

21 Aswida, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

22 Agus Nariza, S.Pd S-1 Guru Olahraga PNS 

23 Ernani SMA Guru Kelas Honorer 

24 Emi Kasuarni, S.Pd S-1 Guru Kelas PNS 

25 Rahayu Setyorini SPG Guru Kelas PNS 

26 Yessy Puspitahati, S.Pd S-1 Guru B. Lampung PNS 

27 Ety Pelita S., S.Pd S-1 Guru Kelas Honorer 

28 Duwi Febrilia, S.Pd S-1 Guru Kelas Honorer 

29 Ema Juwita Sari, S.Pd S-1 Guru B. Inggris Honorer 

30 Hj. Susan Q., S.Sos.I S-1 Guru Agama PNS 

31 Linda Adriana, S.Pd S-1 Guru B. Inggris Honorer 

32 Lastri, S.Pd S-1 Guru B. Lampung PNS 

33 Anna Maria F. S.Pd S-1 Operator Sekolah Honorer 

34 Rinowati, S.Kom S-1 TU Honorer 

35 Angreni Lisjaka Putri D1 Perpustakaan Honorer 

36 Imron SMP Penjaga Honorer 

Sumber Data: Guru dan Karyawan SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 2016/2017 



 

6. Keadaan Peserta Didik SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung  

Keadaan peserta didik SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 

pelajaran 2016 /2017 berjumlah 831 orang yang terdiri dari 441 peserta didik laki-

laki dan 390 peserta didik perempuan yang terbagi dalam 6 kelas dengan rincian 

setiap kelasnya sebagai berikut: 

Tabel 5 

Rekapitulasi Peserta didik SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

  

No Kelas ROM 

JAR 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 I 3 71 57 128 

2 II 3 73 57 130 

3 III 4 84 68 152 

4 IV 3 66 67 133 

5 V 4 83 72 155 

6 VI 4 64 69 133 

Jumlah keseluruhan peserta didik laki-laki  441 

Jumlah keseluruhan peserta didik perempuan 390 

Jumlah keseluruhan peserta didik 831 

    Sumber Data: Peserta didik SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 2016/2017 

 

B. Hasil Penelitian Siklus I 

 

1. Observasi Awal 

Pada tahap awal sebelum penelitan ini dilaksanakan, peneliti sebelumnya 

melaksanakan observasi awal terlebih dahulu di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung. Peneliti melakukan observasi awal di SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat hasil belajar 

peserta didik pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada saat itu 



 

peneliti mendapati bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah dan proses 

pembelajarannya pun belum berjalan optimal dan kondusif, dimana guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaranya masih menggunakan 

metode yang sederhana, yaitu: hanya sebatas, ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas / soal. Selain itu kurangnya peranan media dalam pembelajaran 

membuat pembelajaran tersebut menjadi pasif dan menyebabkan rendahnya hasil 

belajar peserta didik. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat 

bahwa belum adanya inovasi baru dari pihak sekolah / guru untuk memperbaiki 

pembelajaran khusunya pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang 

meyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari nilai-

nilai tugas, ulangan, yang di peroleh peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi 

Bandar Lampung yang masih rendah. 

Dari observasi awal yang telah dilakukan, peneliti memperoleh beberapa 

data yang menunjukan bahwa peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung perlu diberikan tindakan yang positif dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Sehubungan dengan hal diatas maka peneliti mendapat izin dari 

pihak fakultas dan pihak sekolah SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung untuk 

melakukan penelitian, dan pada tanggal 14 Februari 2017 peneliti mulai 

melakukan  penelitianya. Selain itu peneliti juga meminta data-data kepada pihak 



 

sekolah yang nantinya akan diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan dari 

penelitian yang dilakukan. Adapun peserta didik dapat dikatakan lulus / tuntas 

pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam jika peserta didik mendapat 

nilai minimal 60 keatas, hal ini sesuai dengan KKM yang telah ditentukan dari 

pihak sekolah, yaitu 60 untuk mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Pre Tes 

Pre Test dirancang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta 

didik terhadap situasi pembelajaran sebelumnya, dimana pada pembelajaran 

sebelumnya ditemukan adanya hasil belajar peserta didik yang masih rendah pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pembelajaran yang hanya terpusat pada 

pendidik serta kurangnya metode dan peranan media dalam pembelajaran yang 

menyebabkan pembelajaran menjadi pasif.  Pre Tes ini dilaksanakan pada tanggal 

14 Februari 2016 pada jam ke 4 sampai jam ke 6 dimulai dari pukul 10.00 hingga 

pukul 12.30 (jam pulang sekolah). Pre Tes dilaksanakan selama 3x35 menit / satu 

kali pertemuan. 

 Pada saat pelaksanaan Pre Tes suasana kelas begitu gaduh ditambah lagi 

dengan peserta didik yang ribut, mengobrol serta berjalan-jalan mencari contekan. 

Selain itu mereka juga terlihat bosan dan bermalas-malasan dalam mengerjakan 

soal yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksiapan pada diri 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang berdampak pada rendahnya 



 

hasil belajar peserta didik. Adapun hasil belajar peserta didik pada saat pre tes 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Nilai Rata-Rata Hasil Pre Tes Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pada Kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar 2016/2017 

 

No Nama Peserta didik 

Jenis 

Kelamin 

P/L 

Nilai 

Pre Tes 
Keterangan 

1 Aji Saputra L 30 Tidak Tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Rinaldi L 40 Tidak Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni L 60 Tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan P 90 Tuntas 

5 Amelia P 70 Tuntas 

6 Aliya Zakkaha Shaqi P 50 Tidak Tuntas 

7 Aril Herdiansyah L 50 Tidak Tuntas 

8 Bayu Setiawan L 40 Tidak Tuntas 

9 Dika Bima Nufikha L 80 Tuntas 

10 Dino Vinanda L 60 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani P 20 Tidak Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana P 50 Tidak Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo L  Tidak Tuntas 

14 Farid Habibi L 90 Tuntas 

15 Fariha Salsabila P 60 Tuntas 

16 Flora Avriliyanti P 50 Tidak Tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi P 90 Tuntas 

18 Hendra Sunata L 90 Tuntas 

19 Idil Saputra L 40 Tidak Tuntas 

20 Irman Alif Saputra L 20 Tidak Tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia P 20 Tidak Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita P 60 Tuntas 

23 Mayang Sari P 30 Tidak Tuntas 

24 Meifida P 50 Tidak Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal L 20 Tidak Tuntas 

26 M. Haikal Wardana L 80 Tuntas 

27 Muhammad Rafli L 60 Tuntas 

28 Muh. Rayyan Safakah L 40 Tidak Tuntas 

29 Muh. Zacky Al-farizi L 90 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri P 50 Tidak Tuntas 



 

31 Putri Handayani P 50 Tidak Tuntas 

32 Radho Singgih Saputro L  Tidak Tuntas 

33 Rafli Setyanto L  Tidak Tuntas 

34 Restu Aprilian L 90 Tuntas 

35 Redinda Chelsea Meuletha P 40 Tidak Tuntas 

36 Ridca Syafitri P 80 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Koirunnisa 

P 60 Tuntas 

38 Nur Ainy P 30 Tidak Tuntas 

39 Nur Putri Zahra  Istiqomah P 20 Tidak Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani L 40 Tidak Tuntas 

41 Siti Nursiah P 30 Tidak Tuntas 

42 Zakariah L 60 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 17 Orang 

Jumlah peserta didik  yang tidak tuntas dalam pembelajaran 22 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran 3 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 40 % 

 Sumber Data:  Hasil Pre Tes peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar 

Lampung 2016 /2017 

 

  Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih rendah, hal ini 

dapat di lihat dari jumlah ketentusan klasikal yang diperoleh peserta didik, yakni 

40% dengan 17 orang peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran dan 52% 

dengan 22 orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal dalam pembelajaran, dan 

ditambah lagi dengan 8% atau 3 orang peserta didik yang diketahui tidak masuk 

dalam pembelajaran dikarenakan izin, sakit, dan alfa, dari jumlah keseluruhan 39 

orang peserta didik yang mengikuti pembelajaran. 

  Rendahnya hasil belajar peserta didik menunjukan bahwa kurang 

berhasilnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru, untuk itu perlunya tindakan 

positif yang dilakukan dalam pembelajaran, penggunaan metode yang tepat saja 



 

dirasa kurang cukup untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasilnya, maka 

dari itu diperlukanlah penggunaan media yang tepat dan menarik sebagai 

pelengkap dari metode yang digunakan. Untuk itu pada pembelajaran selanjutnya 

(siklus I) guru akan menggunakan media komik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan harapan dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik . 

3. Siklus I 

a. Rencana tindakan siklus I 

Berdasarkan hasil temuan pada saat pre tes, yaitu: kurang optimalnya 

proses pembelajaran dan adanya hasil belajar peserta didik yang masih 

rendah, maka peneliti akan mengadakan pembelajaran dengan menggunakan 

media komik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang terdiri dari 

dua siklus dengan tiap siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan dengan tiap 

kali pertemuanya memakan waktu selama 210 menit atau (3x35 menit).  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Februari dan 28 Februari 2017. 

Berangkat dari hal diatas maka peneliti dapat membuat rencana tindakan pada 

siklus I, yakni sebagai berikut: 

1) Membuat / mempersiapkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

2) Membuat / mempersiapkan media komik dengan materi menceritakan 

kisah Abu Bakar RA dan menceritakan kisah Umar bin Khattab RA 



 

3) Membuat / mempersiapkan lembar kerjas siswa (LKS) dan soal tes  

4) Membuat pedoman observasi penggunaan media komik oleh guru dan 

pedoman observasi aktivitas peserta didik. 

b. Pelaksanaan siklus I 

Pertemuan I : 3 x 35 Menit (Selasa, 21 Februari 2017) 

1) Pendahuluan 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan 

berdo‟a bersama 

b) Guru memeriksa kehadiraan dan kerapihan dalam berpakaian 

c) Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

d) Guru mengkolerasikan materi sebelumnya dengan materi yang 

akan diajarkan 

e) Guru memberikan penjelasan / arahan singkat mengenai 

pembelajaraan yang akan dilakukan dengan menggunakan media 

komik 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi peserta didik kedalam enam kelompok dengan 

jumlah perkelompoknya sebanyak tujuh orang peserta didik 

b) Guru membagikan komik tentang kisah khalifah Abu Bakar RA 

sebagai media pembelajaran kepada setiap kelompok 



 

c) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca 

dan memahami komik tentang kisah khalifah Abu Bakar RA yang 

telah dibagikan 

d) Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

berkelompok dengan memahami isi dari komik 

e) Tiap kelompok melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, 

yaitu: masing-masing kelompok bekerjasama dalam mengerjakan 

lembar LKS yang telah dibagikan. 

f) Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik / kelompok 

dalam mengerjakan LKS. 

g) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk 

membacakan hasil LKS yang telah dikerjakan 

h) Tiap kelompok diminta untuk mengirim salah seorang peserta 

didik sebagai perwakilan untuk membacakan hasil LKS yang telah 

dikerjakan  

i) Setiap anggota kelompok atau peserta didik diberi kesempatan 

untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami 

j) Guru meluruskan kesalah pahaman dan memberikan penguatan 

tentang pembelajaran yang berlangsung 

 

 



