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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR AKIDAH AKHLAK DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA PESERTA 

 DIDIK KELAS IV MI AL MUHAJIRIN PANJANG  

BANDAR LAMPUNG 

 

                                     ISMAIL SUHADA 

                                      NPM: 1211100132 

 

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Guru dituntut harus  bisa untuk 

dapat mengembangkan bahkan memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Karena selama ini siswa hanya diberi pembelajaran dengan metode yang 

monoton dan konvensional saja, sehingga berdampak dari hasil belajar siswa 

menurun 

.  Menyikapi permasalahan tersebut perlu dikembangkan sebuah media 

pembelajaran yang tepat dan efektif. Media Adio visual sebagai salah satu media yang 

dapat menjadikan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa akan lebih efektif dan 

menyenangkan karena siswa terlibat langsung dalam poses pembelajaran, sehingga 

diharapkan dengan adanya penerapan media audio visual dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan penggunaaan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak kelas IV MI-Al 

Muhajirin Panjang Bandar Lampung?” 

 Jenis design penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom action research. 

Penelitian ini lebih bersifat memecahkan suatu masalah yang hasilnya dideskripsikan 

secara menyeluruh. Subyek penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas IV MI-AL 

Muhajirin Panjang Bandar Lampung. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus yaitu siklus I 

dan II yang tiap-tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, refleksi. 

 Hasil penelitian selama dua siklus ini menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

khususnya materi akhlak terpuji pada mata pelajaran akidah akhlak dalam penerapan 

Media Audio Visual, mengalami peningkatan terlihat dari rata-rata nilai sebelum 

melakukan penerapan adalah 57,45 dan setelah penerapan Audio Visual pada siklus I 

meningkat dengan rata-rata nilai 69,15 dan pada siklus II Mencapai 77,5. Maka, 

penggunaan Media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Akidah Akhlak khususnya pada materi akhlak terpuji di MI-AL Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung. 

  

 

Kata kunci: Media Audio Visual, Hasil Belajar, Akidah Akhlak 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                              

      

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

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

dan Dia banyak menyebut Allah.” ( Al qur‟an surat Al Ahzab ayat 21)
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                   BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pengetahuan pada saat ini terutama di dunia pendidikan 

dituntut untuk mbisa mengembangkan bahkan memajukan serta meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, usaha untuk melahirkan suatu sistem 

pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan kondisi negara yaitu yang 

berdasarkan pancasila harus dilaksanakan, salah satunya yang harus ada adalah guru 

yang berkualitas yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni yang 

memiliki potensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.
2
 

Dalam dunia pendidikan guru memegang peranan penting karena dalam 

keberhasilan proses belajar mengajar sangat di tentukan oleh faktor guru, tugas guru 

adalah menyampaikan pada siswa engan proses komunikasi dan proses belajar 

mengajar yang dilakukanya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

sangatlah tergantung pada intraksi antara guru dan peserta didik. Ke tidak berhasilan 

interaksi akan mengakibatkan dampak pesan yang dibawa oleh guru.
3
 

Untuk itu seorang guru diharuskan memiliki kemampuan pedagogikyaitu 

memiliki kemampuan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran termasuk 

diantaranya kemampuan penggunaan media pembelajaran.
4
 guna  membangkitkan 
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 Yudi Munadi, Media Pembelajaran: sebuah pendekatan baru, Jakarta, Gaung persda perss 

2010, hlm 1 
3
 Basyirudin Usman, Asnawir, Media Pembelajaran, Jakarta: Delia Citra Utama, 2002, hlm 1. 
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 Yudhi Munadi, loc, cit. 



 

semangat anak didik agar giat meraih prestasi belajar dalam hal ini dengan 

menciptakan situasi kondisi belajar yang menyenangkan, efektif dan bermakna bagi 

siswa. tugas guru memanglah sangat komplek, mereka di tuntut untuk menguasai 

sejumlah ilmu pengetahuan serta keterampilan yang di perlukan. Guru juga di tuntut 

harus memiliki kemampuan profesional dalam tugasnya dan menerapkan konsep 

teknologi pembelajaran. 

 Kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dan bermakna bagi siswa dalam 

peningkatan keilmuannya, bukan hanya bergantung saratnya muatan materi pelajaran, 

sarana dan prasarana, keadaan biologis, psikologis anak serta kondisi sosial 

ekonominya, tetapi juga tergantung kepada kinerja dan profesionalisme guru dalam 

mengajar. Setiap pendidik dituntut mempertimbangkan kebutuhan belajar yang sesuai 

dengan masa perkembangan anak.
5
 Guru yang berkualitas akan mampu menentukan 

cara membelajarkan yang tepat dalam mengantarkan peserta didiknya untuk 

memperoleh tujuan belajar sebagaimana yang diharapkan. 

Dalam konteks ini pemanfaatan media atau alat bantu dalam proses 

pembelajaran agama menjadi kebutuhan utama. Media pengajaran pendidikan agama 

adalah perantara atau pengantar pesan guru agama kepada penerima pesan yaitu 

siswa. Media pembelajaran ini sangat di perlukan dalam merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian sehingga terjadi proses belajar mengajar 

serta  dapat meperlancar penyampaian pendidikan agama islam.
6
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), h. 41. 
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 Muhaimin. Strategi Belajar (penerapan dalam pembelajaran pendidikan islam),  

CV. Citra Media, Surabaya, 1996, hlm.91 



 

Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat 

perhatian guru atau fasilitator dalam setiap kegiatam pembelajaran. oleh karena itu 

guru atau fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media belajar agar 

dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

hal ini terlebih diperuntukan bagi siswa yang belum dapat menerima pesan yang 

disampaikan guru, maka pemanfaatan media sangat di anjurkan. Dengan demikian 

penggunaan media dapat mempermudah guru untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran pada  siswa, selain mempermudah pembelajaran pemanfaatan media 

juga meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. 

Lebih lanjut, Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian Media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar mampu meningkatkan minat yang baru, 

motivasi dan rangsangan belajar  dan bahkan mampu membawa pengaruh psikologis 

terhadap siswa.
7
  

Motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan/prilaku individu, 

menunjukan situasi dalam diri individu yang mendorong atau menggerakan individu 

untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Motivasi terbentuk dari tenaga-

tenaga yang bersumber dari dalam dan luar individu, motivasi mempunyai dua fungsi 

yaitu untuk mengarahkan prilaku dan meng aktifkan perilaku.
8
 

Prinsip penggunaan media pembelajaran bahwa dalam penggunaan media 

siswa harus di persiapkan dan di perlakukan sebagai peserta yang aktif serta harus 

ikut bertanggung  jawab selama kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai 
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upaya dalam menimbulkan atau menggugah minat siswa agar mau belajar, mengikat 

perhatian siswa agar senantiasa terikat kepada kegiatan belajar mengajar. 

Mengenai jenis media pembelajaran, pada saat ini media sebagai alat bantu 

mengajar telah berkembang sedemikian pesatnya sesuai dengan kemajuan teknologi. 

Ragam media pun cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, 

waktu, maupu materi yang disampaikan, terpenting yang harus diketahui, setiap jenis 

memiliki karakteristik dan kemampuan dalam menayangkan pesan dan informasi.
9
 

Salah satunya yaitu Media Audio visual. Media ini adalah media visual yang 

menggabungkan penggunaan suara. Dilihat dari sifat pesan yang di terimanya media 

audio visual  ini menerima pesan verbal dan non-verbal. pesan verbal yakni bahasa 

lisan atau kata-kata, dan pesan non verbal ialah bunyi bunyian dan vokalisasi seperti 

gerutuan,  gumam, musik, dan lain-lain. Singkatnya media audio visual adalah media 

yang mengandalkan suara dan penglihatan atau berkaitan dengan indra pendengaran 

dan penglihatan .
10

 

Materi audio visual hanya dapat berarti bila dipergunakan sebagai bagian dari 

proses pengajaran. Peralatan audio visual tidak harus digolongkan sebagai 

pengalaman belajar yang diperoleh dari pengindraan pandang dan dengar, tetapi 

sebagai alat teknologis yang bisa memperkaya serta memberikan pengalaman konkrit 

kepada siswa. Pengajaran audio visual menambahkan komponen “audio” kepada 

pengajaran visual, yang secara konseptual sebenarnya tidak banyak memberikan 

banyak perbedaan berarti. 
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 Hamzah, Profesi Kependidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007,hlm 109 
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Pengajaran audio visual juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu terlalu 

menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap 

memandang materi audio visual sebagai alat bantu guru dalam mengajar.
11

 

Pendidikan agama islam di madrasah itu sendiri terdiri atas empat macam 

mata pelajaran yaitu: Al-quran dan hadist, Akidah akhlak, Fikih dan Sejarah 

Kebudayaan islam. Masing – masing pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, 

isi mengisi dan saling melengkapi. 

Terkait materi dalam penelitian ini maka dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan agama islam, khususnya dalam pembelajaran Akidah Akhlak Menurut 

Nasrudin  mata pelajaran Akidah akhlak adalah bagian dari mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang digunakan sebagai wahana pemberian pengetahuan 

bimbingan dan pengembangan kepada siswa agar dapat memahami, meyakini dan 

menghayati kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalka dalam kehidupan 

sehari-hari, faktor media pembelajaran yang dianggap berpengaruh.  

Pelajaran aqidah ahlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk memberikan 

kemampuan dasar kepada peserta didik tentang aqidah Islam untuk mengembangkan 

kehidupan beragama. Sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT serta berakhlak mulia, sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat dan 

sebagai warganegara. Cakupan materi pembelajaran aqidah akhlah di MI Al-

Muhajirin pada setiap aspek dikembangkan dalam suasana pembelajaran terpadu, 

meliputi:  

                                                             
11

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Teknologi pengajaran, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), 

h. 58. 



 

a Ahlak berisi aspek pelajaran untuk menanam kan pemahaman dan keyakinan 

terhadap aqidah Islam sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman. Dan 

dalam hal ini bertauhid dapat dipahami dan diamalkan secara terpadu dua 

bentuk tauhid yaitu Rububiyah dan Uluhiyah.  

b Ahlak terdiri dari ahlak terpuji, ahlak tercela, kisah-kisah teladan para Rosul 

Allah, Sahabat Rosul, Orang Sholeh, serta adab dalam hubungan manusia 

dengan Allah, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan 

lingkungannya.  

Dalam hal ini media audio visual  yang sering digunakan. media audio visual 

digunakan dimaksudkan agar pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru. Namun 

juga dapat melatih pendengaran dan penglihatan siswa  dalam menyimak materi 

Akhlakul Karimah atau Akhlak Terpuji 

Dengan media audio visual diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memperoleh  pengetahuan sehinnga akhirnya membuat pembelajaran mengenai 

akhlak terpuji lebih menarik dan menyenangkan dan para siswa terhindar dari 

kejenuhan yang membosankan, dan yang terpenting pula dapat membantu peserta 

didik untuk memperdalam lebih lanjut tentang bagaimana akhlak yang terpuji di 

praktikan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dengan pelajaran tersebut peserta 

didik dapat mengingatnya sampai dirumah. Hal ini sangat membantu siswa untuk 

belajar mandiri. 

Adapun hasil observasi dan wawancara penulis di kelas IV MI Al-Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung, kenyataan di lapangan ternyata belum semua siswa 

memiliki akhlak yang baik atau terpuji yang sesuai dengan tatanan agama atau yang 



 

dikehendaki oleh syariat islam, terlihat dengan nyata masih banyak siswa belum tahu 

bagaimana menghadapi guru dan orang tua serta adab-adab yang lain. 