 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dari 

kisah khalifah Abu Bakar RA dalam komik yang telah dipelajari 

b) Guru memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan dan 

menuliskanya di buku tugas 

c) Guru memberikan pengawasan dan bimbingan kepada peserta 

didik dalam mengerjakan soal 

d) Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk 

mengulangi belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

e) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucap salam 

Pertemuan II : 3 x 35 Menit (Selasa, 28 Februari 2017) 

1) Pendahuluan 

a) Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan 

membaca basmalah 

b) Guru memeriksa kehadiraan dan kerapihan dalam berpakaian 

c) Guru meminta peserta didik untuk membersihkan sampah-sampah 

yang berserakan disekitar mereka 

d) Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 



 

e) Guru memberikan ulasan singkat mengenai materi yang telah 

dipelajari minggu lalu 

f) Guru mengkolerasikan materi sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari 

g) Guru memberikan penjelasan singkat tentang materi yang akan 

dipelajari dengan menggunakan media komik dan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan Inti 

a) Pada pertemuan kali ini peserta didik telah berada dalam 

kelompoknya masing-masing mengikuti pembagian kelompok 

yang telah dilakukan guru pada minggu lalu. 

b) Guru membagikan komik tentang kisah khalifah Umar bin Khattab 

RA sebagai media pembelajaran kepada setiap kelompok 

c) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca 

dan memahami komik tentang kisah khalifah Umar bin Khattab 

RA yang telah bagikan 

d) Guru memberikan sejumlah pertanyaan kepada peserta didik 

mengenai kisah khalifah Umar bin Khattab yang telah dibaca 

e) Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

berkelompok  



 

f) Tiap kelompok melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, 

yaitu: masing-masing kelompok bekerjasama dalam mengerjakan 

lembar LKS yang telah dibagikan. 

g) Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik / kelompok 

dalam mengerjakan LKS yang telah dibagikan 

h) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk 

membacakan hasil LKS yang telah dikerjakan 

i) Tiap kelompok diminta untuk mengirim salah seorang peserta 

didik sebagai perwakilan untuk membacakan hasil LKS yang telah 

dikerjakan  

j) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai materi pembelajaran yang belum dipahami. 

k) Guru meluruskan kesalah  pahaman dan memberikan penguatan 

tentang pembelajaran yang berlangsung 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

b) Guru membagikan lembar soal kepada peserta didik untuk 

dikerjakan dan menuliskanya di buku tugas 

c) Guru memberikan pengawasan dan bimbingan kepada peserta 

didik dalam mengerjakan soal 



 

d) Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan peserta 

didik untuk selalu belajar dan mengulangi pembelajaran yang telah 

diperoleh dirumah.  

e) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucap salam 

c. Observasi Siklus I  

 

Proses observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain sebagai pengamat. Pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung pertama-tama guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai mengenai pokok bahasan “menceritakan 

sahabat nabi” dengan materi “menceritakan kembali kisah khalifah Abu Bakar 

RA dan Umar bin Khattab RA”. Kemudian setelah itu guru menggunakan 

media komik dalam pembelajaran, sebelumnya media komik tersebut telah 

disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilakukan, agar tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai. Guru memberikan 

penjelasan / arahan singkat mengenai materi dan pembelajaran yang akan 

dilakukan, kemudian setelah itu peserta didik dibimbing dan didorong untuk 

membaca dan memahami materi komik tentang kisah khalifah Abu Bakar RA 

dan Umar bin Khattab RA yang telah dibagikan. Pada saat itu terdapat 

sebagian kecil peserta didik yang ribut ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Namun itu hanya sebagian kecil dari jumlah peserta didik 



 

selebihnya peserta didik terlihat antusias, senang dan penuh semangat. Peserta 

didik dengan semangatnya secara bergantian membacakan cerita dalam komik 

dan sebagian lainya mendengarkan dan mencatat poin-poin penting yang 

dibacakan temanya. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memberikan pertanyaan seputar materi yang belum dipahami dari 

pembelajaran yang telah dilakukan, pada saat itu hanya sedikit peserta didik 

yang berani memberikan pertanyaan, selebihnya mereka hanya diam dan 

terlihat malu-malu dalam bertanya. Melalui komik-komik tersebut guru 

memberikan penugasan / soal secara berkelompok dan induvidu. Secara 

berkelompok peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan LKS yang 

dibagikan guru. Pada saat itu peserta didik terlihat antusias, mereka terlihat 

kompak, saling membantu dan bekerjasama dalam mengerjakan soal.  

Media komik merupakan media yang baru, menarik dan cocok 

digunakan dalam pembelajaran yang membuat peserta didik lebih antusias 

dalam pembelajaran. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran guru kurang 

memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap peserta didik  sehingga 

ditemukanya beberapa peserta didik yang ribut serta berjalan-jalan pada saat 

proses pembelajaran.
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 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa kekurangan / masalah dalam siklus I ini, masalah-

masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kurangnya bimbingan yang diberikan guru kepada peserta didik pada 

saat proses pembelajaran dan pengerjaan soal  

2) Peserta didik masih malu-malu dalam mengemukakan pendapat dan 

memberikan pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang belum 

dipahami 

3) Terdapatnya peserta didik yang ribut / mengobrol pada saat proses 

pembelajaran 

4) Ditemukanya peserta didik yang bermain-main / berjalan-jalan, 

mencari contekan pada saat pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi siklus I 

 

Pada siklus I ini yang terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 

pembelajaran yang berlangsung selama 3 x 35 menit untuk setiap kali 

pertemuanya, peneliti dapat merefleksi bahwa pada setiap pertemuanya baik 

itu pertemuan pertama maupun kedua guru telah mulai menggunakan media 

komik dalam pembelajaranya. Pertama guru membagi peserta didik kedalam 

enam kelompok, setelah itu guru membagikan media komik dan membimbing 

peserta didik untuk membaca dan memahami materi dari komik yang telah 

dibagikan, kemudian setelah itu guru membagikan lembar kerja siswa / 



 

kelompok dan membimbing peserta didik untuk mengerjakan LKS yang telah 

dibagikan, kemudian setelah semuanya selesai dan dirasa peserta didik telah 

cukup memahami materi pembelajaran selanjutnya guru memberikan soal 

untuk dikerjakan secara individu, pada saat itu guru memberikan bimbingan 

dalam mengerjakan soal.  

Dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tenyata masih terdapat 

kekurangan dan masalah-masalah dalam pembelajaran seperti: kurangnya 

pengawasan dan bimbingan pada saat proses pembelajaran dan pengerjaan 

soal, masih malu-malunya perserta didik dalam mengemukakan pendapat dan 

bertanya, serta ditemukanya beberapa peserta didik yang mengobrol ataupun 

berjalan-jalan mencari contekan pada saat jam pembelajaran. Kondisi ini 

tentunya dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Namun kondisi ini 

hanya dialami oleh sebagian kecil peserta didik, sehingga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun hasil belajar peserta 

didik pada saat siklus I ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 7 

Hasil belajar peserta didik Siklus I pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

materi menceritakan kisah khalifah Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA pada 

peserta didik kelas V Semester II SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 

 

No Nama Peserta didik Hasil Belajar JML KKM Keterangan 

I II 

1 Aji Saputra 45 60 52 60 Tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Renaldi 60 70 65 60 Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni 60 70 65 60 Tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan 80 90 85 60 Tuntas 

5 Amelia 75 60 67 60 Tuntas 

6 Aliya Zakkha Shaqi 40 60 50 60 Tidak Tuntas 

7 Aril Herdiansyah 60 80 70 60 Tuntas 

8 Bayu Setiawan 75  37 60 Tidak Tuntas 

9 Dika Bima Nufikha 70 70 70 60 Tuntas 

10 Dino Vinanda 65 75 70 60 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani 40 55 47 60 Tidak Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana 45 70 57 60 Tidak Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo 40 75 57 60 Tidak Tuntas 

14 Farid Habibi 90 80 85 60 Tuntas 

15 Fariha Salsabila 70 40 55 60 Tidak Tuntas 

16 Flora Avriliyanti 60 70 65 60 Tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi 80 85 82 60 Tuntas 

18 Hendra Sunanta 90 100 95 60 Tuntas 

19 Idil Saputra 45 65 55 60 Tidak Tuntas 

20 Irman Alif Saputra 30 45 36 60 Tidak Tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia 65 70 67 60 Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita 60 70 65 60 Tuntas 

23 Mayang Sari 70 80 75 60 Tuntas 

24 Meifida 50 55 55 60 Tidak Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal 75 80 77 60 Tuntas 

26 M. Haikal Wardana 75 80 77 60 Tuntas 

27 Muhammad Rafli 70 80 75 60 Tuntas 

28 Muh. Rayyan Syafakah 70 60 65 60 Tuntas 

29 Muh. Zacky Al-Farizi 90 75 82 60 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri 45 75 60 60 Tuntas 

31 Putri Handayani 40 60 50 60 Tidak Tuntas 

32 Radho Singgih Saputro 65 60 62 60 Tuntas 

33 Rafli Setyanto 70 80 75 60 Tuntas 



 

34 Restu Aprilian 65 90 77 60 Tuntas 

35 Redinda Chelsea Mauletha 40 75 57 60 Tidak Tuntas 

36 Ridca Syafitri 80 75 77 60 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Khoirunnisa 

60 65 62 60 Tuntas 

38 Nur Ainy 60 70 65 60 Tuntas 

39 Nur Putri Zahra Istiqomah 70 40 55 60 Tidak Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani 65 85 75 60 Tuntas 

41 Siti Nursiah 65 85 75 60 Tuntas 

42 Zakariah 60 75 67 60 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 30 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 12 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 71% 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar lampung 

2016/2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan digunakanya 

media komik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam “kisah khalifah 

Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA” diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal peserta didik sebanyak 71% dengan 30 orang peserta didik yang 

dinyatakan tuntas dalam pembelajaran dan 29% dengan 12 orang peserta didik 

yang tidak tuntas / gagal dalam pembelajaran dari 42 jumlah peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan 

hasil belajar antara pre tes dan siklus I, dimana pada saat pre tes diperoleh 

jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 40% yang meningkat menjadi 71% pada 

siklus I atau terjadi peningkatan sebanyak 31%. Adapun peningkatkan hasil 

belajar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

 

 

 



 

 

Tabel 8 

Peningkatan hasil belajar peserta didik saat pre tes dan siklus I pada mata 

pembelajaran pendidikan agama Islam materi menceritakan kisah khalifah Abu Bakar 

RA dan Umar bin Khattab RA pada peserta didik kelas V Semester II SDN 1 

Sukabumi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Peserta didik 

Nilai 

Pre 

Tes 
Ket. 

Siklus 

I 
Ket. 

1 Aji Saputra 30 Tidak Tuntas 52 Tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Renaldi 40 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni 60 Tuntas 65 Tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan 90 Tuntas 85 Tuntas 

5 Amelia 70 Tuntas 67 Tuntas 

6 Aliya Zakkha Shaqi 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 

7 Aril Herdiansyah 50 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

8 Bayu Setiawan 40 Tidak Tuntas 37 Tidak Tuntas 

9 Dika Bima Nufikha 80 Tuntas 70 Tuntas 

10 Dino Vinanda 60 Tuntas 70 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani 20 Tidak Tuntas 47 Tidak Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana 50 Tidak Tuntas 57 Tidak Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo  Tidak Tuntas 57 Tidak Tuntas 

14 Farid Habibi 90 Tuntas 85 Tuntas 

15 Fariha Salsabila 60 Tuntas 55 Tidak Tuntas 

16 Flora Avriliyanti 50 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi 90 Tuntas 82 Tuntas 

18 Hendra Sunanta 90 Tuntas 95 Tuntas 

19 Idil Saputra 40 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

20 Irman Alif Saputra 20 Tidak Tuntas 36 Tidak Tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia 20 Tidak Tuntas 67 Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita 60 Tuntas 65 Tuntas 

23 Mayang Sari 30 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

24 Meifida 50 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal 20 Tidak Tuntas 77 Tuntas 

26 M. Haikal Wardana 80 Tuntas 77 Tuntas 

27 Muhammad Rafli 60 Tuntas 75 Tuntas 

28 Muh. Rayyan Syafakah 40 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

29 Muh. Zacky Al-Farizi 90 Tuntas 82 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri 50 Tidak Tuntas 60 Tuntas 

31 Putri Handayani 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 



 

32 Radho Singgih Saputro  Tidak Tuntas 62 Tuntas 

33 Rafli Setyanto  Tidak Tuntas 75 Tuntas 

34 Restu Aprilian 90 Tuntas 77 Tuntas 

35 Redinda Chelsea Mauletha 40 Tidak Tuntas 57 Tidak Tuntas 

36 Ridca Syafitri 80 Tuntas 77 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Khoirunnisa 

60 Tuntas 62 Tuntas 

38 Nur Ainy 30 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

39 Nur Putri Zahra Istiqomah 20 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani 40 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

41 Siti Nursiah 30 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

42 Zakariah 60 Tuntas 67 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas 

dalam pembelajaran 

17 Orang  30 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak 

tuntas dalam pembelajaran 

22 Orang 12 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak 

mengikuti pembelajaran 

3 Orang  

Jumlah ketuntasan klasikal 40 % 71% 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

2016/2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada saat pre tes 

diperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 40% dengan 17 orang peserta 

didik yang tuntas dan 52% dengan 22 orang peserta didik yang tidak tuntas / 

gagal dari 39 orang peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Dan pada saat 

siklus I diperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 71% dengan 30 orang 

peserta didik yang tuntas dan 29% dengan 12 orang peserta didik yang tidak 

tuntas / gagal dari 42 jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan hasil belajar  antara pre tes 

dan siklus I dengan  jumlah peningkatan sebanyak 31%. 



 

Untuk lebih jelasnya peningkatan hasil belajar peserta didik pada 

siklus I, dapat dilihat pada garfik berikut ini:  

 
Gambar 3  

Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik pada saat Pre tes dan Siklus I 

 

 Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa telah terjadinya peningkatan 

hasil belajar peserta didik hal ini ditunjukan oleh jumlah ketuntasan klasikal 

yang diperoleh peserta didik, dimana pada saat pre tes jumlah peserta didik 

yang tuntas dalam pembelajaran sebanyak 40% dan meningkat menjadi 71% 

pada siklus I atau terjadi peningkatan sebanyak 31%. Dengan begitu maka 

dapat dikatakan bahwa dengan digunakanya media komik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam maka hasil belajar peserta didik dapat 

mengalami peningkatan. 

Walaupun telah terjadinya peningkatan pada hasil belajar peserta didik 

namun pembelajaran tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena peserta 

didik hanya memperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 71% sedangkan 
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untuk bisa dikatakan bahwa suatu pembelajaran tersebut telah berhasil maka 

peserta didik harus memperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 85%. 

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan namun pembelajaran tersebut belum bisa dikatakan 

berhasil karena jumlah ketuntasan klasikal peserta didik belum mecapai angka 

85%. Dan dikarenakan masih belum tercapainya jumlah ketuntasan klasikal 

yang diinginkan serta masih banyaknya kekurangan serta masalah-masalah 

pada saat proses pembelajaran maka untuk itu peneliti akan mengadakan 

siklus II sebagai bentuk tindak lanjut dalam memperbaiki kekurangan dan 

masalah-masalah yang ada pada siklus I. Adapun rencana perbaikan yang 

akan dilakukan peneliti pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi kembali peserta didik kedalam enam kelompok dengan 

tiap kelompok berjumlah 7 orang yang berbeda dengan kelompok 

sebelumnya 

2) Guru sepenuhnya memberikan bimbingan kepada peserta didik pada 

saat proses pembelajaran dan pengerjaan soal 

3) Guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berani 

mengemukakan pendapat, dan menunjuk peserta didik untuk 

memberikan pertanyaan 

4) Guru memberikan pengawasan dan menunjuk peserta didik yang ribut 

dan mengorbol pada saat proses pembelajaran untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. 



 

C. Hasil Penelitian Siklus II 

1. Rencana Tindakan Siklus II 

Siklus II ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan pembelajaran 

yang berlangsung selama 3 x 35 Menit pada setiap pertemuanya. Pertemuan pada 

siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 07 Maret dan 14 Maret 2017. Adapun 

kegiatan pembelajaran pada siklus II ini dirancang untuk menindak lanjuti 

kekurangan dan masalah-masalah yang ada pada siklus I, dan untuk semakin 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Pada siklus II ini peneliti membuat perencanaan atas dasar pengamatan 

peneliti dengan melihat hasil dan proses belajar peserta didik pada siklus I yang 

telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari dan 28 Februari 2017 dalam mata 

pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pokok bahasan “menceritakan 

kisah sahabat nabi” dan materi menceritakan kisah khalifah Abu Bakar RA dan 

Umar bin Khattab RA, dimana dari hasil pengamatan tersebut  diperoleh 12 orang 

peserta didik yang dinyatakan tidak tuntas dalam pembelajaran dikarenakan nilai 

yang ia peroleh berada dibawah standar nilai ketuntasan minimal dan masih 

terdapatnya kekurangan serta masalah-masalah pada saat proses pembelajaran. 

Pada siklus II ini akan dibahas tentang pokok bahasan “Membiasakan 

Perilaku Terpuji” dengan materi meneladani perilaku khalifah Abu Bakar RA dan 

Umar bin Khattab RA. Sebelum penelitian siklus II ini dilakukan, terlebih dahulu 

peneliti membuat rencana pembelajaran sebagai berikut:  



 

a. Membuat / mempersiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

b. Membuat / mempersiapkan media komik dengan materi meneladani 

perilaku khalifah Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA 

c. Membuat / mempersiapkan lembar soal tes  

d. Membuat pedoman observasi penggunaan media komik oleh guru dan 

pedoman observasi aktivitas peserta didik. 

2. Pelaksanaan Siklus II 

Pertemuan I : 3 x 35 Menit (Selasa, 07 Maret 2017) 

a. Pendahuluan 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan berdo‟a 

bersama 

2) Guru menyiapkan / mengkondisikan kelas 

3) Guru memeriksa kehadiraan dan kerapihan dalam berpakaian 

4) Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

5) Guru mengkolerasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

6) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai kisah 

khalifah Abu Bakar RA yang telah dipelajari 

 



 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membentuk kembali peserta didik kedalam enam kelompok 

dengan tiap kelompok berjumlah tujuh orang yang berbeda dengan 

kelompok sebelumnya 

2) Guru membagikan komik tentang meneladani perilaku khalifah Abu 

Bakar RA sebagai media dalam pembelajaran  

3) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca dan 

memahami media komik yang telah dibagikan tentang meneladani 

perilaku khalifah Abu Bakar RA 

4) Guru bersama peserta didik membaca komik tentang meneladani perilaku 

khalifah Abu Bakar RA 

5) Guru memberikan penjelasan tentang meneladani perilaku khalifah Abu 

Bakar RA dalam komik yang telah dibaca 

6) Guru membimbing dan mendorong peserta didik / kelompok untuk 

mencari sikap-sikap terpuji khalifah Abu Bakar RA yang terdapat dalam 

komik 

7) Guru membimbing dan mendorong peserta didik / kelompok untuk 

menunjukan sikap-sikap terpuji khalifah Abu Bakar RA yang telah 

ditemukan peserta didik dari dalam komik 

8) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang ribut / mengobrol 

pada saat proses pembelajaraan 



 

9) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk memberikan 

pendapat mengenai sikap-sikap terpuji yang terdapat dalam komik 

10)  Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok ataupun peserta 

didik untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang belum dipahami 

11) Guru meluruskan kesalah pahaman dan memberikan penguatan tentang 

pembelajaran yang berlangsung 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

2) Guru memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan dan 

menuliskanya di buku tugas 

3) Guru memberikan pengawasan dan bimbingan kepada peserta didik dalam 

mengerjakan soal 

4) Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk mengulangi 

belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

5) Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam dan berdo‟a 

bersama 

Pertemuan II : 3 x 35 Menit (Selasa, 14 Maret 2017) 

a. Pendahuluan 

1) Guru mengawali pembelajaran dengan mengucap salam dan memulai 

pembelajaran dengan membaca basmalah 

2) Guru menyiapkan / mengkondisikan kelas 



 

3) Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

4) Guru mejelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

5) Guru mengulas kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari minggu 

lalu 

6) Guru mengkolerasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagikan komik tentang meneladani perilaku khalifah Umar bin 

Khattab RA sebagai media dalam pembelajaran  

2) Pada saat guru membagikan komik pembelajaran, peserta didik telah 

berada dalam kelompoknya masing-masing mengikuti pembagian 

kelompok yang telah dilakukan guru pada minggu sebelumnya 

3) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk membaca dan 

memahami media komik yang telah dibagikan tentang meneladani 

perilaku khalifah Umar bin Khattab RA 

4) Guru bersama peserta didik membaca komik tentang meneladani perilaku 

khalifah Umar bin Khattab RA 

5) Guru memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran meneladani 

perilaku khalifah Umar bin Khattab RA dalam komik yang telah dibaca 

6) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk mencari sikap-

sikap terpuji khalifah Umar bin Khattab yang terdapat dalam komik 



 

7) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk menunjukan sikap-

sikap terpuji khalifah Umar bin Khattab yang telah ditemukan peserta 

didik dari dalam komik 

8) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang ribut / mengobrol 

pada saat proses pembelajaraan 

9) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk memberikan 

pendapat mengenai sikap-sikap terpuji yang terdapat dalam komik 

10) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik secara acak mengenai 

sikap-sikap terpuji khalifah Umar bin Khattab RA yang dipelajari 

11) Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok ataupun peserta 

didik untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang belum dipahami 

12) Guru meluruskan kesalah pahaman dan memberikan penguatan tentang 

pembelajaran yang berlangsung 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

2) Guru memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan dan 

menuliskanya di buku tugas 

3) Guru memberikan pengawasan dan bimbingan kepada peserta didik dalam 

mengerjakan soal 

4) Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk mengulangi 

belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 



 

5) Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, mengucap 

salam dan berdo‟a bersama 

3. Observasi Siklus II 

Pada siklus ini, sebelumnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

pokok bahasan “Membiasakan Perilaku Terpuji”. Kemudian guru membentuk 

kembali peserta didik menjadi enam kelompok dengan tiap kelompok berjumlah 7 

orang. Setelah peserta didik berada dalam kelompoknya masing-masing 

selanjutnya guru membagikan komik pembelajaran tentang “Membiasakan 

Perilaku Terpuji” yang telah disiapkan sebelumnya. Guru menggunakan komik 

sebagai media pembelajaran dan membimbing peserta didik untuk membaca 

komik yang telah dibagikan. Peserta didik terlihat bersemangat dan sangat 

antusias, mereka secara bergantian membaca komik, bahkan sesekali  diantara 

mereka ada yang mengajukan pertanyaan seputar materi yang belum mereka 

pahami. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah terangsang dan 

termotivasi untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami, hal ini 

tentunya berbeda dengan sebelumnya-sebelumnya dimana peserta didik masih 

terlihat malu-malu dalam bertanya. 