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru Aqidah Akhlak di 

madrasah tersebut dikatakan bahwa, kurangnya keseriusan siswa dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak disebabkan karena media pembelajaran yang di gunakan 

kurang tepat. Guru hanya menjelaskan atau berceramah serta mendemonstrasikan 

materi tentang akhlak terpuji, kemudian peserta didik disuruh untuk mengulangi satu 

persatu. Dengan pola tersebut tidak semua siswa akan terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Antusiasme, minat dan motivasi siswa terlihat sangat rendah.
12

 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka diperlukan 

suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan salah satunya dengan menggunakan 

media audio visual karena dengan menggunakan audio visual dapat menyampaikan 

informasi yang lebih nyata daripada yang disampaikan dengan kata-kata. Dengan 

melihat sekaligus mendengar orang yang menerima pembelajaran lebih cepat 

memahami dan mengerti. “Kita belajar berdasarkan 10% dari apa yang kita baca 20% 

dari apa yangkita dengar, 30% dari apa yang kita lihat dan 50% dari apa yang kita 

lihat dan dengar.
13

 

Kemudian dari nilai hasil belajar pembelajaran Aqidah akhlak dengan materi 

pembelajaran akhlak yang terpuji, hasilnya sangat memprihatinkan dimana hanya 
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sedikit siswa yang mengetahui tentang akhlak yang baik dan buruk dalam kehidupan. 

lebih jelasnya lihat tabel berikut ini: 

TABEL 1 

Nilai Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa di Kelas 

IV B MI-Al Muhajirin Panjang Bandar lampung 

(Pra Observasi) 

No Nama KKM NILAI KETERANGAN 

1 Alfin Rizki prasetyo 70 61 Belum tuntas 

2 Aisyah Aprilia Ananda 70 60 Belum tuntas 

3 Cahaya Septani 70 67 Belum tuntas 

4 Diana Ratna Sari 70 68 Belum tuntas 

5 Dela Puspita Sari 70 80 Tuntas 

6 Dona Oktavia 70 62 Belum tuntas 

7 Ella sari 70 56 Belum tuntas 

8 Elsa Rahayu 70 65 Belum tuntas 

9 Irfan Prasetyo 70 60 Belum tuntas 

10 Linda Juarsih 70 72 Tuntas 

11 Mahda Rifki F 70 73 Tuntas 

12 M.Irfan Aldiansyah 70 50 Belum tuntas 

13 M.Irsan 70 60 Belum tuntas 

14 Melda Masdiani 70 58 Belum tuntas 

15 Rian Abdul Razak 70 74 Tuntas 

16 Sri Wahyuni W.i 70 70 Tuntas 

17 Serina 70 65 Belum tuntas 

18 Sabda Arifin 70 60 Belum tuntas 

19 Tri Adelia 70 60 Belum tuntas 

20 Tiara Maharani 70 67 Belum tuntas 

Sumber:Hasil survei pra obsevasi pada tanggal 24 november 2015 dokumen Akidah 

Akhlak kelas 1V B di MI Al Muhajirin Panjang Bandar Lampung. 

 

 



 

B. Identifikasi masalah 

 Bertolak dari latar belakang  permasalahan, maka dapat di identifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran masih berpusat kepada guru (teacher centered) dengan 

menggunakan metode ceramah 

2. Guru belum menggunakan cara atau alat yang tepat dalam menyampaikan 

pembelajaran 

3. Antusias siswa pada pelajaran Aqidah Akhlak dalam hal materi akhlak terpuji 

4. Belum pernah diterapkan pembelajaran menggunakan media audio visual 

dalam proses pembelajaran Aqidah Akhlak 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Kesimpulan Masalah di atas maka dapat di simpulkan 

permasalahan sebagai berikut. “Apakah dengan penggunaaan media audio visual 

dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak kelas IV MI-Al Muhajirin Panjang 

Bandar Lampung?” 

D. Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut di atas maka peneliti mengemukakn tujuan 

dari penelitian antara lain: 

Untuk Mengetahui  hasi belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah 

akhlak  melalui  media audio visual  di kelas IV MI Al Muhajirin Bandar Lampung. 

 

 

 



 

E.  Manfaat penelitian 

1. Bagi peserta didik 

Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan dengan adanya media 

audio visual ini juga diharapkan juga dapat meningkatkan gairah belajar 

peserta didik, sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat meningkat. 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan  bagi guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media audio  

visual. 

3. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan mata pelajaran di MI Al Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung, Pada mata pelajaran akidah akhlak dan menjadi 

tambahan refrensi untuk pelaksanaan pembelajaran, sehingga diharapkan 

sekolah lebih berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

4. Bagi peneliti 

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai peran 

media audio visual dalam meningkatkan daya paham dan hasil belajar siswa 

terhadap materi pelajaran dan mengaplikasikanya pada hari ini. 

  



 

  BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Hasil Belajar 

1 Pengertian belajar 

Banyak definisi para ahli tentang belajar,diantaranya adalah sebagai berikut: 

a Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya.
14

 

b Skiner, mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau 

penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif 

c Thrusan Hakim dalam bukunya belajar secara efektif, mengajar 

adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan 

perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, 

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-

lain.
15

 

2 Pengertian hasil belajar 

      Hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya. hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 
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pengajaran yang dimaksud adalah frofesional yang dimiliki oleh guru. Artinya 

kemampuan dasar guru dalam bidang kognitif ( intelektual), bidang sikap dan 

bidang perilaku.
16

 

   Pendapat lain tentang hasil belajar dikemukakan oleh Sumadi 

Suryabrata bahwa:
17

 

a Hasil belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri 

individu yang belajar baik aktual maupun potensial 

b Perubahan itu dalah pokoknya terdapat perubahan kemampuan baru 

yang berlaku dalam waktu yang lama 

c Perubahan terjadi karena usaha  

Dick dan Reiser mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan 

pembelajaran, yang terdiri atas empat macam yaitu: pengetahuan, kemampuan 

intelektual, keterampilan motorik dan sikap.
18

 

Sedangkan menurut Hamalik hasil belajar adalah perubahn tingkah laku 

pada siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan prilaku, 

sikap, dan keterampilan.hasil belajar itu biasanya dapat dinilai dalam bentuk 

angka, huruf, dan kata-kata.
19  
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Sementara Bloom, membedakan hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu: ranah 

Kognitif (pengetahuan), ranah Afektif (sikap), ranah Psikomotorik (keterampilan 

motorik)
20

  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang 

dilakukan dengan usaha dan latihan serta pengalaman yang diperoleh secara 

sadar dan sengaja yang mengakibatkan timbulnya perubahan baru. 

3 Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil belajar. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Perubahan perilaku dalam proses 

belajar terjadi dari akibat interaksi dalam lingkungan. Interaksi biasanya 

berlangsung secara sengaja. Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan dalam diri individu. Sebaliknya apabila tidak terjadi perubahan 

dalam diri individu maka belajar dikatakan tidak berhasil.
21

 

1. Faktor yang berasal dari luar diri siswa  

 

a. Faktor non sosial  

Yang dimaksud faktor non sosial adalah faktor selain manusia yang 

juga dapat mempengaruhi prestasi belajar, seperti keadaan cuaca, suasana 

lingkungan, alat-alat audio visual yang dipakai untuk belajar sebagai yang 

biasa kita sebut alat-alat pelajaran. Faktor cuaca dapat mempengaruhi 

prestasi belajar, dapat dimengerti, apabila cuaca cerah, enak, maka akan 

                                                             
20

 Ibid.,hlm 70 
21

 Sudjana nana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algensido Offset, 

Bandung, 1989, hlm  



 

mempengaruhi keadaan fisik siswa yang cuga enak. Selain itu cuaca yang 

enak akan memberikan suasana yang enak pula pada diri siswa, sehingga 

siswa akan melaksanakan proses belajar dengan tenang dan lancar. Namun 

sebaliknya jika cuaca buruk, akan berangkat sekolah saja sudah malas, 

khawatir akan kehujanan misalnya, dan lain sebagainya yang membuat 

anak menjadi malas untuk melakukan kegiatan belajar. dengan demikian 

faktor cuaca ini sekecil apapun tetap mempunyai pengaruh terhadap proses 

belajar yang dilakukan anak, sehingga akan berpengaruh pula terhadap 

prestasi yang diraih.  

Faktor suasana lingkungan, juga demikian akan mempunyai 

pengaruh terhadap proses belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat ketika 

suasana lingkungan kondusif, maka anak akan lancar melaksanakan proses 

belajar, namun jika suasana lingkungan mencekam, misal dalam keadaan 

perang, atau lingkungannya  

ditemukan sebagai tempat persembunyian teroris, maka suasana 

mencekam tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap proses 

belajar yang dilakukan oleh anak, yang akhirnya akan berpengaruh 

terhadap prestasi yang diraih. 

 

b. Faktor sosial  

Faktor-faktor sosial adalah faktor manusia di luar siswa, baik itu 

manusia hadir secara langsung maupun tidak langsung, yang hadir secara 

langsung sepergi guru, orang tua, teman sebaya dan lain sebagainya, 



 

sedang yang tidak hadir secara langsung seperti foto-foto, surat, nyanyian 

dan sebagainya.  

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa, hal 

tersebut dapat dilihat bagaimana besar peran guru terhadap proses belajar, 

baik melalui hubungan guru dan murid, cara penyampaian pelajaran oleh 

guru, dan lain sebagainya. Juga peran orang tua, yang merupakan pendidik 

yang pertama dan utama, teman sebaya, saudara  

dan lain-lain.  

 

2. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa  

a. Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis adalah faktor yang berkaitan dengan jasmani 

siswa. Keadaan jasmani siswa ini terbagi ke dalam dua hal yaitu keadaan 

jasmani dan fungsi jasmani. Yang dimaksud keadaan jasmani adalah 

keadaan jasmani siswa waktu melaksanakan proses belajar, seperti 

kesehatan, badan yang sehat dan segar akan mendukung siswa untuk 

melakukan proses belajar, dengan badan yang sehat siswa akan merasa 

nyaman melakukan proses belajar, dengan badan yang sehat akan 

memungkinkan menerima pelajaran dari guru dalam proses belajar 

mengajar, namun sebaliknya, jika keadaan jasmani tidak sehat, maka 

proses belajar akan terganggu. Apabila badan sakit anak akan merasa 

terganggu dalam proses belajar, dengan badan sakit kurang memungkinkan 

anak menerima dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru, 



 

dengan badan yang sakit anak tidak nyaman dalam melakukan proses 

belajar. hal ini akan mempengaruhi proses belajar, sehingga berpengaruh 

pula terhadap prestasi yang diraih.  

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi jasmani adalah fungsi dari 

anggota badan tertentu dari siswa waktu belajar. fungsi ini terutama adalah 

fungsi pancaindera yang dimiliki siswa, dengan fungsi jasmani yang 

mendukung maka siswa dalam proses belajar tidak mengalami kendala 

 

b. Faktor psikologis  

Faktor psikologis dalam belajar adalah “faktor yang terdapat dalam 

kejiwaan seseorang anak dalam menghadapi sesuatu pelajaran”. Faktor 

psikologis ini bisa berupa intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat 

siswa dan motivasi siswa. Faktor ini apabila dapat difungsikan secara baik, 

maka proses belajar akan lancar, namun bila tidak dapat difungsikan secara 

baik, maka akan terganggunya proses belajar siswa, yang akhirnya akan 

mempengaruhi prestasi yang diraih siswa.
22

 

 

1. Indikator keberhasilan membentuk akhlak terpuji dan mulia 

Indikator ukuran kemampuan siswa dalam membentuk akhlak yang 

mulia, dilihat dari tujuan atau hal-hal yang harus dikuasai siswa dalam 

mempelajari pelajaran akidah akhlak maka penulis dapat merumuskan 
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indikator keberhasilan pelajaran akidah akhlak dalam menanamkan akhlak 

mulia yaitu:
23

 

a Dapat menjelaskan batasan tentang pengertian akhlak yng baik 

b Mampu membedakan mana kategori akhlak yang baik atau tidak 

c Dapat menghafal sebagian diantara akhlak yang baik seperti: Siddiq, 

Amanah, fathonah, dan tabligh 

d Dapat mempraktekan sifat-sifat akhlak yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

B. Pengertian Media 

1.  Pengertian Media dan media Pembelajaran 

  Secara Harfiah kata media memiliki arti “ pengantar” atau “perantara” AECT 

mndefinisikan media adalah segala bentuk cara untuk menyampaikan informasi 

sedangkan NEA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanifulasikan, 

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang di gunakan 

dengan baik dalam belajar mengajar.
24

 

 Sekarang apa itu media pembelajaran? Apakah media pembelajaran sama 

dengan media itu sendiri? 
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Lesie j Brigs, sebagaimana yang dikutip wina sanjaya mengemukakan media 

adalah alat untuk memberi perangsang pada peserta didik agar terjadi proses 

pembelajaran.
25

 

Media sering juga diganti dengan kata mediator, menurut Fleming 

sebagaimana yang dikutip oleh Azhar Arsyad alat yang turut campur tangan dalam 

dua pihak dan mendamaikan, mediator dapat pula mencerminkan bahwa setiap 

sistem pembelajaran yang memerlukan mediasi, mulai dari pendidik sampai 

kepada peralatan yang paling canggih. Ringkasnya media adalah alat yang 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. 

Adapun yang dimaksud media pembelajaran menurut para ahli adalah: 

1 Yudi Munadi mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sebagai sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

penerimanya dapat belajar secara efisien dan efektif.
26

 

2 Sedangkan Lesle J Briggs menyatakan bahwa media sebagai “ The Psychal 

means of conveying intructional content... ... book, films, video tape,ect
27

 

Dari konsep diatas, maka bedanya anatara media dan media pembelajaran 

terletak pada pesan atau isi yang ingin disampaikan. Artinya alat apapun itu yang 
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berisi tentang pesan-pesan pendidikan termasuk kedalam media pendidikan atau 

media pembelajaran
28

 

2. Media audio visual  

Media audio visual adalah sarana komunikasi dengar pandang yang meliputi 

gambar dan suara.
29

 Media ini menyajikan informasi di mana audiens dapat 

mendengarkan informasi dan sekaligus menyaksikan langsung gambar hidup dan 

suara dari orang yang melakukannya. Penggunaan media audio visual ini bertujuan 

memperjelas penyajian pesan dan informasi yang disampaikan sekaligus dapat 

memperlancar dan meningkatkan aktivitas, proses dan nilai hasil belajar 

 Selain itu media audio visual terdiri atas tiga kata yaitu media, audio, dan 

visual. Adapun arti dari ketiga kata tersebut adalah: 

a Media, kata media berasal dari bahasa latin yaitu median yang secara harfiah 

berarti pengantar atau perantara.
30

 

b Audio dan visual dalam kamus besar ilmu pengetahuan audio berkaitan 

dengan indra pendengaran yang berhubungan dengan suara dan bunyi 

sedangkan visual berkaitan dengan indra penglihatan yang berhubungan 

dengan gambar.
31
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3.  jenis-jenis Media Audio Visual 

Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1) Media audia visual murni adalah media audio visual yang dilengkapi fungsi 

peralatan suara dan gambar dalam satu unit seperti film gerak bersuara, 

televisi dan Video. 

a Filem gerak bersuara 

Film sebagai media audio visual adalah film yang bersuara. Slide atau 

film stripe yang ditambah suara bukan media audio visual yang 

lengkap. Karena audio dan visual berada terpisah, oleh sebab itu slide 

atau filmstripe disebut audio visual saja atau media visual plus suara. 

Film yang baik yang dimaksud disini adalah film sebagai alat audio 

visual untuk pelajaran, penerangan dan penyuluhan. Film yang baik 

adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam hubungan 

dengan apa yang dipelajari. Oemar Hamalik mengemukakan prisip 

pokok yang berpegang kepada 4R yaitu “the right film in the right 

place at  the right time used in the right way.”
32

 

b Televisi (tv) 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan 

gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang, sistem ini 

mengubah cahaya dan suara kedalam gelombang elektrik dan 

mengkonversinya kembali kedalam cahaya yang dapat dilihat dan 
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suara yang dapat didengar.
33

 Oemar Hamalik mengemukakan 

“television in electronic motion picture with conjoinded or ettended 

sound; Both picture and sound reach tht eye and eare simoutanleously 

from a remote brodcast point.”
34

  Definisi tersebut menjelaskan bahwa 

sebenarnya televisi merupakan perangkat elektronik, yang pada 

dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. 

Menurut Gopper menyampaikan penjelasan melaului televisi 

untuk melanjutkan pelajaran di sekolah akan mencapai tujuan tingkat 

rendah, sedangkan tujuan tingkat tinggi akan dicapai apabila program 

televisi mengandung situasi siswa untuk secara aktif memberikan 

respon terhadap program tersebut.
35

 Dalam hal initelevisi pendidikan 

adalah penggunaan program video yang direncanakanyang bertujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu tetapi yang lebih penting adalah 

mendidik. Beberapa penelitian menunjukan bahwa siswa yang belajar 

melalui program televisi untuk berbagai mata pelajaran dapat 

menguasai mata pelajaran tersebut sama seperti mereka yang 

melakukan melalui tatap muka dengan guru di kelas.
36

 

c Video 
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Video adalah tekhnologi pemrosesan sinyal elektronik meliputi 

gambar gerak dan suara.
37

 video yang semulanya dirancang untuk 

pemakaian rumah (home use) ini telah menyusup ke segala bidang 

kegiatan baik itu hiburan, industri, maupun pengajaran /pendidikan. 

Sama halnya dengan film video juga sangat membantu dalam proses 

pembelajaran yang efektif karena menggunakan dua indera yakni 

pendengaran dan penglihatan dalam satu proses. 

2) Media audio visual tidak murni adalah media audio visual yang audio dan 

visualnya dari unit yang berbeda seperti slide,OHP dan lain-lain 

a Slide  

Slide adalah media yang di proyeksikan, dapat dilihat dengan 

mudah oleh para siswa, slide adalah cahaya teransparan yang 

diproyeksikan oleh proyektor. Biasanya ukuran slide 2x2 atau 3x3 cm, 

ada slide yang menunjukan gambar saja, ada juga slide yang berupa 

sound slide atau rupa rungu atau hasil gabungan antara gambar diam 

dan suara, sound slide ini merupakan slide yang meninggalkan kesan 

mendalam kepada peserta didik sewaktu melihat dapat 

mengembangkan pembelajaran lebih lanjut agar tujuan intruksional 

tercapai.
38

 

b OHP 
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Overhead projektor (OHP) adalah sebuah alat yang digunakan 

untuk memproyeksikan bahan-bahan visual yang dibuat di atas lembar 

transparan.
39

 Kemampuan proyektor ni untuk memperbesar gambar 

membuat media ini berguna untuk menyampaikan informasi pada 

kelompok besar dan pada semua jenjang. OHP dirancang untuk 

digunakan di depan kela. Namun demikian OHP sebaiknya tidak 

dianggap sebagai pengganti papan tulis atau media lain tetapi sebagai 

pelengkap saja. 

4. Karakteristik media audio visual 

a Bersifat linear 

b Menyajikan visual yang dinamis 

c Digunakan oleh cara yang telah dirancang oleh si perancang / pengguna 

d Merupakan refrensitasi dari gagasan real maupun gagasan abstrak 

e Dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif.
40

 

5   Fungsi dengan adanya media audio visual tersebut adalah : 

a. Sumber belajar 

b. Fungsi semantik, menambah pebendaharaan kata 

c. Fungsi manipulatif yaitu memanipulasi keadaan yang sebenarnya guna 

mengatasi ruang dan waktu 

d. Fungsi Atensi, meningkatkan perhatian kepada materi ajar 
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e. Fungsi Afektif yaitu mengguggah perasaan dan emosi dan tingkat penerimaan 

dan penolakan siswa terhadap sesuatu 

f. Fungsi Kognitif yaitu memiliki kemampuan untuk mepresentasikan atau 

menghadirkan obyek dalam diri melalui gagasan yang keluar dari kata-kata 

g. Fungsi Imajinatif yaitu meningkatkan atau mengembangkan imajinatif 

h. Fungsi Motivasi yaitu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran 

6  Manfaat media audio visual antara lain adalah: 

a. Mengsatasi keterbatasan jarak dan waktu 

b. Mampu menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu 

singkat 

c. Dapat diulang – ulang untuk menambah kejelasan 

d. Pesan yang disampaikan mudah dan gampang di ingat 

e. Dapat mengembangkan pikiran dan imajinasi 

f. Memperjelas hal yang abstrak menjadi konkrit 

g. Semua peserta didik dapat belajar melalui audio visual baik yang pandai 

maupun yang kurang panda
41

 

7. Tahap penggunaan media audio visual dalam mengajar  

  Ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam mengajar 

menggunakan media, yakni: 

a. Merumuskan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. 
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b. Persiapan guru dengan cara memilih dan menetapkan media mana yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan belajar. 

c. Persiapan kelas pada fase ini siswa dan kelas dipersiapkan sebelum 

pembelajaran dengan media dimulai 

d. Langkah penyajian dan pemanfaatan media. Media diperankan oleh guru 

untuk membantu tgas menjelaskan pada saat pembelajaran 

e. Langkah kegiatan belajar pada siswa, siswa belajar dengan memanfaatkan 

media pembelajaran dan memperaktikan sendiri atu oleh guru di depan atau di 

luar kelas. 

f. Langkah evaluasi pembelajaran, pada langkah ini kegiatan belajar di evaluasi, 

sampai sejauh mana tujuan pengajaran tercapai, sekaligus dapat menilai 

sejauh mana penggunaan media untuk menunjang pembelajaran.
42

 

8  kelebihan dan kekurangan media audio visual. 

     Adapun kelebihan dari penggunaan media audio visual adalah: 

a. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu 

b. Dapat di ulang untuk menambah kejelasan 

c. Pesan yang disampaikan mudah dan cepat diingat 

d. Memperjelas hal-hal yang abstrak menjadi lebih konkrit 

e. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

Selain kelebihan-kelebihan diatas media audio visual pun tidak lepas dari 

kelemahanya yaitu terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses 
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pengembangan materi tersebut dan harganya relatif lebih mahal dari media-

media lainya. 

9.   Hal-hal yang diperhatikan dalam memilih media pembelajaran 

     Pemilihan media sebaiknya tidak terlepas dari konteks bahwasanya media 

merupakan komponen dari sistem intruksional secara keseluruhan karena itu, 

meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui faktor-faktor lain seperti 

karakteristik siswa, strategi belajar mengajar kelompok alokasi waktu dan 

sumber serta prosedur penilian perlu di pertimbangkan. 

Disamping kesesuaian dengan tujuan prilaku belajarnya, masih ada 

4 faktor yang di pertimbangkan dalam penelitian media, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber setempat 

b Keluwesan dan kepraktisa media tersebut untuk waktu yang lama  

c Efektifitas biyayanya dalam jangka waktu yang panjang 

   Heinich mengajukan model perencanaan pemilihan media yang efektif yang 

dikenal dengan istilah ASSURE. (ASSURE} Adalah singkatan dari Analyze 

learner characters, State objective, Select or modify media, Uitilize, Require 

learner responce and Evaluate. Model ini menawarkan 6 model perencanaan 

pembelajaran sebagai berikut:
43

 

a. Analyze learner characters 

Menganalisa karakteristi umum kelompok sasaran, apakah mereka 

siswa sekolah tinggi lanjutan, perguran tinggi, organisasi pemuda, usia, 
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ekonomi, serta menganalisi kemampuan mereka anatara lain pengetahuan dan 

sikap awal mereka. 

b. State objective 

Menyatakan atau merumuskan tujuanpembelajaran yaitu rilaku dan 

kemampuan baru yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran 

selesai 

c. Select or modify media 

Memilih, memodifikasi, dan merancang dan mengembangkan materi 

dan media yang tepat 

d. Uitilize 

Menggunakan materi dan media, setelah memeilih media yang tepat, 

di perlukan persiapan bagaimana dan seberapa banyak waktu yang di perlukan 

untuk menggunakanya. 

e. Require learner 

Meminta tanggapan siswa, guru sebaiknya meminta siswa untuk 

memberi   resfon balik kepada siswa mengenai keefektivan proses belajar 

mengajar. 

f. Evaluate 

  Mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi adalah untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa 

10. Media audio visual berupa video 

   Sebagaimana dijelaskan diatas, Media audio visual adalah media yang 

melibatkan indra pendengaran dan penglihatan, dan salah satunya adalah video. 



 

Video adalah tekhnologi pemrosesan sinyal elektronik meliputi gambar gerak 

dan suara. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan media audio visual 

berupa video yang ditayangkan melalui laptop dan ditambah dengan speaker agar 

suara lebih terdengar jelas dan keras. 