Setelah itu guru meminta peserta didik secara kelompok / individu untuk 

mencari dan menunjukkan sikap-sikap terpuji dari dalam komik yang telah mereka 

baca. Peserta didik terlihat sangat aktif mereka saling bekerjasama dalam 



 

menemukan sikap-sikap terpuji dan secara bergantian peserta didik dari tiap 

kelompok menunjukkan sikap-sikap terpuji yang telah mereka temukan dari dalam 

komik. Pada saat itu terlihat beberapa peserta didik yang masih ribut, lalu 

kemudian guru menunjuk peserta didik tersebut untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. Setelah itu pembelajaran pun berjalan dengan tenang, dan mereka 

memperhatikan penjelasan dari setiap kelompok yang menjelaskan / menunjukkan 

sikap-sikap terpuji yang mereka temukan dari dalam komik.  

Setelah beberapa kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru, maka 

selanjutnya guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik secara 

acak. Pada saat peserta didik menerima pertanyaan dari guru, peserta didik telah 

bisa menjawab pertanyaan guru dengan tepat dan benar dan ketika guru meminta 

peserta didik untuk memberikan pertanyaan seputar materi pembelajaran, banyak 

diantara mereka yang mengacungkan tangan ingin memberikan pertanyaan. 

Setelah itu guru memberikan tugas / soal kepada peserta didik. Pada saat peserta 

didik menerima tugas dari guru suasana kelas terlihat tenang, sudah tidak 

ditemukanya lagi peserta didik yang mengeluh atau protes terhadap tugas yang 

diberikan. Selain itu pada saat proses  pengerjaan tugas / soal, peserta didik dengan 

penuh antusias mengerjakan tugas / soal yang diberikan dan tidak ditemukanya 

lagi peserta didik yang ribut ataupun berjalan-jalan mencari contekan. 

Dari hasil observasi diatas, dapat dijelaskan bahwa peserta didik sudah 

tidak canggung lagi dalam mengemukakan pendapat dan sudah tidak malu-malu 

lagi dalam bertanya mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu 



 

peserta didik terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengerjakan setiap 

tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini dibuktikan ketika peserta didik tidak protes 

pada saat guru memberikan soal / tugas, dan peserta didik terlihat tenang dan tidak 

ribut pada saat mengerjakan soal / tugas. Hal ini tentunya berbeda dengan 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dimana pada pembelajaran sebelumnya 

masih terdapat beberapa peserta didik yang mengobrol / ribut ataupun berjalan-

jalan mencari contekan. Selain itu pada saat penugasan secara kelompok peserta 

didik terlihat sangat aktif bekerjasama  dalam menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Pelaksaaan proses pembelajaran pada siklus II ini telah berjalan dengan 

baik. Media komik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, 

sehingga peserta didik sangat antusias dan aktif dalam pembelajaran dan guru 

telah memberikan pengawasan dan bimbingan kepada peserta didik mengenai 

proses pembelajaran yang dilakukan.
87

 

4. Refleksi Siklus II 

Siklus II ini terdiri dari 2 kali pertemuan dengan setiap pertemuanya 

berlangsung selama 3 x 35 menit. Pada tahap ini peneliti dapat merefleksikan 

bahwa pada proses pembelajaran siklus II ini guru telah melakukan pembelajaran 

menggunakan media komik dengan baik. Hal ini terlihat dari aktifitas dan hasil 
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belajar peserta didik yang terus meningkat. Oleh karena itu maka tidak perlu lagi 

diadakanya perbaikan pada siklus selanjutnya. 

 Adapun kelebihan-kelebihan yang ditemukan selama pelaksanaan 

tindakan pembelajaran pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 

a. Guru telah menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Komik yang digunakan guru dalam pembelajaran dapat menarik minat 

peserta didik untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan membaca 

peserta didik 

c. Peserta didik sangat bersemangat dan penuh antusias dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media komik 

d. Sudah tidak ditemukanya lagi peserta didik yang ribut / mengobrol dan 

berjalan-jalan pada saat proses pembelajaran 

e. Peserta didik lebih aktif dan berani dalam bertanya dan mengemukakan 

pendapat 

f. Hasil belajar peserta didik terus mengalami peningkatan. Adapun hasil 

belajar peserta didik pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 9 

Hasil belajar peserta didik Siklus II pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pokok bahasan membiasakan berperilaku terpuji pada peserta didik kelas V 

Semester II SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Peserta didik Hasil Belajar JML KKM Keterangan 

I II 

1 Aji Saputra 40 80 60 60 Tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Renaldi 90 70 80 60 Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni 70 60 65 60 Tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan 60 100 80 60 Tuntas 

5 Amelia 90 100 95 60 Tuntas 

6 Aliya Zakkha Shaqi 70 90 80 60 Tuntas 

7 Aril Herdiansyah 50 90 70 60 Tuntas 

8 Bayu Setiawan 60 80 70 60 Tuntas 

9 Dika Bima Nufikha 70 90 80 60 Tuntas 

10 Dino Vinanda 60 70 65 60 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani 60 60 60 60 Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana 80 80 80 60 Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo 50 80 65 60 Tuntas 

14 Farid Habibi 50 90 70 60 Tuntas 

15 Fariha Salsabila 90 100 95 60 Tuntas 

16 Flora Avriliyanti 80 70 75 60 Tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi 80 100 90 60 Tuntas 

18 Hendra Sunanta 70 70 70 60 Tuntas 

19 Idil Saputra 40 80 60 60 Tuntas 

20 Irman Alif Saputra 70 80 75 60 Tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia 50 60 55 60 Tidak Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita 60 100 80 60 Tuntas 

23 Mayang Sari 70 90 80 60 Tuntas 

24 Meifida 70 60 65 60 Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal 40 60 50 60 Tidak Tuntas 

26 M. Haikal Wardana 60 60 60 60 Tuntas 

27 Muhammad Rafli 90 100 95 60 Tuntas 

28 Muh. Rayyan Syafakah 80 60 70 60 Tuntas 

29 Muh. Zacky Al-Farizi 70 80 75 60 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri 80 60 70 60 Tuntas 

31 Putri Handayani 60 100 80 60 Tuntas 

32 Radho Singgih Saputro 90 100 95 60 Tuntas 

33 Rafli Setyanto 70 60 65 60 Tuntas 

34 Restu Aprilian 70 80 75 60 Tuntas 



 

35 Redinda Chelsea Mauletha 90 100 90 60 Tuntas 

36 Ridca Syafitri 70 100 85 60 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Khoirunnisa 

70 90 80 60 Tuntas 

38 Nur Ainy 80 90 85 60 Tuntas 

39 Nur Putri Zahra Istiqomah 90 90 90 60 Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani 40 70 55 60 Tidak Tuntas 

41 Siti Nursiah 60 100 80 60 Tuntas 

42 Zakariah 50 80 65 60 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran 39 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran 3 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 92% 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar lampung 

2016/2017  

Berdasarkan tabel diatas diperoleh jumlah ketuntasan klasikal 

sebanyak 92% dengan 39 orang peserta didik yang dinyatakan tuntas dan 8% 

dengan 3 orang  peserta didik yang tidak tuntas / gagal dalam pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan hasil belajar antara 

siklus I dan Siklus II. Dimana pada siklus I diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal sebanyak 71% sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 92% atau 

terjadi peningkatan sebanyak 21%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media komik dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Adapun pengingkatan hasil belajar peserta didik pada siklus II ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 10 

Peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II pada mata 

pembelajaran pendidikan agama Islam materi meneladani perilaku khalifah Abu 

Bakar RA dan Umar bin Khattab RA pada peserta didik kelas V Semester II SDN 1 

Sukabumi Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Nama Peserta didik Nilai 

Siklus I Ket. Siklus II Ket. 

1 Aji Saputra 52 Tuntas 60 Tuntas 

2 Al-Faiz Revolino Renaldi 65 Tuntas 80 Tuntas 

3 Alfazan Agung Huseni 65 Tuntas 65 Tuntas 

4 Amalia Putri Nurendrawan 85 Tuntas 80 Tuntas 

5 Amelia 67 Tuntas 95 Tuntas 

6 Aliya Zakkha Shaqi 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

7 Aril Herdiansyah 70 Tuntas 70 Tuntas 

8 Bayu Setiawan 37 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

9 Dika Bima Nufikha 70 Tuntas 80 Tuntas 

10 Dino Vinanda 70 Tuntas 65 Tuntas 

11 Dwi Oktaviani 47 Tidak Tuntas 60 Tuntas 

12 Eka Silvi Berliana 57 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

13 Fajar Hadi Pratomo 57 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

14 Farid Habibi 85 Tuntas 70 Tuntas 

15 Fariha Salsabila 55 Tidak Tuntas 95 Tuntas 

16 Flora Avriliyanti 65 Tuntas 75 Tuntas 

17 Frepti Nurmala Dewi 82 Tuntas 90 Tuntas 

18 Hendra Sunanta 95 Tuntas 70 Tuntas 

19 Idil Saputra 55 Tidak Tuntas 60 Tuntas 

20 Irman Alif Saputra 36 Tidak Tuntas 75 Tuntas 

21 Kasela Firna Aprilia 67 Tuntas 55 Tidak Tuntas 

22 Khalilia Vinny Anantanita 65 Tuntas 80 Tuntas 

23 Mayang Sari 75 Tuntas 80 Tuntas 

24 Meifida 55 Tidak Tuntas 65 Tuntas 

25 Muhammad Fachrizal 77 Tuntas 50 Tidak Tuntas 

26 M. Haikal Wardana 77 Tuntas 60 Tuntas 

27 Muhammad Rafli 75 Tuntas 95 Tuntas 

28 Muh. Rayyan Syafakah 65 Tuntas 70 Tuntas 

29 Muh. Zacky Al-Farizi 82 Tuntas 75 Tuntas 

30 Ovie Jaya Fitri 60 Tuntas 70 Tuntas 

31 Putri Handayani 50 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

32 Radho Singgih Saputro 62 Tuntas 95 Tuntas 

33 Rafli Setyanto 75 Tuntas 65 Tuntas 



 

34 Restu Aprilian 77 Tuntas 75 Tuntas 

35 Redinda Chelsea Mauletha 57 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

36 Ridca Syafitri 77 Tuntas 85 Tuntas 

37 Rofiat Darojatun 

Khoirunnisa 

62 Tuntas 80 Tuntas 

38 Nur Ainy 65 Tuntas 85 Tuntas 

39 Nur Putri Zahra Istiqomah 55 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

40 Muh. Hiqmal Alramzani 75 Tuntas 55 Tidak Tuntas 

41 Siti Nursiah 75 Tuntas 80 Tuntas 

42 Zakariah 67 Tuntas 65 Tuntas 

Jumlah peserta didik yang tuntas 

dalam pembelajaran 

30 Orang 39 Orang 

Jumlah peserta didik yang tidak 

tuntas dalam pembelajaran 

12 Orang 3 Orang 

Jumlah ketuntasan klasikal 71% 92% 

Sumber Data: Hasil belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

2016/2017 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa telah terjadinya peningkatan 

hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II. Dimana pada siklus I 

diperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 71% dengan 30 orang peserta 

didik yang tuntas dan 29% dengan 12 orang peserta didik yang tidak tuntas / 

gagal dalam pembelajaran dan pada siklus II diperoleh jumlah ketuntasan 

klasikal sebanyak 92% dengan 39 orang peserta didik yang tuntas dan 8% 

dengan 3 orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal dalam pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya peningkatan hasil belajar yang 

antara siklus I dan siklus II dengan jumlah peningkatan sebanyak 21%. 