 

C. Aqidah Akhlak  

1. Pengertian Aqidah Akhlak  

a. Pengertian Aqidah  

Aqidah berasal dari bahasa Arab aqoda, secara bahasa Aqidah 

memiliki arti sesuatu yang mengikat. Kata lain yang serupa adalah i‟tiqad 

yang memiliki arti kepercayaan. Dari pengertian tersebut, Aqidah secara 

sederhana memiliki Arti kepercayaan yang tersimpul di dalam hati. Hal ini 

seperti ditegaskan oleh Ash Shiddieqy, bahwa Aqidah adalah sesuatu yang di 

pegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih 

dari padanya.
44

 

b. Pengertian Akhlak  

   Akhlak berasal dari bahasa Arab Khuluqiyah atau lazim disebut moral. 

yang dimasksud dengan Akhlak (Moral) adalah sebuah sistem yang lengkap 

yang terdiri dari karakteristi-karakteristik akal dan tingkah laku yang 

membuat seseorang menjadi istimewa. Terkadang definisi akhlak  
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sebagaimana di sebutkan diatas dalam batasan-batasan tertentu terbaur dalam 

kepribadian.
45

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan pengertian 

mengenai akhlak adalah merupakan batasan antara baik dan buruk, benar dan 

salah, terpuji dan tercela dari perbuatan mukallaf, perkataan mukallaf, baik itu 

yang lahir maupun yang batin. Semua perbuatan, perkataan dari seorang 

mukallaf tersebut dapat dinilai melalui sumber dari akhlak yakni al- Qur'an. 

Apakah perbuatan tersebut sudah baik atau tidak, benar atau salah, maka yang 

akan menilai adalah al- Qur'an.  

      Dengan demikian dapat disimpulkan aqidah akhlak adalah kepercayaan 

yang diyakini kebenarannya didalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan 

diamalkan dengan perbuatan yang terpuji sesuai Dengan ajaran Al-Qur‟an dan 

Hadist. Maka menjaga aqidah akhlak merupakan hal penting bagi kita. Hal-hal 

yang dapat kita lakukan antara lain dengan mempelajari ilmu-ilmu yang 

menyangkut aqidah akhlak, hal-hal yang dapat merusak aqidah akhlak, 

menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak aqidah akhlak dan 

mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. 

2.  Tujuan dan Fungsi Aqidah Akhlak  

a. Tujuan Aqidah Akhlak  

Sebagaimana diketahui bahwa aqidah akhlak adalah suatu usaha untuk 

membentuk insan kamil, dan merupakan wadah dalam membina moral yang 
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tinggi dalam ajaran Islam. Pembentukan moral yang tinggi adalah tujuan 

utama dari pendidikan Islam. Begitu tinggi nilai pelajaran aqidah akhlak yang 

jika pendidik mampu untuk menunaikan tugasnya, maka insan kamil yang 

diidamkan akan dapat dicapainya. Adapun tujuan pelajaran aqidah akhlak 

sebagaimana disebutkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang 

diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji.” 

b. Fungsi Aqidah Akhlak  

Mata pelajaran aqidah akhlak di madrasah berfungsi sebagai berikut :  

a Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

b Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta 

akhlak mulia peserta didik seoptimalmungkin, yang telah ditanamkan 

lebih dahulu dalam lingkunan keluarga.  

c Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melaluia qidah akhlak. 

d Perbaikan keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya asing yang akan dihaapinya sehari-hari.  

f Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, 

serta system dan fungsionalnya. 



 

g Penyaluran peserta didik untuk mendalami aqidah akhlak pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.  

3. Ruang Lingkup Aqidah Akhlak  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa inti ajaran Islam adalah meliputi 

“masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syari‟ah) dan masalah ikhsan 

(akhlak). Namun pada pembahasan ruang lingkup aqidah akhlak di sini kami 

kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah akhlak sebagai berikut :  

1 Hubungan manusia dengan Allah  

Hubungan vertical antara manusia dengan khaliqnya mencakup dari 

segi aqidah yang meliputi : Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-

malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada Rasul-Nya, iman 

kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar-Nya.  

2 Hubungan manusia dengan manusia  

Hubungan horizontal antara manusia dengan manusia mencakup dri 

segi akhlak yang meliputi : akhlak dalam pergaulan hidup sesama manusia, 

kewajiban membiasakan berakhlak yang baik terhadap diri sendiri dan orang 

lain, serta menjauhi akhlak yang buruk. 
46

 

 

4. Pengertian akhlak mulia 

Kemampuan merupakan kecakapan atau potensi seorang individu untuk mengasai 

keahlian dalam melakukan bergam tugas dalam suatu pelajaran. 
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  Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia terpuji artinya “menghilangkan semua 

adat kebiasaan yan tercela yang sudah digariskan dalam agama islam dan 

menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat 

kebiasaan yang baik, melakukan dan mencintainya.”
47

 

 Dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujaraat ayat 13 yang berbunyi: 

                                   

                

Terjemahanya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

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

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
48

 

  

Dari beberapa uraian diatas tadi menunjukan pentingnya umat islam giat dan rutin 

belajar tentang akidah akhlak, dengan belajar ilmu-ilmu tersebut niscaya tingkah 

laku kita akan lebih baik sesuai dengan yang di kehendaki oleh Allah dan 

rasullnya. 

   Disamping itu juga dengan mengamalkan Aklhlakul Karimah atau 

akhlak terpuji menunjukan kita telah melaksanakan sunah rasull di muka bumi ini, 

Rasull bersabda dalam satu hadist  yaitu:  
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 .َفَمْن َرِغَب َعْن ُسَّنِتْي َفَلْيَس ِمِّنْي. 

"Barangsiapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golongan 

(umatku)ku." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).  

  Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa belajar 

akidah akhlak dan melaksanakn akhlakul karimah adalah suatu kewajiban bagi 

umat muslim. 

   Belajar akidah akhlak tidak lepas dari prilaku rasullullahbagaimana 

tentang kehidupa rasull, bagaimana rasull bersosialisasi semua telah di contohkan 

oleh rasull SAW. Dalam sebuah hadist nabi SAW bersabda: 

  ِإنََّما ُبِعْثُتِ أُلَتمَِّم َصاِلَح ْاأَلْخاَلِق.

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. 

5. Sifat-sifat rasull yang harus diteladani 

1 Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya, amanah adalah mengerjakan sesuatu 

dengan rasa tanggung jawab, kebalikan dari sifat amanah adalah khianat yang 

berarti tidak ,melakukan sesuatu dengan semestinya atau tidak menepati janji, jadi 

amanah merupakan pesan yang harus disampaikan atau tugas yang narus 

dilaksanakan. 

2 Adil 

Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu 

berupa kebaikan atau tugas kepada seseorang di sesuaikan dengan keadaan dan 



 

kemampuanya, orang tersebut berarti telah berbuat adi. Tidak adil artinya dhalim 

atau aniaya. 

Ciri-ciri sifat adil: 

1) Selalu berpihak yang benar 

2) Tidak berlaku berat sebelah 

3) Memutuskn sesuatu tidak berdasarkan emosi 

3 Jujur 

Jujur artinya mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan 

sebenarnya. Dalam bahasa arab disebut as-shidqu orang yang jujur akan berkata 

dan berbuat seadanya. Tanpa ditambahi atau dikurangi. Kebailikan dari sifat jujur 

adalah bohong ,yakni mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan sebenarnya. 

Ciri-ciri sifat jujur: 

1) Selalu mengatakan sesuatu apa adanya 

2) Tidak berbohong atau mengada-ngada 

3) Selalu melakukan sesuatu sesuai peraturan yang ada 

4 Dermawan 

Kedermawanan dalam bahasa arab disebut Al-sakhwah, lawanya adalah 

kebakhilan (bukhl), orang yang dermawa dinamakan sakhy atau karim. Salah satu 

nama allah adalah Al-karim, karena allah adalah yang paling suka memberi 

Kata dermawan dalam bahasa arab menunjukan pada seseorang yang suka 

berderma, atau yang suka memberikan hartanya kepada orang lain baik dalam 

keadaan sempit dan luas, dermawan merupakan akhlak yang terpuji yang dicintai 

oleh allah dan rasullnya. 



 

Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang dermawan, Harta yang 

dimiliki oleh manusia semuanya adalah pemberian allah. Kita harus bersyukur 

dan berterima kasih kepadanya,dengan begitu allah akan menambah nikmat dan 

rizkinya kepada kita sebaliknya jika kita mengingkari untuk bersyukur maka 

adzab allah sangatlah pedih. 

5 Rendah hati 

Rendah hati artinya merendahkan diri untuk tidak bersikap sombong, 

rendah hati termasuk sikap yang terpuji. Perilaku rendah hati telah banyak di 

contohkan oleh rasulullah. Jika beliah menyuruh umatnya untuk rendah hati dan 

menghormati tamu, maka terlebih dahulu belia melakukanya. Seperti dikisahkan: 

Ketika datang seorang tamu kerumah beliau dengan ramah tamu itu 

disambutnya. Beliau mempersilahkan tamu itu duduk diatas bantal, sedangkan 

beliau sendiri duduk diatas lantai, padahal tamu dari kalangan biasa dan juga 

musuh  

6 Materi pembelajaran akidah Akidah Akhlak 

Berakhlak mulia merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh 

manusia. Diantara sifat-sifat itu adalah siddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Kita 

wajib memahami sifat-sifat terpuji itu. Misalnya sifat siddiq yang berarti jujur. 

Setiap orang yang memiliki sifat jujur akan diterima oleh semua lapisan 

masyarakat. Predikat jujur ini akan membuat orang lain memiliki kepercayaan 

yang tinggi kepada kita. Bila sifat jujur ini didampingkan dengan sifat amanah 

yang artinya dapat dipercaya, maka subhanallah kita akan benar-benar menjadi 

pribadi yang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Satu hal 



 

yang harus diingat lagi adalah sifat tabligh yang berarti menyampaikan. 

Sebagaimana halnya siddiq dan amanah sifat tabligh juga sangat erat 

hubungannya dengan tugas dan fungsi kita sebagai bagian dari masyarakat yang 

baik.  

Tabligh yang berarti menyampaikan merupakan sifat dimana kita selalu 

berkeinginan agar orang lain menjadi lebih baik karena informasi yang kita 

berikan kepadanya. Utamanya bagaimana kita yang memiliki sifat fatanah yang 

berarti cerdas mau mengembangkan kecerdasan karunia Allah itu bukan hanya 

untuk kepentingan pribadi tetapi lebih dari itu dikembangkan dengan cara 

ditularkan kepada orang lain agar lebih melipatgandakan manfaat. Disinilah Nabi 

Muhammad SAW memberi contoh kepada kita untuk kita teladani. 

Firman Allah SWT dalam Surat Al Qalam ayat : 4 yang berbunyi 

 

Artinya : 
004. dan sebenarnya kamu budi pekerti yang agung 

 

meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW. Merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim. Membiasakan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari 

termasuk salah satu bukti cinta Rasulullah saw. 

a. Siddiq 

Siddiq mempunyai arti benar (jujur). yaitu selalu berkata dan berbuat 

yang benar. Jujur merupakan sifat terpuji dan menjadi pembuka semua 

kebaikan. Apabila kita selalu membiasakan untuk berbicara dengan jujur, 



 

maka kita senantiasa akan merasa tenang dalam menjalani hidup dengan tidak 

ada ganjalan, dan apa adanya. Lawan kata sidiq adalah Kidzib yaitu dusta. 

      b. Amanah 

Sifat Nabi yang pasti dimiliki adalah Amanah yaitu dapat dipercaya. 

Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah telah diberi gelar Al-Amin yaitu 

yang dapat dipercaya. Amanah diterapkan para Nabi dan rasul dalam bentuk 

selalu menyampaikan semua ajaran tanpa ada yang disembunyikan. Lawan 

kata Amanah adalah Khianat (curang). 

      c. Tabligh 

Tabligh adalah menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban 

menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Allah 

memberi tugas kepada Rasul untuk menyampaikan ajaran-Nya. Para Rasul 

tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan Allah. 

Demikian pula seorang muslim, ia memiliki kewajiban menyampaikan 

kebenaran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Kita tidak boleh masa 

bodoh dan acuh tak acuh. Apalagi, berpura-pura tidak tahu tentang ajaran 

islam yang harus disampaikan. lawan kata dari tabligh adalah Kitman yang 

artinya menyembunyikan wahyu. 

      d. Fathanah 

Fathanah adalah cerdas. Lawan  kata cerdas adalah  Jahlun (bodoh). 

Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang malas 

sehingga otak mereka tidak terasah dan lama-kelamaan menjadi tumpul. Oleh 

karena itu memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. 



 

Jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa terasah sehingga menjadi 

cerdas. Orang yang cerdas mampu menyelesaikan masalah yang timbul, baik 

masalah diri sendiri maupun masalah yang dihadapi orang lain
49

 

7 Penelitian yang relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan media audio visual. 

Peningkatan hasil belajar dan minat yaitu: 

1.  penelitian yang dilakukan oleh Hendri Nopriyansah dalam skripsinya yang     

     berjudul “Penggunaan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Minat    

     Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah-Akhlak di Kelas III Madrasah  

     Ibtidaiyah Negeri Tungkap lampung selatan” hasil penelitian tersebut       

     adalah proses meningkatkan minat belajar terhadap pelajaran akidah akhlak    

     telah dibandingkan proses sebelumnya. 

2.  penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurwidiyati dalam skripsinya yang    

     berjudul meningkatkan pemahaman materi akhlak terpuji dengan  

     menggunakan media audio visual pada mata pelajaran akidah akhlak kelas  

     VI B MIN Kebun Bunga Banjarmasin.proses pembelajaran tersebut selama  

     pembelajaran akidah akhlak kelas IV selama penggunaan media berupa video 

yang diproyeksikan sudah baik di bandingkan pembelajaran sebelumnya dan 

minat siswa meningkat. 
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8 Kerangka pikir. 

Pembelajaran Aqidah Ahlak di MI Al Muhajirin Panjang Bandar Lampung akan 

semakin meningkat dalam pemahaman materi tentang akhlak terpuji jika di 

terapkan Media Audio Visual. Hal ini dikarenakan media Audio Visual adalah 

media yang menekankan pada kedua indra yaitu pendengaran dan penglihatan, hal 

ini dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa, karena penggunaan 

media audio visual ini bertujuan memperjelas penyajian pesan dan informasi yang 

disampaikan sekaligus dapat memperlancar dan meningkatkan aktifitas, proses 

dan nilai hasil belajar 

materi pelajaran guna mencapai hasil pelajaran secara maksimal. Interaksi yang 

terjadi dalam bentuk kooperatife juga dapat memacu terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual khususnya dalam mata pelajaran Akidah 

Akhlak 

9 Hipotesis tindakan 

Hipotesis tidakan adalah dugaan dan harapan akan keberhasilan PTK. Oleh 

karena itu penulisan hipotesis harus sesuai dengan judul dan rumusan masal yang 

dikembangkan. 

      Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : Peningkatan Hasil belajar akidah    

      ahlak dengan menggunakan audio visual pada peserta didik kelas IV MI AL   

      Muhajirin Panjang Bnadar Lampung 

 

 
  



 

       BAB III 

METODE PENELITIAN 

  1. Jenis penelitian 

Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Menurut Suharsini Ari Kunto, Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

ada tiga pengertian yang bisa diterangkan: 

a) Penelitian.Adalah kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan 

cara dan aturan metodelogi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan 

penting bagi peneliti. 

b) Tindakan. Adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian terbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk 

peserta didik. 

c) Kelas. Adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang   

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

Berdasarkan ketiga batasan pengertian diatas,maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama . 

Penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus , yang didalamnya terdapat 4 tahapan utama 

kegiatan yaitu: 

a)  Perencanaan 

b)  Tindakan 



 

c)  Pengamatan dan 

d)  Refleksi. 

ciri dari PTK adalah perbaikan terus menerus sehinggatolak ukur berhasil atau 

tidaknya suatu tindakan yang diberikan,kemudian setelah tindakan dilakukan, 

selanjutnya diadakan evaluasi hasil tindakan penelitian kelas . 

 Dengan melaksanakan PTK, para guru dapat melihat, merasakan, dan 

menghayati apakah praktek-praktek yang selama ini di ajarkan memiliki efektivitas 

yang tinggi.kalau tidak maka guru dapat memakai cara yang berbeda untuk 

memperbaiki keadaan tersebut dengan melakukan prosedur PTK 

Menurut Tim PGSM, PTK adalah suatu penelitian ilmiah yang digunakan untuk 

memcahkan masalah dengan menggunakan keterampilan baru yang di aplikasikan 

langsung dalam situasi kelas. 

Sedangkan menurut Suhadi, PTK adalah suatu penelitian ilmiah yang ditunjuk 

untuk memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan baru yang 

diaplikasikan langsung ke dalam kelas 

Menurut stenhouse, penelitian tindakan kelas sangat berguna sebagai 

perangkat pengujian gagasan kurikulum, karena itu guru peneliti berperan sebagai 

pembuat keputusan  dan penelitian kelas sebagai wahana reformasi kurikulum dan 

pengembanganya.
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PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran 

disekolah.Sedangkan tujuan yang lain dari PTK adalah : 

a. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi didalam kelas yang 

dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang 

sedangbelajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan 

budaya akademik dikalangan para guru. Mutu pembelajaran dapat dilihat dari 

menigkatkan hasil belajar siswa, baik yang bersifat akademis yang tertuang 

dalam nilai ulangan harian (formatif), ulangan tengah semester  (sub-sumatif) 

maupun yang bersifat non akademis, seperti motivasi, perhatian, aktifitas, 

minat dan lain sebagainya. 

b. Peninkatan kualitas praktik pemebelajaran secara teus-menerus mengigat 

masyarakat berkembang secara cepat. 

c.  Peningkatan relevansi pendidikan, hal ini dicapai melalui penigkatan proses 

pembeajaran. 

d. Sebagai alat untuk memesukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap 

sistem pembelajaran yang berkelajutan untuk biasannya memuat inovasi dan 

perubahan. 

e. Penigkatan mutu dan hasil pendidikan melalui perbaikan praktek 

pembelajaran di kelas dengan mengembangkan bebrbagai jenis Ketrampilan 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

f. Meningkatkan sikap professional pendidik dan tenaga kependidikan. 



 

g. Menumbuh kembangkan budaya akademik dilingkungan sekolah, sehingga 

tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

h. Meningkatkan efesiensi pengelola, peningkatan atau perbaikan proses 

pembelajaran disamping untuk meningkatkan relevansi dan muu hasil 

pendidikan juga ditunjukkan untuk meningkatkan efesiensi pemanfaatan 

sumber daya terintegrasi didalamnaya.
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     Desain Penelitian PTK 

Adapun desain penelitian PTK ini adalah berdasarkan model spiral atau siklus 

dari kemis dan Taggart.  modelnya dapat dilihat berikut ini 
52

 

 

Gambar 1: model desain Kemmis & Mc Taggart 
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  2.  Setting Lokasi dan subyek Penelitian 

Setting penelitian ini meliputi : tempat penelitian, waktu penelitian dan subyek 

penelitian. 

1) Tempat penelitian 

Penelitian tindakan dilakukan di kelas IV MI AL Muhajirin Panjang Bandar 

Lampung. Untuk mata pelajarn akidah ahlak 

2) Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksana kan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017. 

Penentuan penelitian ini mengacu pada kalender akademik sekolah. 

3) Subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah siswa MI AL Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung kelas IV B dengan jumlah 20 0rang yang terdiri 

atas 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai penelitian kualitatif ini meliputi 

pengamatan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Berikut penjelasannya 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
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 Adapun, obsevasi pertama yang peneliti lakukan adalah 

melakukan observasi pendahulan pada saat pra survey untuk mengetahui secara 
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real dan faktual mengenai permasalahan yang tejadi di MI AL Muhajirin Bandar 

Lampung sehingga permasalahn yang akan diteliti layak untuk diangkat menjadi 

sebuah penelitian.
54

 

Kemudian setelah permasalahan ditemukan.peneliti melakukan penelitian 

lebih lanjut,mengenai objek permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yakni 

mengenai prilaku peserta didik terkait dengan tindakan yang diberikan yaitu 

penggunaan media audio visual untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan 

siswa pada mata pelajaran akidah akhlak sehingga anak didik mampu berakhlak 

mulia sesuai dengan syariat islam. Secara khusus hal-hal yang diteliti meliputi: 

1 Bagaimana cara guru mengajarkan dan menerapkanya dalam kehidupan 

sehari-hari 

2 Respon siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

3 Hal-hal pendukung dan penghambat pembelajaran, misalnya ketrsediaan 

4 alat peraga dan prubahan ruang kelas untuk mendukung proses belajar. 

b.Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendaoatkan 

informasi secara langsung dengan menggunakan pertanya-pertanyaan pada para 

responden.Wawan cara bermakna berhadapan langsung antara interview dan 

responden dan kegiatanya di lakukan secara lisan.
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Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan diwawncarai berkaiatan dengan 

penggunaan media audio, faktor-faktor pendorong dan penghambat, dan hasil hasil 

pengguna audio dalam meningkatkan pengetahuan akhlak terhadap pembelajaran 

akidah akhlak 

c. Tes  

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan 

penilaian, jadi tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes berbentuk tes 

praktek menyebutkan sifat-sifat tuhan serta nama-nama nabi yang harus diketahui. 

penyusunan tes dibuat bedsarkan konsepmateri yang telah dipelajari. tes ini 

diberikan ketika proses pembelajaran berlangsung dengan mengunakan audio 

visual.diberikan setiap ahir pertemuan pada setiap siklus 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kalitatif, sejumlah besar 

fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar 

data berbentuk surat, catatn harian, arsip photo, hasil rapat, cindera mata, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. 

5.  Tahap-tahap penelitian 

1. Pra Tindakan 

Pada kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi pendahuluan terlebih 

dahulu tentang kondisi sekolah yang akan diteliti. Pada kegiatan ini peneliti juga 

melaksanakan beberapa kegiatan lain, diantaranya: 

a. Menentukan subyek penelitian 

b. Peneliti meninta izin kepada Kepala MI Al Muhajirin Panjang Bandar Lampung 



 

c. Menentukan sumber data 

d. Membuat soal tes awal (pre test) 

e. Melakukan tes awal 

f. Menentukan kriteria keberhasilan 

 

2. Tindakan 

Sesuai dengan rancangan penelitian sebelumnya, penelitian tindakan ini dilaksanakan 

dalam dua siklus 

 

Siklus I 

a. Perencanaan tindakan (Planing) 

Perencanaan tindakan dalam siklus kesatu disusun berdasarkan hasil observasi 

kegiatan pra tindakan. Rancangan tindakan ini disusun dengan mencakup beberapa 

antara lain: 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

2) Mempersiapkan materi pembelajaran 

3)  Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan materi 

akhlak terpuji 

4) Menyiapkan media audio visual  

5) Menyiapkan Post Tes Siklus I. 

6) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru dan aktivitas siswa. 

 

 



 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi rencana tindakan.Pada tahap ini peneliti 

bersama observer mempraktikkan pembelajaran sesuai desain pembelajaran (RPP) 

yang telah disusun. Pada tahap ini dilakukan oleh peneliti adalah: 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi 

2) Menympaika materi secara garis besar 

3) Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok 

4) Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual 

5) Memberi evaluasi terhadap tingkat penguasaan materi siswa. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan/observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan siklus I. 

Tujuan diadakan pengamatan ini adalah untuk mendata, menilai dan 

mendokumentasikan semua indikator baik proses maupun perubahan yang terjadi 

sebagai akibat dari tindakan yang direncanakan. Kegiatan ini meliputi pengamatan 

terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan tindakan kesatu, sikap siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran ini diamati dengan menggunakan instrument yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil observasi tersebut dijadikan dasar untuk 

menyusun perencanaan tindakan berikutnya. 

d. Refleksi 

Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus kesatu. Tujuan dan kegiatan 

yang dilakukan antara lain:  

 



 

1) menganalisa tindakan siklus I,  

2) mengevaluasi hasil dari tindakan siklus I,  

3) melakukan pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh. 