 

 

 



 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan hasil belajar peserta didik pada 

siklus II, dapat dilihat pada garfik berikut:  

 
Gambar 4  

Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus I dan Siklus II 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa telah terjadinya peningkatan 

pada hasil belajar peserta didik hal ini ditunjukan oleh jumlah ketuntasan 

klasikal yang diperoleh peserta didik, dimana pada siklus I diperoleh jumlah 

ketuntasan klasikal peserta didik sebanyak 71% dan meningkat menjadi 92% 

pada siklus II atau terjadi peningkatan sebanyak 21%. Dengan begitu maka 

dapat dikatakan bahwa media komik dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, dan pembelajaranya pun telah berjalan dengan baik. Hal ini 

dikarenakan peserta didik sudah mencapai indikator ketercapaian yang 
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diharapkan yakni minimal 85% dengan jumlah ketuntasan klasikal yang 

diperoleh peserta didik sebanyak 92% 

g. Semua rencana perbaikan tindakan berdasarkan hasil refleksi siklus I telah 

dilakukan pada siklus II dengan sangat baik 

h. Penggunaan media komik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

telah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka pada akhir pembahasan ini 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Bahwa penggunaan media komik terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas V dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SDN 1 Sukabumi Bandar lampung 

2. Hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terus mengalami peningkatan pada setiap pertemuanya, hal ini 

ditunjukkan oleh jumlah ketuntasan klasikal yang diperoleh peserta didik, 

dimana pada saat pre tes diperoleh jumlah ketuntasan klasikal sebanyak 

40% dengan 17 orang peserta didik yang tuntas dan 52% dengan 22 orang 

peserta didik yang tidak tuntas / gagal dalam pembelajaran dari  39 jumlah 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Meningkat menjadi 71% pada 

siklus I dengan 30 orang peserta didik yang tuntas dan 29% dengan 12 

orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal dari 42 orang peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran atau terjadi peningkatan sebanyak 31%. Dan 

meningkat lagi menjadi 92% pada siklus II dengan 39 orang peserta didik 

yang tuntas dan 8% dengan 3 orang peserta didik yang tidak tuntas / gagal 



 

dari 42 orang peserta didik yang mengikuti pembelajaran, atau terjadi 

peningkatan sebanyak 21%.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai saran dengan 

mempertimbangkan hasil temuan dilapangan, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai masukan untuk perbaikan, sebagai berikut:  

1. Bagi pihak sekolah hendaknya dapat memfasilitasi proses belajar 

mengajar dengan melengkapi sarana dan prasana pembelajaran 

2. Bagi guru hendaknya mempunyai kemampuan dalam menemukan dan 

mentukan media yang cocok untuk pembelajaran sehingga dengan media 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu guru 

juga hendaknya lebih bisa membuat suasana pembelajaran menjadi lebih 

aktif dan kondusif 

3. Bagi peserta didik hendaknya untuk terus belajar dan lebih aktif dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami 

materi pembelajaran yang nantinya akan diperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. Selain itu diharapkan peserta didik dapat menambah pemahaman-

pemahan mengenai pembelajaran diluar dari jam sekolah 
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LAMPIRAN 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 
 

Sekolah        :   SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester      : V / 2 

Standar Kompetensi : 8.  Menceritakan kisah sahabat Nabi 

Kompetensi Dasar      : 8.1 Menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar RA 

Alokasi Waktu      : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 
   

Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat menceritakan kembali kisah Khalifah Abu 

 Bakar RA 

 

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ), 

Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  

Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan 

Jujur ( fairnes ). 

   

Materi Pembelajaran : Kisah Khalifah Abu Bakar RA. 

 

Metode Pembelajaran: 1. Siswa berlatih menceritakan kembali kisah Khalifah 

 Abu Bakar RA 

          2. Siswa mengadakan tanya jawab antar kelompok tentang 

 kisah Abu Bakar RA  

   

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan Pendahuluan 
 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Guru mengucap salam dan berdo‟a bersama 

 Guru memeriksa kehadiran, dan kerapihan dalam berpakaian 

 Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru membagi siswa kedalam enam kelompok 

 Guru membagikan Komik sebagai media dalam pembelajaran 

 Guru mengkorelasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan 

 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kisah Khalifah Abu 

Bakar RA 

 



 

 

2. Kegiatan Inti .   

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru dan siswa bersama-sama membaca kisah khalifah Abu Bakar dari 

media komik yang telah dibagikan 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kisah khalifah Abu Bakar 

RA yang telah dibaca 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap kelompok  

 Kelompok yang telah dibagi melaksanakan tugas yang diberikan guru, 

masing-masing kelompok mendiskusikan kisah Abu Bakar RA yang 

ada dalam komik 

 Perwakilan tiap kelompok diminta maju kedepan untuk menceritakan 

kembali kisah Abu Bakar RA 

 Kelompok lain diminta memberikan pertanyaan seputar kisah Khalifah 

Abu Bakar kepada kelompok yang maju kedepan  

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 Guru meluruskan kesalahan pahaman, dan memberikan penguatan 

tentang pembelajaran yang berlangsung 

3.  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dari kisah Abu Bakar 

RA dalam komik 

 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan dan 

menuliskannya di buku tugas 

 Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk 

mengulangi belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

Alat / Sumber Belajar: 

1. Teks kisah Khalifah Abu Bakar RA 

2. Buku Pendidikan Agama Islam  

3. Komik kisah Khalifah Abu Bakar RA 

4.  Pengalaman guru 



 

 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menceritakan kisah 

khalifah Abu Bakar 

RA 

 

Tes Tulis Essay 

 

 

Ceritakan kisah khalifah 

Abu Bakar RA 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

2.PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

     

 

CATATAN : 



 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM 

maka diadakan Remedial. 
 

Mengetahui, 

Guru Agama  

 

 

 

 

Hj. Unisap, S.Pd.I 

NIP. 19581018 197912 2 002 

 

 
 

 21 Februari 2017 

Mahasiswa Pratikan 

 

 

 

 

Yoga Anjas Pratama 

NPM : 1311010298 

 

 

                                                  Mengetahui, 

                                                  Kepala Sekolah 

 

 

 

 

                                                   Riyanto, S.Pd 

           NIP. 19610405 198203 1 013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 
 

Sekolah        :    SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester      : V / 2 

Standar Kompetensi : 8.  Menceritakan kisah sahabat Nabi 

Kompetensi Dasar     : 8.2 Menceritakan kisah Khalifah Umar bin Khattab RA 

Alokasi Waktu     : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 
 

Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat menceritakan kembali kisah Khalifah Umar 

 bin Khattab    RA 

 

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ), 

Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  

Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan 

Jujur ( fairnes ). 

 

Materi Pembelajaran : Kisah Khalifah Umar bin Khattab. 

            

Metode Pembelajaran : 1.  Siswa berlatih menceritakan kembali kisah Khalifah 

   Umar bin Khattab RA 

2. Siswa mengadakan tanya jawab antar kelompok 

tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab RA 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan Pendahuluan 
 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Guru mengucap salam dan berdo‟a bersama 

 Guru memeriksa kehadiran, dan kerapihan dalam berpakaian 

 Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru membagi siswa kedalam enam kelompok 

 Guru membagikan Komik sebagai media dalam pembelajaran 

 Guru mengkorelasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan 

 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kisah Khalifah Umar 

bin Khattab 

 



 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru dan siswa bersama-sama membaca kisah Khalifah Umar bin Khattab 

RA dari media komik yang telah dibagikan 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kisah Khalifah Umar bin 

Khattab RA yang telah dibaca 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membagikan Lembar Kerja Siswa pada tiap kelompok 

 Kelompok yang telah dibagi melaksanakan tugas yang diberikan guru, 

masing-masing kelompok mendiskusikan kisah Umar bin Khattab RA 

yang ada dalam komik 

 Perwakilan tiap kelompok diminta maju kedepan untuk menceritakan 

kembali kisah Umar bin Khattab RA 

 Kelompok lain diminta memberikan pertanyaan seputar kisah Khalifah 

Umar bin Khattab kepada kelompok yang maju kedepan  

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 Guru meluruskan kesalahan pahaman, dan memberikan penguatan tentang 

pembelajaran yang berlangsung 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dari kisah Abu Bakar 

RA dalam komik 

 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan dan menuliskannya 

di buku tugas 

 Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk mengulangi 

belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

Alat / Sumber Belajar: 

1. Teks kisah Khalifah Umar bin Khattab RA 

2. Buku Pendidikan Agama Islam  

3.  Komik kisah Khalifah Umar bin Khattab 

4.  Pengalaman guru 

 



 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menceritakan kisah 

Khalifah Umar bin 

Khattab 

Tes Tulis Essay  Ceritakan kisah 

Khalifah Umar bin 

Khattab RA 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

2.PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

     

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM 

maka diadakan Remedial. 

 



 

 
Mengetahui, 

Guru Agama  

 

 

 

 

Hj. Unisap, S.Pd.I 

NIP. 19581018 197912 2 002 

 

 
 

 28 Februari 2017 

Mahasiswa Pratikan 

 

 

 

 

Yoga Anjas Pratama 

NPM : 1311010298 

 

 

                                                  Mengetahui, 

                                                  Kepala Sekolah 

 

 

 

 

                                                   Riyanto, S.Pd 

           NIP. 19610405 198203 1 013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 
Sekolah     :   SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester      : V / 2 

Standar Kompetensi : 9.   Membiasakan perilaku terpuji 

Kompetensi Dasar     : 9.1  Meneladani perilaku Khalifah Abu Bakar RA 

Alokasi Waktu      : 3 x 35  menit (1 x pertemuan) 
 

Tujuan Pembelajaran  : 1.  Siswa dapat menunjukkan kecintaan Abu Bakar RA 

    terhadap Rasulullah SAW 

    2. Siswa dapat menunjukkan kedermawanan Abu Bakar 

   RA 

        3. Siswa dapat menunjukkan kesabaran Abu Bakar RA 

sebagai khalifah 

 

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ), 

Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  

Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan 

Jujur ( fairnes ). 