 

Siklus II 

a. Perencanaan tindakan (Planing) 

Perencanaan tindakan dalam siklus II ini disusun berdasarkan hasil perbaikan pada 

siklus I. Rancangan tindakan ini disusun dengan mencakup beberapa antara lain: 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

2) Mempersiapkan materi pembelajaran 

3) Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

4) Menyiapkan lember kerja kelompok 

5) Membuat dan mempersiapkan media 

6) Menyiapkan Post Tes Siklus I. 

7) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru dan aktivitas siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan (Acting) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan perbaikan pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan berasarkan siklus I. mulai dari kegiatan menyampaikan tujuan, 

penyampaian materi, pembagian kelompok sampai kegiatan evaluasi. 

c. Pengamatan(Observing) 

Pengamatan/observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan siklus I. 

Pengumpulan data observasi dilakukan pengamat melalui lembar observasi yang telah 

dibuat oleh peneliti 



 

d. Refleksi 

Refleksi ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan peneliti pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Peneliti 

menggunakan hasil refleksi tersebut sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang 

ditetapkan tercapai atau belum. Jika sudah tercapai dan telah berhasil maka siklus II 

berhenti atau tidak dilanjutkan lagi. Tetapi sebaliknya, jika belum berhasil pada siklus 

II, maka peneliti mengulang siklus dengan memperbaiki kinerja pembelajaran 

berikutnya sampai berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

6.  Indikator Keberhasilan 

Dalam menentukan indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 80% siswa 

mencapai KKM 

7. Tekhnik Analisa Data 

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sample melalui 

instrument yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam 

penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data 

yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, 

penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada para 

pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema 

penelitian, oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data 

yang terkait dengan tema bahasan saja yang perlu disajikan. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti dapat mengumpulkan dua 

jenis data yaitu: 

1. Data kuantitatif berupa tentang angka-angka hasil belajar peserta didik. 



 

    Misalnya mencari nilai persentase keberhasilan belajar. 

2. Data kualitatif adalah ungkapan yang mengespresentasikan peserta didik 

     tentang proses dan hasil belajar yang diperolehnya (senang atau tidak 

     senang,puas atau tidak puas). 

Kegiatan menganalisis tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran 

dilakukan pada setiap akhir dalam proses pembelajaran pada masing-masing siklus. 

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti melelui suatu penilaian dengan cara memberikan 

evaluasi berupa soal tes pada setiap siswa. 

 

 
  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A deskripsi data 

1. Identitas sekolah: 

Nama Sekolah  : Mi AL Muhajirin 

Status   : Swasta 

Nomor izin bangunan : EK.030/1073/52/III/1981 

Statu gedung  : Milik sendiri 

Luas Tanah  : 20  X  60  = 1.200  M2 

Luas Bangunan : 288 M2 

Akreditasi  : c 

 Alamat Sekolah : Jl. Sokarno Hatta no.02 Karang Maritim 

Desa/kelurahan : Karang Maritim 

Kecamatan  : Panjang 

Kabupaten / Kota : Kota Bandar Lampung 

Provinsi  : Lampung 

Kode pos  : 123456 

Kepala sekolah : Siti Nurhasanah,S.Pd 

Tahun Didirikan : 1982 

Tahun Beroprasi : 1982 

Email    : almuhajirin@gmail.com 
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2. Sejarah Kepemimpinan MI Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung 

MI Al-Muhajirin Panjang Bandar Lampung adalah Madrasah yang 

berstatus swsta. adapun Tokoh-tokoh yang menjadi kepala sekolah yaitu: 

1. Bapak Parjan Sui 

2. Bapak suntari 

3. Ibu Siti Nurhasanah, s.Pd.I 

Setelah Madrasah ini mengalami pergantian kepengurusan priode demi 

priode,Maka selalu ada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran serta berupaya untuk menarik minat masyarakat supaya ada kesan 

positif serta nilai lebih dalam menempuh pendidikan pada MI Al-Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung. 

3. Visi dan Misi Madrasah 

VISI: 

Membuahkan Siswa yang Bertakwa serta terbentuknya sikap siswa yang 

Terampil, Disiplin,Terdidik, Berprestasi, dan Mandiri. 

MISI: 

1. Terciptanya disiplin sekolah melalui tata tertib sekolah 

2. Mengoptimalkan tercapainya tujuan KBM yang berorientasi pada imtaq 

dan iptek 

3. Mendorong dan membantu siswa untuk menggali potensi dirinya, 

sehingga tercapainya prestasi yang sesuai dengan bakat dan 

kemampuanya 



 

4. Keadaan Tenaga Pendidik 

Dengan Mengamati dokumen sekolah diketahui MI Al-Muhajirin Panjang 

Bandar Lampung Memiliki guru dan staf sebagai berikut: 

 Tabel 4.1 Data Guru Mi AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

No 

  

Nama /NIP 

  

Tempat dan 

Tanggal Lahir 

jabatan 

Wali kelas/ gubid  

1 SITI NURHASANAH, S.Pd.I Panjang, 23-06-1980 Ka. Madrasah 

2 ROIYAH, S.Pd.I  Panjang, 10-11-1970 Wali Kelas VI A 

3 KAMSRIATI, S.Pd.I Srikaton, 06-05-1971 Wali Kelas VI B 

4 SARMAN, S.Pd.I Panjang, 10-09-1971 Wali Kelas V A 

5 F. WIDYA ASTUTI, S.Pd.I Panjang, 26-07-1984 Gubid 

6 FARIDA AGUSTUMI, S.Ag Pringsewu, 18-08-1974 Gubid 

7 YULIANA, S.Pd Panjang, 16-07-1971 Wali Kelas IV A 

8 LAILATUL QOMARIA Panjang, 28-03-1985 Gubid 

9 HANDAYANI,A.Md Kedondong,12-06-1979 Wali Kelas II A 

10 SITI JUBAIDAH,S.Pd Panjang,13-10-1984 Gubid 

11 NORA KAMELIA,S.Pd Palembang,15-12-1980 Wali Kelas IV B 

12 
RIFMAWAN WAHYU 

N,S.Th.I 

Nyukang Harjo,23-08-

1988 
Wali Kelas III A 

13 SITI ROHIMAH, S.Pd.I Panjang, 05-06-1978 Wali Kelas III B 

14 NOVI RACHMAWATI,S.Pd Cirebon, 11-11-1985 Wali Kelas I 

15 SUHAIDI,S.Pd Panjang, 10-11-1984 Ka.TU 

16 OKTA ROLISUIDA, S.Pd B.Lampung, 11-10-1993 Wali Kelas V B 

Sumber: TU MI AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

5. Jumlah peserta didik 

       Adapun  jumlah siswa di kelas IV di MI Al-Muhajirin Panjang Bandar 

Lampung Tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut : 

 



 

Tabel 4.2 Data siswa kelas IV B Mi AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

No Nama Jenis 

kelamin 

Tempat lahir Tanggal 

lahir 

1 Alfin Rizki prasetyo Laki-laki Panjang 21-05-2008 

2 Aisyah Aprilia Ananda perempuan Feri 14-04-2007 

3 Cahaya Septani perempuan Panjang 12-03-2007 

4 Diana Ratna Sari perempuan Feri 15-12-2007 

5 Dela Puspita Sari perempuan Feri 14-09-2008 

6 Dona Oktavia perempuan Panjang 15-06-2007 

7 Ella sari perempuan Feri 17-01-2007 

8 Elsa Rahayu perempuan Panjang 28-04-2008 

9 Irfan Prasetyo Laki-laki Panjang 31-05-2008 

10 Linda Juarsih perempuan Karang maritim 08-08-2008 

11 Mahda Rifki F Laki-laki Panjang 11-12-2007 

12 M.Irfan Aldiansyah Laki-laki Karang maritim 17-09-2006 

13 M.Irsan Laki-laki Panjang 02-10-2008 

14 Melda Masdiani perempuan Karang maritim 04-05-2007 

15 Rian Abdul Razak Laki-laki Karang maritim 23-08-2006 

16 Sri Wahyuni W.i perempuan Feri 17-08-2008 

17 Serina perempuan Feri 16-12-2007 

18 Sabda Arifin Laki-laki Feri 13-10-2007 

19 Tri Adelia perempuan Feri 16-01-2007 

20 Tiara Maharani perempuan Panjang 10-01-2007 

Sumber: TU MI AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Al-Muhajirin Panjang Bandar 

Lampung 

      Keadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dijelaskan dari rincian lokasi  

sekolah dan juga fasilitas  gedung yang telah dibangun pada MI Al-Muhajirin 

Panjang Bandar Lampung  

Tabel 4.3 Jumlah rombongan belajar 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

1 1 1 2 1 1 

Sumber: TU MI AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.4 Data Buku 

 

NO 

 

Nama Buku 

 

Jumlah 

Tahun 

Pengadaan 

Kondisi 

Baik/tidak 

Baik 

1 Akidah Akhlak 50 2016/2017 Baik 

2 Al Quran hadist 50 2016/2017 Baik 

3 Fiqih 50 2016/2017 Baik 

4 Matematika 85 2016/2017 Baik 

5 IPA 85 2014/2017 Baik 

6 IPS 50 2014/2017 Baik 

7 SBK 50 2014/2017 Baik 

8 Penjaskes 50 2014/2017 Baik 

9 SKI 50 2014/2017 Baik 

JUMLAH 655   

Sumber: TU MI AL Muhajirin panjang Bandar Lampung 

 

B. Siklus 1 

A) Perencanaan pembelajaran 

Pada rencana tindakan siklus 1 peneliti menggunakan media audio 

visual pada mata pelajaran Akidah Akhlak materi akhlak terpuji. Dengan 

menggunakan media Audio Visual ini diharapkan dapat membantu untuk 

meningkatkan hasil belajar akidah akhlak 

 Sebelum siklus 1 Dilaksanakan peneliti melakukan beberapa tahap 

persiapan, antara lain : 

a. Membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP 

b. Membuat atau menyiapkan materi Akidah Akhlak yaitu membiasakan 

akhlak terpuji 

c. Menyusun skenario pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual dalam hal ini adalah dengan video 



 

d. Menelaah dan menyiapkan materi dan sumber materi yang sesuai 

dengan konsep 

e. Menyusun alat evaluasi berupa soal 

f. Menyiapkan instrumen penilaian untuk pengumpulan data berupa 

lembar observasi dan lembar wawancara 

g. Melakukan kordinasi dengan guru mata pelajaran terkait dengan 

tindakan penelitian 

B)  Pelaksanaan tindakan siklus 1  

1 Pertemuan pertama 

Pelaksanaan siklus ini dilakuakn pada tanggal 19 November 2016. 

Pada pertemuan pertama ini pembelajaran berlangsung selama 2x35 menit. 

Pada pelaksanaan siklus 1 ini, langkah-langkah pembelajaran dilakukan 

sebagaimana sekenario pembelajaran yang terdapat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut :  

A.  Kegiatan pendahuluan 

a. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdo‟a agar diberi kemudahan dan 

keberhasilan dalam menuntut ilmu 

b. Guru menyebutkan materi pembelajaran yang di bahas pada KBM hari itu 

yakni: materi Akhlak terpuji 



 

c. Sebagai pengantar pembelajaran guru mengadakan tanya jawab dengan 

peserta didik untuk mengetahui apakah peserta didik memahami materi  yang 

di ajarkan 

B.  Kegiatan inti 

a. Pemahaman materi dalam bentuk diskusi dalam setiap kelompok dengan 

menggunakan media audio visual 

b. menyimak dengan seksama tayangan audio visual yang berupa video tentang 

akhlak terpuji 

c. Sebari siswa menyimak video, Guru meberikan bimbingan dan penjelasan 

tentang materi pembelajaran akhlak terpuji 

d. Memberikan dan menjaga motivasi siswa agar berkonsentrasi  

e.  Guru berkeliling sambil mengamati,mengevaluasi dan menilai peserta didik 

C.  Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik untuk lebih dalam 

lagi mempelajari materi  

b. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk merencanakan tindakan 

yang akan mereka lakukan terkait materi pelajaran 

c. Penilaian 

d. Keseriusan dan partisipasi peserta didik dalam bekerja kelompok 

e. Keaktifan dan kontribusi peserta didik dalam diskusi 

f. Tes lisan,tugas soal-soal latihan 

 



 

C)   Observasi siklus 1 

1) Observasi kegiatan pembelajaran 

Hasil pengamatan atau observasi dari KBM 2 x 35 menit yang sudah 

direncanakan  pada pertemuan pertama ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 Observasi Kegiatan Pembelajaran (Siklus I); 

No Indikator aspek yang diamati Skor 

I Pra pembelajaran 1 2 3 4 

1 Memeriksa kesiapan siswa       

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran      

3 Menuliskan judul materi di papan      

4 Apresepsi      

II Kegiatan inti pembelajaran     

5 Menguasai kelas      

6 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

     

7 Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

     

8 Menunjukkan penguasaan materi       

9 mengaitkan materi dengan pengetahuan 

yang relevan 
     

10 Mengaitkan materi dengan realitas       

11 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu  
     

12 Menggunakan media       

13 Penayangan media      

14 Menggunakan metode      



 

15 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa       

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa  
     

17 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa  
     

18 Menggunakan bahasa lisan dan tertulis 

secara jelas, baik dan benar  
     

19 Penjelasan ulang dan penguatan materi 

dengan melibatkan siswa  
     

20 Pemberian umpan balik materi yang telah 

diajarkan  
     

III Kegiatan Akhir     

21 Menyimpulkan  pelajaran dengan 

melibatkan siswa  
     

22 Melakukan penilaian tes akhir       

23 Memberitahukan kepada siswa bahwa 

pelajaran ini akan dilanjutkan pada 

pertemuan yang akan datang  

     

24 Memberikan motivasi       

25 Menutup pembelajaran       

 Total skor  10 18 52 

 Jumlah 80 

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas dapat dipersentasekan sebagai berikut. 

nilai=  jumlah skor x100  = 80x100 = 80 

  Skor maximal   100 

 

Persentase tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan guru sudah baik sesuai dengan apa yang 

direncanakan sebelumnya, walaupun ada beberapa aspek yang belum dapat 

dilaksanakan, seperti waktu yang digunakan tergeser dari tahapan-tahapan yang telah 

direncanakan dan yang lainnya. Demikian pula, data observasi yang ada pada tabel 



 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa proses belajar mengajar berlangsung lancar, 

dan tujuan pembelajaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru 

mengelola kelas sudah baik 

2) Observasi aktivitas siswa dalam KBM 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran media 

audio visual dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6: Observasi Aktivitas siswa dalam KBM pertemuan pertama (siklus I) 

No Indikator/aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1 Mendengarkan penjelasan guru        

2 Menjawab pertanyaan guru       

3 Mengajukan pertanyaan       

4 Memperhatikan proses belajar       

5 Mengikuti materi yang diajarkan       

6 Aktivitasmemperhatikan 

pemahaman siswa lain   

      

7 Disiplin        

8 Partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran  
      

9 Keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran  
      

10 Menyimpulkan hasil        

 Total skor  4 6 24  

 Jumlah 35 

Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasekan sebagai berikut: 

niliai: jumlah skor x 20= 35x20 = 70 

  



 

Dari hasil persentase tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam 

kegiatan belajar mengajar pada siklus pertama  pertemuan pertama  masuk dalam 

kategori sedang, karena pada aspek tertentu ada yang belum optimal, misalnya 

Aktivitas memperhatikan pemahaman siswa lain. Hal ini karena pembelajaran 

menggunakan media audio visual ini baru bagi siswa sehingga siswa belum terbiasa. 

2 Pertemuan ke dua 

Kegiatan pembelajaran siklus I pertemuan ke 2  ini dilakukan  sabtu 12 November 

2016.  Seperti pada penelitian pertemuan pertama peneliti sebagai guru berkolaborasi 

dengan guru mata pelajaran akidah akhlak  membuat persiapan, kemudian melakukan 

kegiatan awal dan kegiatan inti, setelah itu peneliti memutarkan kembali video 

tentang aklak terpuji, dan selanjutnya peneliti meminta siswa untuk mencatat hal-hal 

baru yang mereka temukan. Dan pada saat mrmbuka kesempatan untuk melakukan 

tanya jawab, antusias siswa meningkat . setelah selesai bertanya jawab dan 

memberikan materi maka peneliti melakukan post test dengan sebanyak 10 soal 

pilihan ganda dan dalam waktu selama 20 menit setelah di pastikan semua guru 

mendapat soal, guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakannya dan tidak boleh 

melihat buka cetak dan LKS. Maka dapat diketahui hasil post test siswa dengan 

menggunakan media audio visual pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.7: Hasil Observasi Penugasan Siswa Terhadap Materi Pembelajaran siklus I 

No Nama Nilai Tuntas Belum tuntas 

1 Alfin Rizki prasetyo 90    

2 Aisyah Aprilia Ananda 80    

3 Cahaya Septani 70    

4 Diana Ratna Sari 70    

5 Dela Puspita Sari 80    

6 Dona Oktavia 70     

7 Ella sari 30    

8 Elsa Rahayu 70    

9 Irfan Prasetyo 70    

10 Linda Juarsih 60    

11 Mahda Rifki F 73    

12 M.Irfan Aldiansyah 40    

13 M.Irsan 80     

14 Melda Masdiani 40    

15 Rian Abdul Razak 50    

16 Sri Wahyuni W.i 70    

17 Serina 60    

18 Sabda Arifin 50    

19 Tri Adelia 90    

20 Tiara Maharani 50    

 

Dari Tabel tersebut mengambarkan bahwa siswa yang tuntas yang tadinya hanya 

5 orang bertambah menjadi 12 orang atau 60%. Ini  sebuah peningkatan yang 

menggembirakan, Karena dibandingkan dengan yang belum tuntas, Jumlah menjadi 

lebih sedikit yaitu 8 orang atau 40%.  

1) Hasil belajar siswa siklus I 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media audio visual, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 



 

Tabel 4.8 hasil belajar siswa siklus I 

NO Nama siswa pretest Postest N Gain Katagori 

1 Alfin Rizki prasetyo 61 90 0,74 Tinggi 

2 Aisyah Aprilia Ananda 60 80 0,50 Sedang 

3 Cahaya Septani 67 70 0,09 Rendah 

4 Diana Ratna Sari 68 70 0,06 Rendah 

5 Dela Puspita Sari 70 80 0,33 Sedang 

6 Dona Oktavia 62 70 0,21 Rendah 

7 Ella sari 56 60 0,09 Rendah 

8 Elsa Rahayu 65 70 0,14 Rendah 

9 Irfan Prasetyo 60 70 0,25 Rendah 

10 Linda Juarsih 40 60 0,33 Sedang 

11 Mahda Rifki F 70 73 0,10 Rendah 

12 M.Irfan Aldiansyah 40 50 0,20 Rendah 

13 M.Irsan 60 80 0,50 Sedang 

14 Melda Masdiani 40 50 0,20 Rendah 

15 Rian Abdul Razak 70 80 0,33 Sedang 

16 Sri Wahyuni W.i 70 80 0,33 Sedang 

17 Serina 50 60 0,20 Rendah 

18 Sabda Arifin 40 50 0,33 Sedang 

19 Tri Adelia 60 90 0,75 Tinggi 

20 Tiara Maharani 40 50 0,20 Rendah 

 Terkecil 40 50   

 Terbesar 70 90   

 Jumlah  1149 1383   

 Nilai rata-rata 57.45 69.15 0,27 Rendah 

catatan: rumus mencari N gain  

N Gain= Nilai postest - nilai pretes 

    Nilai postest - nilai pretes 

 

 

Skor N gain 

0,70-1.00= Tinggi 

0.30-0.69= Sedang 

0,01-0.029= Rendah 

 Jika dilihat dari tabel hasil belajar siswa bahwa nilai yang paling rendah yang 

didapat oleh siswa pada saat pretest adalah 40 dan tertinggi adalah 70 sedangkan pada 

saat post test nilai terendah adalah 50 dan terbesar adalah 90, selain itu nilai rata-rata 



 

pretest adalah 57.45 dan Nilai rata-rata post test adalah 69.15 dengan presentasi siswa 

yang mencapai KKM adalah 12 orang atau 60%. Hal ini menunjukan bahw penerapan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar sisw dalam pelajaran akidah 

akhlak, sebagaiman tujuan awal penelitian walaupun pada siklus I ini hasil yang 

diperoleh belum mencapai nilai yang diharapkan, dan dikarenakan hal ini maka 

penelitian akan dilanjutkan siklus II. 

D)  Refleksi 

  Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah 

sebagai berikut: 

   Guru belum terbiasa menciptakan suasana pembelajaran yang mengarah 

kepada pembelajaran dengan penerapan media audio visual ini, terbukti masih 

terdapat beberapa indikator yang telah direncanakan belum sepenuhnya dilaksanakan, 

walaupun dari hasil pengamatan telah mencapai Nilai 70,00. Selain itu siswa juga 

belum terbiasa dengan kondisi belajar menerapkan media audio visual ini, terbukti 

juga dari hasil pengamatan masih ada beberapa komponen yang dinilai oleh pengamat 

belum maksimal. Namun tampaknya mereka merasa senang dan antusias dalam 

belajar, hal ini bisa dilihat dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

pembelajaran telah mencapai 70. Dan dari pembelajaran dengan menerapkan media 

audio visual ini, para siswa masih belum bisa melaksanakannya dengan baik, 

sehingga kurang menghasilkan pemahaman terhadap materi akhlak terpuji dengan 

baik   

 

 



 

  Untuk memperbaiki kelemahan dan mempertahankan keberhasilan yang 

telah dicapai pada siklus pertama, maka pada pelaksanaan siklus kedua dapat dibuat 

perencanaan kembali tindakan kelas ini sebagai berikut seperti Memeriksa kesiapan 

dan partisipasi aktif siswa agar bisa lebih memperhatikan proses pembelajaran 

menerapkan media audio visual, Memberikan penjelasan ulang dan penguatan materi 

langsung melibatkan siswa, Memberikan umpan balik materi yang telah diajarkan 

agar siswa dapat lebih memahami terhadap materi yang disampaikan, dan hendaknya 

guru lebih intensif dalam menggunakan waktu yang ada, agar pembelajaran dapat 

tercapai 

C. Siklus II 

 

A) Perencanaan pembelajaran 

Sebelum siklus II Dilaksanakan peneliti melakukan beberapa tahap persiapan, 

antara lain : 

a Guru harus lebih  optimal menyampaikan pembelajaran pada siswa 

b Memberikan semangat kepada siswa yang masih bersikap cuek 

terhadap jalanya pembelajaran dan memberi pujian dan sugesti positif 

sika bersikap lebih tegas 

c Untuk memberikan keberanian dan rasa percaya diri siswa, guru 

memberi point tambahan pada siswa yang aktif bertanya dan berani 

menjawab pertanyaan 

d Membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP 

e Mempersiapkan alat evaluasi berupa soal test 



 

f Menyiapkan instrumen penelitian untuk proses pengumpulan data 

yaitu lembar observasi dan pedoman wawancara. 

B)  Pelaksanaan pembelajaran siklus II  

1 Pertemuan pertama 

Pelaksanaan siklus ini dilakuakan pada tanggal 21 November 2016. 

Pada pertemuan pertama ini pembelajaran berlangsung selama 2x35 menit. 

Pada pelaksanaan siklus II ini, langkah-langkah pembelajaran dilakukan 

sebagaimana sekenario pembelajaran yang terdapat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut :  

A Kegiatan pendahuluan 

a Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru mengucapkan salam dan 

berdo‟a belajar agar diberi kemudahan dan keberhasilan dalam menuntut 

ilmu 

b Guru menyebutkan materi pembelajaran yang di bahas pada KBM hari itu 

yakni: materi Akhlak terpuji 

c Sebagai pengantar pembelajaran guru mengadakn tanya jawab dengan 

peserta didik untuk mengetahui apakah peserta didik memahami materi  

yang di ajarkan 

B   Kegiatan inti 

a Guru menjelaskan pengertian aklak terpuji dan mengapa manusia harus 

memiliki akhlak terpuji. 