 

Materi Pembelajaran : Kisah Khalifah Abu bakar RA  

 

Metode Pembelajaran:  1. Siswa mengadakan diskusi dengan teman-temanya  

 membahas kisah keteladanan Abu Bakar RA 

      2. Siswa menunjukkan kecintaan Abu Bakar RA terhadap 

    Rasulullah SAW 

      3. Siswa menunjukkan kedermawanan Abu Bakar RA 

          4. Siswa menunjukkan kesabaran Abu Bakar RA 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan Pendahuluan 
 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Guru mengucap salam dan berdo‟a bersama 

 Guru memeriksa kehadiran, dan kerapihan dalam berpakaian 

 Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru membagi peserta didik kedalam enam kelompok 



 

 Guru membagikan Komik sebagai media dalam pembelajaran 

 Guru mengkorelasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan 

 Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai kisah 

khalifah Abu Bakar RA yang telah dipelajari 

2. Kegiatan Inti . 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru dan siswa bersama-sama membaca kisah khalifah Abu Bakar RA 

dari media komik yang telah dibagikan 

 Siswa memberikan tanggapan dari kisah Khalifah Umar bin Khattab 

yang telah baca 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru meminta siswa untuk mencari sikap-sikap terpuji khalifah Abu 

Bakar RA yang terdapat dalam komik 

 Siswa menunjukkan kecintaan Abu Bakar RA terhadap Rasulullah 

SAW 

 Siswa menunjukkan sikap kedermawanan Abu Bakar RA 

 Siswa menunjukkan sikap kesabaran Abu Bakar RA 

 Siswa memberikan pendapat tentang sikap-sikap Khalifah Abu Bakar 

RA yang patut diteladani  

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 Guru meluruskan kesalahan pahaman, dan memberikan penguatan tentang 

pembelajaran yang berlangsung 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dari kisah Abu Bakar 

RA dalam komik 

 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan dan menuliskannya 

di buku tugas 

 Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk mengulangi 

belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

 



 

Alat / Sumber Belajar: 

1. Teks kisah Khalifah Umar bin Khattab RA 

2. Buku Pendidikan Agama Islam  

3.  Komik kisah Khalifah Abu Bakar RA 

4.  Pengalaman guru 

 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal    

 Menunjukkan kecintaan 

Abu Bakar RA terhadap 

Rasulullah SAW  

 Menunjukkan 

kedermawanan  Abu Bakar 

RA 

 Menunjukkan kesahajaan 

Abu Bakar RA sebagai 

khalifah 

Tes Tulis 

 

Tes Tulis 

 

Tes Tulis 

Essay 

 

Essay 

 

Essay 

 Tunjukkan 

kecintaan Abu 

Bakar RA 

terhadapa 

Rasulullah SAW? 

 Tunjukkan 

kedermawanan 

Abu Bakar RA 

 Tunjukkan 

kesehajaan Abu 

Bakar RA 

sebagai khalifah 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

2.PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

 

 

 



 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

     

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM 

maka diadakan Remedial. 
 

Mengetahui, 

Guru Agama  

 

 

 

 

Hj. Unisap, S.Pd.I 

NIP. 19581018 197912 2 002 

 

 
 

 07 Maret 2017 

Mahasiswa Pratikan 

 

 

 

 

Yoga Anjas Pratama 

NPM : 1311010298 

 

 

                                                  Mengetahui, 

                                                  Kepala Sekolah 

 

 

 

 

                                                   Riyanto, S.Pd 

           NIP. 19610405 198203 1 013 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 

 

 

Sekolah     :   SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam 

Kelas / Semester      : V / 2 

Standar Kompetensi : 9.  Membiasakan perilaku terpuji 

Kompetensi Dasar   : 9.2 Meneladani perilaku Khalifah Umar bin Khattab 

RA 

Alokasi Waktu      : 3 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

Tujuan Pembelajaran : 1. Siswa dapat meneladani keberanian Umar bin Khattab 

 RA dalam  menegakkan ajaran Islam 

      2. Siswa dapat meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin 

 Khattab RA 

 

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa 

hormat dan perhatian ( respect ) , Tekun ( 

diligence ) , Tanggung jawab ( responsibility ), 

Berani ( courage ), Ketulusan (Honesty ),  

Integritas ( integrity ) , Peduli ( caring ) dan 

Jujur ( fairnes ). 

 

Materi Pembelajaran : Kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab  

 

Metode Pembelajaran: 1. Siswa mengadakan diskusi dengan teman-temannya  

 membahas  kisah keteladanan Khalifah Umar bin 

 Khattab RA 

       2. Siswa menunjukkan keberanian Umar bin Khattab RA 

 dalam menegakkan ajaran Islam 

     3. Siswa menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan Umar bin 

   Khattab RA 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Guru mengucap salam dan berdo‟a bersama 

 Guru memeriksa kehadiran, dan kerapihan dalam berpakaian 

 Guru menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran 



 

 Guru membagi peserta didik kedalam enam kelompok 

 Guru membagikan Komik sebagai media dalam pembelajaran 

 Guru mengkorelasikan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajarkan 

 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kisah Khalifah Umar 

bin Khattab RA yang telah dipelajari 

2. Kegiatan Inti.  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru dan siswa bersama-sama membaca kisah khalifah Umar bin Khattab 

dari media komik yang telah dibagikan 

 Siswa memberikan tanggapan dari kisah Khalifah Umar bin Khattab yang 

telah baca 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru meminta siswa untuk mencari sikap-sikap terpuji khalifah Umar bin 

Khattab yang terdapat dalam komik 

 Siswa menunjukan sikap-sikap keberanian Umar bin Khattab dalam 

menegakan ajaran Islam 

 Siswa menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan Umar bin Khattab RA  

 Siswa memberikan pendapat tentang sikap-sikap Khalifah Umar bin 

Khattab RA yang patut diteladani  

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

 Guru meluruskan kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan 

tentang pembelajaran yang berlangsung 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran dari kisah Umar bin 

Khattab RA dalam komik 

 Guru memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan dan menuliskannya 

di buku tugas 

 Guru memberikan pesan moral, dengan mengingatkan untuk mengulangi 

belajar dirumah, apa yang telah diperoleh dari sekolah 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

 



 

Alat / Sumber Belajar: 

1. Teks kisah Khalifah Umar bin Khattab RA 

2. Buku Pendidikan Agama Islam  

3.  Komik kisah Khalidah Umar bin Khattab RA 

4.  Pengalaman guru 

 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal    

 Menunjukkan sifat-sifat 

keberanian Umar bin 

Khattab dalam 

menegakkan ajaran Islam 

 Menunjukkan sifat-sifat 

kepemimpinan Umar bin 

Khattab RA  

Tes Tulis 

 

 

 

Tes Tulis 

Essay 

 

 

 

Essay 

 Tunjukkan sifat-

sifat keberanian 

Umar bin 

Khattab dalam 

menegakan 

ajaran Islam 

 Tunjukkan sifat-

sifat kepimpinan 

Umar bin 

Khattab RA 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

2.PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

     

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM 

maka diadakan Remedial. 
 

Mengetahui, 

Guru Agama  

 

 

 

 

Hj. Unisap, S.Pd.I 

NIP. 19581018 197912 2 002 

 

 
 

 14 Maret 2017 

Mahasiswa Pratikan 

 

 

 

 

Yoga Anjas Pratama 

NPM : 1311010298 

 

 

                                                  Mengetahui, 

                                                  Kepala Sekolah 

 

 

 

                                                   Riyanto, S.Pd 
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Lembar Observasi Penilaian Penggunaan Media Komik 

 

Nama Sekolah : SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Nama Peneliti  : Yoga Anjas Pratama 

Tanggal Pengamatan : 28 Februari 2017 

Tahun Pelajaran : 2016-2017 

Kelas/Semester : V/2 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda ceklis () pada kolom  :  

 Sangat baik, apabila kegiatan sangat  baik dilakukan 

 Baik, apabila kegiatan baik dilakukan 

 Cukup baik, apabila kegiatan cukup baik dilakukan 

 Kurang baik, apabila kegiatan kurang baik dilakukan. 

No Kegiatan yang di observasi 

Penilaian 

Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang  

Baik 

1 Pendahuluan 

a. Mengucap salam dan berdo‟a bersama  

b. Menyiapkan /  mengkondisikan kelas 

c. Memeriksa kehadiran, dan kerapihan 

dalam berpakaian 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

e. Mengkorelasikan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

a. Membagi peserta didik kedalam enam 

kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Membagikan komik sebagai media 

pembelajaran 

c. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk membaca dan memahami 

komik yang telah dibagikan 

d. Membagikan lembar kerja siswa untuk 

dikerjakan secara berkelompok 

e. Membimbing peserta didik dalam 

mengerjakan LKS  

f. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk membacakan hasil LKS 

yang telah dikerjakan  

g. Mengajak dan membiasakan peserta 

didik untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dimengerti /dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan 

b. Guru memberikan soal sebagai 

evaluasi dari pembelajaran 

c. Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucap hamdalah dan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Penerapan kebiasan bertanya 

a. Guru menguasi keterampilan bertanya 

b. Guru mampu menjelaskan materi 

dengan menggunakan media komik 

c. Siswa termotivasi untuk bertanya 

   

 

 

 

 

 



 

6 Tekhnik pembagian kelompok 

Guru membagi kelompok berdasarkan 

tempat duduk peserta didik 

   

 

 

7 Kemampuan melakukan evaluasi 

a. Guru melakukan tes formatif 

b. Guru mengawasi saat tes berlangsung 

  

 

 

  

8 Memberikan penghargaan individu dan 

kelompok. 

Memberi pujian kepada siswa atau 

kelompok yang mampu menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan tepat 

     

 

 

 

9 Meyimpulkan materi 

a. Guru menyimpulkan hasil diskusi 

b. Guru menyimpulkan seluruh materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

  

10 Mengatur waktu 

a. Guru dapat mengatur pembagian waktu 

belajar 

b. Guru melaksanakan kegiatan belajar 

tepat waktu 

c. Waktu pelaksanaan sesuai dengan RPP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lembar Observasi Penilaian Penggunaan Media Komik 

 

Nama Sekolah : SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung 

Nama Peneliti  : Yoga Anjas Pratama 

Tanggal Pengamatan : 14 Maret 2017 

Tahun Pelajaran : 2016-2017 

Kelas/Semester : V/2 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda ceklis () pada kolom  :  

 Sangat baik, apabila kegiatan sangat  baik dilakukan 

 Baik, apabila kegiatan baik dilakukan 

 Cukup baik, apabila kegiatan cukup baik dilakukan 

 Kurang baik, apabila kegiatan kurang baik dilakukan. 

No Kegiatan yang di observasi 

Penilaian 

Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

1 Pendahulan 

a. Mengucap salam dan berdo‟a bersama 

b. Meyiapkan / mengkondisikan kelas 

c. Memeriksa kehadiraan dan kerapihan 

dalam berpakaian 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai 

e. Mengkolerasikan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Kegiatan inti 

a. Membagi kembali peserta didik 

kedalam enam kelompok, yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

  



 

dengan kelompok sebelumnya 

b. Membagikan komik sebagai media 

pembelajaran. 

c. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk membaca dan memahami 

komik yang telah dibagikan 

d. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk mencari sikap-sikap terpuji 

yang terdapat dalam komik 

e. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk menunjukan sikap-sikap 

terpuji yang terdapat dalam komik 

f. Membimbing dan mendorong peserta 

didik untuk memberikan pendapat 

mengenai sikap-sikap terpuji yang 

terdapat dalam komik 

g. Memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik yang ribut / mengobrol 

pada saat proses pembelajaran 

h. Mengajak dan membiasakan peserta 

didik untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami / dimengerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Penutup 

a. Memberikan kesimpulan terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

b. Memberikan soal sebagai evaluasi dari 

pembelajaran 

c. Menutup pembelajaran dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

mengucap hamdalah dan salam 

5 Penerapan kebiasan bertanya 

a. Guru menguasi keterampilan bertanya 

b. Guru mampu menjelaskan materi 

dengan menggunakan media komik 

c. Siswa termotivasi untuk bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 Tekhnik pembagian kelompok 

Guru membagi kelompok berdasarkan 

tempat hasil belajar peserta didik 

  

 

  

7 Kemampuan melakukan evaluasi 

a. Guru melakukan tes formatif 

b. Guru mengawasi saat tes berlangsung 

  

 

 

  

8 Memberikan penghargaan individu dan 

kelompok. 

Memberi pujian kepada siswa atau 

kelompok yang mampu menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan tepat 

 

  

 

 

 

  

9 Meyimpulkan materi 

a. Guru menyimpulkan hasil diskusi 

b. Guru menyimpulkan seluruh materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

  

10 Mengatur waktu 

a. Guru dapat mengatur pembagian waktu 

belajar 

b. Guru melaksanakan kegiatan belajar 

tepat waktu 

c. Waktu pelaksanaan sesuai dengan RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Catatan Lapangan 

 

Siklus    : I (satu) 

Hari/tanggal    : Selasa / 28 Februari 2016 

Waktu    : 10.00 – 12.30 

Kelas/Semester : V/2 

 

No Kegiatan Guru Catatan 

1 Guru mengkondisikan kelas dan 

memeriksa kehadiran serta 

kerapihan dalam berpakaian 

Terdapat peserta didik yang tidak 

memasukan / merapikah pakaianya 

2 Guru mengkolerasikan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari 

Peserta didik memperhatikan penjelasan 

dari guru tetapi ketika mereka diberi 

pertanyaan mengenai pembelajaran 

sebelumnya sedikit sekali diantara 

mereka yang berani menjawab 

pertanyaan 

3 Guru membagi peserta didik 

kedalam enam kelompok dengan 

tiap kelompok berjumlah tujuh 

orang 

Peserta didik belum terbiasa dengan 

pembelajaran berkelompok. Peserta 

didik terlihat gaduh dan mereka pilih-

pilih teman kelompok yang diinginkan 

4 Guru membagikan lembar LKS dan 

memberikan pengawasan serta 

bimbingan kepada peserta didik / 

kelompok dalam mengerjakan LKS 

Beberapa peserta didik terlihat ribut dan 

beberapa diantaranya tidak ikut 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas / 

LKS  

5 Guru membimbing dan mendorong 

peserta didik kelompok / individu 

untuk membacakan hasil LKS yang 

telah dikerjakan 

Peserta didik masih malu-malu dan 

saling tunjuk menunjuk untuk 

membacakan hasil LKS yang telah 

mereka kerjakan. 



 

6 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai materi pembelajaran 

yang belum dimengerti atau 

dipahami. 

Sedikit sekali peserta didik yang mau 

bertanya, sisanya mereka hanya diam 

dan malu-malu  

 

7 Guru memberikan soal sebagai 

evaluasi dari pembelajaran 

Beberapa peserta didik terlihat berjalan-

jalan mencari contekan dan ribut pada 

saat proses pengerjaan soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Lapangan 

 

Siklus    : II (dua) 

Hari/tanggal    : Selasa / 14 Maret 2016 

Waktu    : 10.00 – 12.30 

Kelas/Semester : V/2 

 

No Kegiatan Guru Catatan 

1 Guru mengkondisikan kelas dan 

memeriksan kehadiran, kerapihan 

dalam berpakaian. 

Sudah tidak ditemukan lagi peserta didik 

yang mengeluarkan pakaianya. 

2 Guru mengkolerasikan materi 

sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari 

Peserta didik memperhatikan pejelasan 

dari guru  dan sudah tidak takut / malu-

malu lagi dalam menjawab pertanyaan 

dari guru 

3 Guru membagi peserta didik 

kedalam enam kelompok dengan 

tiap kelompok berjumlah tujuh 

orang yang berbeda dengan 

kelompok sebelumnya 

Peserta didik masih terlihat gaduh namun 

kali ini sudah tidak ditemukanya lagi 

peserta didik yang pilih-pilih anggota 

kelompok 

5 Guru membimbing dan 

memberikan pengawasan kepada 

peserta didik untuk menemukan 

sikap-sikap terpuji yang terdapat 

dalam komik 

Suasana kelas tenang dan peserta didik 

saling bekerjasama dalam mencari sikap-

sikap terpuji yang diperintahkan guru. 

6 Guru membimbing dan 

mendorong peserta didik untuk 

menunjukan sikap-sikap terpuji 

yang terdapat dalam komik 

Peserta didik terlihat antusias dan secara 

bergantian mereka menunjukkan sikap-

sikap terpuji hingga selesai. 

 

7 Guru memberikan kesempatan Peserta didik terlihat aktif, dan sudah 



 

kepada peserta didik untuk 

bertanya mengenai pembelajaran 

yang belum dipahami atau 

dimengerti 

tidak malu-malu lagi dalam bertanya 

8 Guru memberikan soal sebagai 

evaluasi dari pembelajaran 

Peserta didik mengerjakan soal dengan 

sendiri-sendirinya dan sudah tidak 

ditemukanya lagi peserta didik yang ribut 

atau berjalan-jalan mencari contekan  

  

  

  



 

      Kerangka Interview 

Responden Guru Mata Pelajaran 

 

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran dengan menggunakan media 

komik ? 

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

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

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

 

2. Apakah ibu pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media komik ? 

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

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

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

 

3. Media apa yang selama ini dipergunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di kelas V SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung ? 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI 

 

 

  
          Keadaan kelas V ketika pre tes.   Keadaan Peserta didik ketika mencermati  

komik yang dibagikan. 

 

  
Keadaan Peserta didik putra saat berdiskusi. Peserta didik mengerjakan tugas secara              

berkelompok. 
 

  
Keadaan Peserta didik putri saat  

berdiskusi.                       Peneliti membimbing 

dan mengawasi peserta    

didik dalam 

 mengerjakan LKS. 

 
 



 



 



 



 

Abu Bakar adalah seorang Saudagar kaya / pedagang 

dari Makkah. Dia lahir pada 573 M, dua tahun setelah 

kelahiran nabi Muhammad. Ayahnya bernama Usman 

dan ibunya Salma binti Sakhar. Abu Bakar dikenal 

sebagai seorang yang berprilaku terpuji dan pandai 

menjaga kehormatan diri 
 

Perjalanan Hidup Abu Bakar RA 



 



 



 



 

Ya tuan, akan datang 

kepada kita seorang 

utusan Allah yang 

terahir (Rasul). Apakah 

engkau 

mempercayainya? 

Wahai Abu Bakar. Benar! 

Aku juga mempecayai hal 

itu, sebagaimana aku 

telah mendengarnya dari 

beberapa orang dan 

kitab-kitab terdahulu 



 

Wahai Abu Bakar, Apakah kau 

tahu tentang utusan Allah?, 

Bahwa akan datang seorang 

rasul terakhir dari tanah 

haram ini. 
 

Benarkah yang engkau katakan itu wahai pendeta. 

bahwa akan datang seorang rasul terahir dari 

tanah haram ini. Jika benar seperti itu tentu aku 

akan menjadi orang  pertama yang beriman 

kepadanya 

Abu Bakar Dalam Perjalananya Bertemu  Dengan Pendeta 



 

Apakah engkau telah 

mengetahui tuanku, 

Muhammad, Muhammad 

telah menjadi seorang Muhammad? 

Ia menjadi 

seorang Rasul.  

Abu Bakar Mendapat kabar bahwa Muhammad telah menjadi Rasul 

Benar apa yang dikatakan pendeta 

itu, bahwa akan datang seorang 

Rasul dari tanah haram ini dan itu  

adalah Muhammad. Aku harus 

segera menemuinya! 
 



 

Wahai Rasullah aku mendengar 

kau adalah seorang terahir 

Rasul maka dari itu 

kedatanganku kesini tidak lain 

hanyalah untuk memeluk 

Asyhadu an-laa 

ilaaha illallaah Wa 

asyhadu anna 

Muhammadan 

Ucapkanlah 

dua kalimat 

Syahadat 

wahai Abu 



 

Wahai sahabat-

sahabatku telah datang 

kepada kita rasul 

terahir. Dia adalah 

Muhammad Saw Utusan 

Muhamm

ad! 

Apakah yang 

kau katakan 

itu benar. 

Wahai Abu 

Yang kusampaikan 

ini benar adanya 

wahai saudaraku, 

dan aku telah 

beriman dan 



 

Asyhadu an-laa ilaaha illallaah 

Wa asyhadu anna Muhammadan 

rasuulullah  
 

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan 

aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah 



 

Kebohongan apalagi 

yang kau perbuat 

Muhammad. Kau hanya 

mengada-ngada. 

Hahahaha. Pembohong 

Isra’ Mi’raj Rasulullah Saw 

Mengadakan 

perjalanan dalam satu 

malam, dari mekah 

menuju baitulmaqdis. 

Dan pagi ini kau telah 

berada dimekah. Kau 



 

Apakah ia berkata 

demikian wahai Abu 

Jahal 

Jika benar demikian maka sungguh ia 

benar dan tidak berdusta. Aku 

membenarkan ia dan aku tetap 

membenarkanya meskipun lebih dari itu 

Abu Jahal: Wahai Abu Bakar! 

Bagaimanakah pendapatmu 

tentang perkataan sahabatmu 

(Muhammad) bahwa semalam 

ia berjalan-jalan ke 

Baitulmaqdis (Palestina) dan 

Ya, sungguh 

ia berkata 

begitu 

didepan 

orang 

Mendengar Berita Tersebut Kemudian Abu Jahal Bergegas Menemui Abu Bakar 



 

Kita akan meninggalkan 

Mekah dan melakuan 

perjalanan yang panjang, 

kita akan pergi ke 

Madinah demi 

Aku dengar 

Mandinah adalah 

kota yang aman  

Hijrah ke madinah 



 

Awas kau Muhammad akan 

kubuh kau. Cepat! Kita cari 

Muhammad dan kita bunuh 

Yeah!! 

Hehehe

k... 



 

Apakah mereka berdua 

bersembunyi didalam? 

Sepertinya mereka tidak ada 

didalam. Lihatlah ada sarang 

laba-laba. Tidak mungkin bagi 

mereka masuk kedalam tanpa 

merusak sarang laba-laba itu 



 

Ayo kita cari! Mereka 

pasti berada tak jauh 

dari sini 

Ya, aku rasa juga 

begitu. Kita harus 

segera menemukan  dan 

membunuhnya 



 

Ambilah sedikit gandum ini 

semoga bisa memenuhi 

kebutuhan hidupmu, dan semoga 

Allah senantiasa melapangkan 

Terimakasih 

tuan,Terimakasih. 

Semoga Allah 

membalas setiap 

perbuatan baik tuan 



 

Hentikan itu Umayyah bin 

Khalaf. Bagaimana jika aku 

membeli budakmu itu (Bilal 

bin Rabbah) dengan harga 

5 dinar 

Aku setuju dengan 

tawaranmu Abu Bakar. 

Ambilah budak ini, aku 

tak begitu 

membutuhkanya. Sebagai 

Abu Bakar Memerdekakan Seorang Budak (Bilal Bin Rabbah) dengan Hartanya 

Sejak saat itu Bilal menjadi merdeka. Ia dimerdekakan 

oleh Abu Bakar tanpa tebusan apapun, dan ia bebas 

untuk mengikuti ajaran Islam. Itulah salah satu contoh 

sikap kedermawanaan yang dimiliki Abu Bakar 
 



 

Mbee

k... 

Tuanku Abu Bakar kau adalah 

orang yang sangat baik dan 

begitu dermawan 



 



 

Tenang saudaraku, Janganlah 

engkau bersedih. Kini sudah 

saatnya bagi beliau 

(Muhammad Saw) untuk 

Apa? 

Rasulullah 

Apakah benar 

yang kau 

katakan itu 

Wafatnya Rasulullah Saw 



 

Hidup Abu 

Bakar majulah 

Akhirnya pada tahun 632-634 M/11-13 H) Abu Bakar diangkat 

menjadi khalifah, dan ia memimpin umat Islam 2 tahun 

lamanya. Adapun usaha-usaha yang dilakukanya selama menjadi 

khalifah diantaranya: Memerangi nabi palsu dan kaum murtad, 

melakukan pembukuan Al-Qur’an dan perluasan wilayah Islam 

ke Irak dan Syiria. 
 

Abu Bakar 
 

Abu Bakar Diangkat Menjadi Khalifah Umat Islam 



 

Subhanallah betapa sederhana dan mulianya tuan Abu 

Bakar, bahkan setelah ia meninggal  keluarganya 

mengembalikan harta milik negara ke baitul mal (Keledai dan 

tong pemerah susu)betapa banyak jasa-jasa yang dilakukan 

tuan Abu Bakar untuk Islam, yang mungkin kita tidak dapat 

Abu bakar berjasa dalam 

memberantas kaum murtad dan 

nabi palsu, membukukan Al-

Qur,an, dan memperluas wilayan 

Islam hingga ke Syria dan Irak 

Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 23 Jumadil 

Akhir 13 H. Bertepatan pada tahun 634 Agustus dengan 

dalam usia 63 tahun, dan ia dimakamkan di bekas rumah 

putrinya (Aisyah) disebelah makam Rasulullah Saw. 

 



 



 

Wahh.. 

Tubuhnya, tinggi, 

besar dan kuat 

Dia Umar memang 

orang yang tegas dan 

bijaksana 

Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 M. Pada saat itu 

nabi Muhammad Saw masih berusia 12 tahun. Ayahnya 

bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Khantamah bin 

hisyam binti Hisyam bin Mugirah al-Makhzumi. Umar bin 

Khattab merupakan sahabat nabi Saw yang paling 

pemberani, cerdas, dan tegas 
 
 

Perjalanan Hidup Umar bin Khattab 



 



 

Umar juga suka menyiksa orang-orang Islam. 

“Jangan pernah kau memeluk dan mengikuti 

ajaran Muhammad jika kau berani memeluk 

agama Muhammad (Islam) atas 

sepengetahuanku maka akan kusiksa dan 

kupukul engkau” 

Ampun tuanku Umar, Aku 

tidak akan pernah 

mengikuti ajaran 

Muhammad  (Islam) aku 

akan tetap setia kepada 



 



 

Hai musuh Allah! Aku telah lama memeluk 

agama Muhammad,  Kalau engkau mau 

membunuh kami , bunuhlah! Aku tidak 

akan takut sedikitpun, aku akan tetap 

mengikuti agama Muhammad 

Umar merasa sangat marah kepada 

adiknya, kepalanyapun dipukul dengan 

keras dan mulutnya disikut hingga 

berdarah. “ 



 

Maafkan kakak, ucap Umar menyesal. 

Tolong berikan ayat-ayat Al-Qur’an itu 

agar aku dapat mempertimbangkan 

ajaran Muhammad 

Ini kak ayat-ayatnya (Al-

Qur,an). Fatimah 

memberikan Al-Qur’an 



 

Bismillahirohmanirohim. Alangkah bagus dan 

mulianya ayat-ayat ini. Dimana Muhammad aku 

hendak bertemu denganya, aku akan masuk 

Islam. 

Alhamdulillah. 

Syukurlah jika 

kakak tertarik 

untuk masuk Islam 



 

Wahai Rasulullah sesungguhnya aku datang 

kemari hendak beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada apa-apa yang telah 

datang darinya. 

Kemudian Rasulullah menepuk dada 

Umar dengan tangan kananya 

sebanyak tiga kali. Ucapkanlah dua 

kalimat syahadat wahai Umar 



 

Asyhadu an-laa ilaaha illallaah Wa asyhadu anna 

Muhammadan rasuulullah. Aku bersaksi tiada 

tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah 

Allahu akbar 

Allahu akbar 

Allahu akbar 

Allahu akbar 

Allahu akbar 

Allahu akbar 



 



 

Semenjak Umar masuk Islam 

kita tak bisa menganggu 

orang-orang Islam itu. Aku 

takut padanya Umar 

Hemb! Ya seperti yang kau bilang, mereka 

berlindung pada Umar. Umar tidak akan 

segan-segan melawan orang-orang yang 

mencoba mengancurkan Islam 

Cep

at 



 

Barang siapa yang memberikan 

hartanya untuk Islam maka akan 

diberi pahala oleh Allah 

Akan kuberikan sebagian hartaku 

ini untuk mereka yang 

membutuhkan dan untuk agamaku 

Islam 

Umar Suka Bersedekah Dan Membantu Orang-Orang Yang Lemah 



 

Ambilah sebagian hartaku ini wahai saudaraku, 

sekiranya harta ini dapat membantu memenuhi 

kebutuhan hidupmu, sesungguhnya harta ini 

iyalah pemberian Allah dan milik mereka yang 

membutuhkan 

Alhamdulilah! Terimakasih 

tuanku Umar kami sangat 

membutuhkan harta ini, 

semoga Allah membalas 

semua kebaikan anda. 
Semua ini 

adalah rizeki 

dari Allah 



 

Aku akan maju kedepan memimpin 

perang ini, mengancurkan pasukan 

musuh. “Allahu Akbar!” “Allahu 

Akbar!” “Allahu Akbar!” 

“Allahu Akbar!” “Allahu Akbar!” Kita 

hancurkan pasukan musuh dan kita 

kalahkan mereka wahai Umar. Aku akan 

selalu berada bersamamu 

Umar Selalu Berani Dalam Membela Islam 



 



 

“Ya Allah jadikanlah seluruh amalku amal yang 

shalih, dan jadikanlah amalan-amalanku itu 

ikhlas hanya mengharap wajah-Mu semata , dan 

janganlah kau jadikan amalan-amalanku itu 

untuk mengharapkan keridhaan seorang pun.” 

Ampunilah dosaku ya Allah walaupun sebanyak 

buih dilautan. 

Setiap Malam Umar Shalat Sambil Menangis 



 

Terimalah uang ini nek 

agar kau bisa makan, dan 

semoga Allah senantiasa 

melimpahkan rizekinya 

kepada kita semua 

Terimakasih Umar. Semoga Allah 

membalas semua kebaikanmu dan 

semoga rahmat senantiasa tercurah 

terhadapmu 

Umar Sangat Menyayangi Orang-Orang Miskin 



 

Rasulullah telah wafat. 

Rasulullah telah wafat. Apa? 

Rasulullah 

telah wafat 

Benarkah yang 

kudengar ini? 
 

Tiba-Tiba Terdengar Berita Sedih “Rasulullah Telah Wafat” Kaum Muslimin Menangis 



 

Rasulullah 

telah wafat 



 

Wahai 

saudaraku, jika 

itu keinginan 

kalian, maka aku 

akan menjadi 

Kemudian Umar bin Khattab berpidato: “Wahai saudaraku 

bagaimana sikap kalianya seandainya aku cenderung kepada 

kesenangan duniawi? Sesungguhnya aku takut kalau aku 

berbuat salah, tetapi dari kalian tidak ada seorangpun yang 

menentangku karena hormat kalian kepadaku. Maka apabila 

aku berbuat baik, bantulah aku, tapi jika aku berbuat jahat / 

buruk perbaikilah aku 
“Demi Allah wahai Amirul 

Mukminin, kalau kami 

melihat anda membengkok 

maka akan kami luruskan 

kembali dengan pedang 

kami.  

“Semoga Allah sayang 

kepada kalian, dan 

segala puji bagi Allah 

bahwa diantara kalian 

terdapat seorang 

yang berani 

mengoreksiku dengan 

Umar 

Umar! 

Umar! 

Umar Diangkat Menjadi Khalifah 



 

Nak! Jadilah anak yang 

baik dan berbakti 

kepada kedua orang tua. 

mereka pasti sangat 

Akhirnya Umar resmi menjadi khalifah umat Islam.  Masa 

pemerintahanya berlangsung selama sepuluh tahun enam bulan (634-

644 M/13-23 H). Ia adalah seorang pemimpin yang tegas, cerdas, 

dan bijaksana. Ia juga begitu peduli terhadap rakyat kecil, dan 

zuhud terhadap kehidupan dunia, selain itu ia juga memiliki 

keberanian menegakan kebenaran dan memberantas kemungkaran 
 

Dia memang 

selalu begitu 

tuan 
Kami sangat 

menyayangi 

tuan umar HiHi 
 



 

Izinkanlah aku 

membawakan karung ini 

untuk ibu 

Jangan Umar, Jangan. Tidak usah, biar ibu 

sendiri yang membawanya. Ibu masih memiliki 

cukup tenaga untuk memikulnya 

Umar Sangat Menyayangi Rakyat Kecil Dan Suka Menolong Terhadap Sesama 



 

Aku harus mulai dari 

mana nih? Semua 

makanan ini, 

semuanya terlihat 

lezat dan nikmat 

Alhamdulillah 

Allah telah 

memberikan 

makanan yang 

lezat ini. 

Kepedulian Umar Terhadap Rakyat Kecil  

Hemb. 

semuanya  

terlihat 



 

Wafatnya Umar Bin Khattab  

Akhirnya Umar bin Khattab wafat pada bulan 

Dzulhijah tahun 23 H/644 H, dan dimakamkan 

disebelah makam Abu Bakar, dan Rasulullah Saw. 

Umar bin Khattab meninggal dunia dikarenakan ia 

dibunuh oleh seorang budak Persia Abu Lu’luah atau  

Fairuz dikarenakan rasa dendam yang membara  yang 

disebabkan karena Umar dianggap sebagai penyebab 

hilanganya kerajaan persia 

Diantara keteladanan yang patut dicontoh dari kisah 

khalifah Umar bin Khattab adalah keperibadianya yang 

berani dalam menegakan kebenaran dan memberantas 

kemungkaran, peduli terhadap rakyat kecil serta sikap 

zuhudnya terhadap dunia. 

Ya Allah! Permudahkanlah jalannya, 

terimalah setiap kebaikanya dan 

hapuskanlah setiap keburukannya. 

Ampuni setiap dosanya dan 

perkenakanlah surga untuknya 

Semoga selalu kau 

curahkan rahmat 

dan hidayahmu 

untuk tuan Umar. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