 

b Guru dan murid melakukan tanya jawab tentang materi ahlak terpuji dan 

guru menyiapkan media audio visual, berupa tayangan vidoe  

c Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok 

d Guru meminta siswa untuk memperhatikan tayangan video yang 

berhubungan dengan pembelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak 

terpuji  

e Guru memberikan penguatan terhadap materi agar siswa dapat lebih 

mengerti 

    C.   Kegiatan penutup 

a Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang di sampaikan  

b Guru memberikan soal uraian tentang akhlak terpuji 

c Guru menutup pelajaran dengan sala 

    D.   Penilaian 

a Keseriusan dan partisipasi peserta didik dalam bekerja kelompok 

b Keaktifan dan kontribusi peserta didik dalam diskusi 

c Tes lisan,tugas soal-soal latihan 

C)   Observasi sikluss II 

1) Observasi Kegiatan Pembelajaran  

Hasil pengamatan atau observasi dari dalam KBM 2 x 35 menit yang sudah 

direncanakan (instrumen terlampir) pada pertemuan pertama ini, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 



 

Tabel 4.9 Observasi Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama (Siklus II); 

No Indikator aspek yang diamati Skor 

I Pra pembelajaran 1 2 3 4 

1 Memeriksa kesiapan siswa       

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran      

3 Menuliskan judul materi di papan      

4 Apresepsi      

II Kegiatan inti pembelajaran     

5 Menguasai kelas      

6 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

     

7 Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

     

8 Menunjukkan penguasaan materi       

9 mengaitkan materi dengan 

pengetahuan yang relevan 
     

10 Mengaitkan materi dengan realitas       

11 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu  
     

12 Menggunakan media       

13 Penayangan media      

14 Menggunakan metode      

15 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa       

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa  
     

17 Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa  
     

18 Menggunakan bahasa lisan dan 

tertulis secara jelas, baik dan benar  
     



 

19 Penjelasan ulang dan penguatan 

materi dengan melibatkan siswa  
     

20 Pemberian umpan balik materi yang 

telah diajarkan  
     

III Kegiatan Akhir     

21 Menyimpulkan pelajaran dengan 

melibatkan siswa  
     

22 Melakukan penilaian tes akhir       

23 Memberitahukan kepada siswa bahwa 

pelajaran ini akan dilanjutkan pada 

pertemuan yang akan datang  

     

24 Memberikan motivasi       

25 Menutup pembelajaran       

 Total skor  8 18 72 

 Jumlah 89  

 

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas dapat dipersentasekan sebagai berikut. 

Nilai       =  jumlah skor x100  = 89x100 = 89 

      Skor maximal         100 

Persentase tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan guru sudah baik sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, 

walaupun ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan, seperti waktu yang 

digunakan kadang tergeser dari tahapan-tahapan yang telah direncanakan dan lain 

sebagainya. Demikian pula, data observasi yang ada pada tabel secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa proses belajar mengajar berlangsung secara lancar, kondusif, 

dan tujuan pembelajaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru 

mengelola kelas sudah baik.  

 



 

2) Observasi Aktivitas siswa dalam   

Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran media audio 

visual dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10: Observasi Aktivitas siswa dalam KBM pertemuan pertama (siklus II) 

No Indikator/aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1 Mendengarkan penjelasan guru        

2 Menjawab pertanyaan guru       

3 Mengajukan pertanyaan       

4 Memperhatikan proses belajar       

5 Mengikuti materi yang diajarkan       

6 memperhatikan pemahaman siswa 

lain 

      

7 Disiplin        

8 Partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran  
      

9 Keceriaan dan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran  
      

10 Menyimpulkan hasil        

 Total skor   6 28 10 

 Jumlah 44 

Berdasarkan data observasi tersebut di atas dapat dipersentasekan sebagai berikut: 

Presentase: jumlah skor x 100 = 40x20=83 

              

Dari hasil persentase tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam 

kegiatan belajar mengajar pada siklus kedua masuk dalam kategori baik/meningkat 

karena pada aspek tertentu sudah mulai baik, misalnya mengajukan pertanyaan. Hal 



 

ini karena pembelajaran menggunakan media audio visual ini sudah mulai dipahami 

siswa. 

2.  pertemuan ke dua 

Kegiatan pembelajaran siklus II pertemuan ke 2  ini dilakukan  sabtu 26 

November 2016.  Seperti pada penelitian pertemuan pertama di Siklus II  peneliti  

kembai lagi  berkolaborasi dengan guru mata pelajaran akidah akhlak  membuat 

persiapan, kemudian melakukan kegiatan awal seperti mengucapkan salam, 

menanyakn kabar siswa dan berdoa bersama-sama dan selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini 

selanjutnya guru masuk ke kegiatan inti yakni guru menentukan materi, guru 

memberi tahu siswa agar membuka buku akidah ahlak, siswa dipersilahkan 

membaca buku beberapa menit kemudian buku pelajaran di tutup setelah itu 

peneliti memutarkan kembali video yang berbeda tetapi masih tentang akhlak 

terpuji beserta sifat-sifatnya dan kepada siapa saja siswa harus menerapkan 

akhlak yang terpuji, dan selanjutnya peneliti meminta siswa untuk 

memperhatikan mencatat hal-hal baru yang mereka temukan. Dan pada saat 

membuka kesempatan untuk melakukan tanya jawab, antusias siswa meningkat 

dan sangat tinggi, hal itu terlihat dari salah seorang siswa yang bertanya ketika 

video baru selesai diputar dan guru belum membuka tanya jawab. setelah selesai 

bertanya jawab dan memberikan materi maka peneliti melakukan post test 

kembali dengan  jumlah soal yang sama sebanyak 10 soal pilihan ganda dan 

dalam waktu selama 20 menit setelah di pastikan semua guru mendapat soal, 



 

guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakannya dan tidak boleh melihat buka 

cetak dan LKS. Maka berikut adalah hasil post test siswa 

Tabel 4.11Hasil Observasi Penguasaan Siswa Terhadap Materi Pembelajaran siklus II 

No Nama Nilai Tuntas Belum tuntas 

1 Alfin Rizki prasetyo 90    

2 Aisyah Aprilia Ananda 90    

3 Cahaya Septani 70    

4 Diana Ratna Sari 80    

5 Dela Puspita Sari 90    

6 Dona Oktavia 70    

7 Ella sari 60    

8 Elsa Rahayu 80    

9 Irfan Prasetyo 70    

10 Linda Juarsih 80    

11 Mahda Rifki F 80    

12 M.Irfan Aldiansyah 60    

13 M.Irsan 80    

14 Melda Masdiani 90    

15 Rian Abdul Razak 70    

16 Sri Wahyuni W.i 80    

17 Serina 60    

18 Sabda Arifin 70    

19 Tri Adelia 90    

20 Tiara Maharani 80    

Dari Tabel tersebut mengambarkan bahwa siswa yang tuntas yang tadinya 

hanya 10 orang bertambah menjadi 17 orang atau 85%. Ini  sebuah peningkatan yang 

Sangat menggembirakan, Karena dibandingkan dengan yang belum tuntas, Jumlah 

menjadi lebih sedikit yaitu 3 orang atau 15%. Hal ini berarti sudah berada di atas 

persyaratan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM) yang ditetapkan oleh 

madrasah untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu 80%. 

3) Hasil Belajar Siklus II 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

media audio visual, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 



 

Tabel 4.12 hasil belajar siswa siklus II  

NO Nama siswa Pretest Postest N Gain Katagori 

1 Alfin Rizki prasetyo 61 90 0,74 Tinggi 

2 Aisyah Aprilia Ananda 60 90 0,75 Tinggi 

3 Cahaya Septani 67 70 0,09 Rendah 

4 Diana Ratna Sari 68 80 0,37 Sedang 

5 Dela Puspita Sari 70 90 0,66 Sedang 

6 Dona Oktavia 62 70 0,21 Rendah 

7 Ella sari 56 60 0,09 Rendah 

8 Elsa Rahayu 65 80 0,42 Sedang  

9 Irfan Prasetyo 60 70 0,25 Rendah 

10 Linda Juarsih 40 80 0,66 Sedang 

11 Mahda Rifki F 70 80 0,33 Sedang  

12 M.Irfan Aldiansyah 40 60 0,33 Sedang 

13 M.Irsan 60 80 0,50 Tinggi 

14 Melda Masdiani 40 90 0,83 Tinggi 

15 Rian Abdul Razak 70 80 0,33 Sedang 

16 Sri Wahyuni W.i 70 80 0,33 Sedang 

17 Serina 50 60 0,20 Rendah 

18 Sabda Arifin 40 70 0,50 Sedang 

19 Tri Adelia 60 90 0,75 Tinggi 

20 Tiara Maharani 40 80 0,60 Sedang 

 Terkecil 40 60   

 Terbesar 70 90   

 Jumlah  1149 1550   

 Nilai rata-rata 57.45 77.5 0,27 Rendah 

catatan: rumus mencari N gain  

N Gain= Nilai postest - nilai pretes 

    Nilai postest - nilai pretes 

 

Skor N gain 

0,70-1.00= Tinggi 

0.30-0.69= Sedang 

0,01-0.029= Rendah 

catatan: rumus mencari N gain  

 

Jika dilihat dari tabel hasil belajar siswa bahwa nilai yang paling rendah yang 

didapat oleh siswa pada saat pretest adalah 40 dan tertinggi adalah 70 sedangkan pada 



 

saat post test nilai terendah adalah 60 dan terbesar adalah 90, selain itu nilai rata-rata 

pretest adalah 57.45 dan Nilai rata-rata post test adalah 77.5 dengan presentasi siswa 

yang mencapai KKM adalah 17 orang atau 85%. Hal ini menunjukan bahwa 

penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

akidah akhlak, sebagaiman tujuan awal penelitian. Hal ini berarti sudah berada di atas 

persyaratan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM) yang ditetapkan oleh 

madrasah untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu 80%. 

D). Refleksi 

Adapun keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada siklus pertama adalah sebagai 

berikut: 

Guru mulai terbiasa menciptakan suasana pembelajaran yang mengarah kepada 

pembelajaran dengan penerapan media audio visual ini, hal ini terbukti dari hasil 

pengamatan di siklus II telah mencapai 89,00 dan bagi siswa juga sudah mulai 

terbiasa dengan kondisi belajar menerapkan media audio visual ini, terbukti juga dari 

hasil pengamatan masih di siklus II telah mencapai 83 selain itu dari hasil tes soal 

siklus II yang telah dikerjakan siswa. Siswa yang lulus mencapai 85%. 

C.   Pembahasan hasil penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah dengan menggunakan media Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar 

Akidah Akhlak denga materi akhlak terpuji pada peserta didik di kelas IV. Indikator 

keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari peserta didik dapat menjelaskan batasan 



 

tentang pengertian akhlak yng baik serta peserta didik dapat mempraktekan sifat-sifat 

akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pada siklus I ini sebelum peserta dikelompokan dalam beberapa kelompok, 

guru mendiskusikan tentang topik pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual, hal ini diasumsikan agar dapat menarik perhatian siswa pada pelajaran yang 

diberikan guru, sehingga dapat memotivasi siswa untuk semakin meningkatkan 

keseriusanya dalam proses belajar. 

 Pada siklus I peneliti menggunakan media pembelajaran yaitu media audio 

visual yang dimaksudkan agar peserta didik termotivasi dan memahami materi akidah 

akhlak tentang akhlak terpuji dan tentunya agar hasil belajar peserta didik meningkat. 

 Pada siklus pertama, peserta didik terlihat kurang dapat mengikuti KBM. Hal 

ini dapat diketahui dari kurangnya rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang 

diberikan serta minimnya pertanyaan dari materi yang diajarkan, peserta didik 

umumnya merasa tidak bisa atau takut salah. Akan tetapi antusias mereka terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan cukup baik. Hal ini ditunjukan dari rasa senang  

dan rasa ingin tahu mereka dalam mengikuti pembelajaran.pada pertemuan kedua 

siklus pertam 

 Pada siklus kedua, peserta didik mulai menunjukan rasa ingin tahu yang 

cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta 

didik ketika guru membuka pertanyaan. Di awal pembelajaran peserta didik tampak 

bersemangat mengerjakan tugas dan berusaha mengerjakan dengan tepat waktu, 

kemudian peserta didik sudah mulai terbiasa mengikuti pembelajaran dengan media 



 

audio visual. Media pembelajaran ini sudah mulai tampak bisa diterima oleh peserta 

didik dan susasana kelas sudah mulai tampak hidup dan bergairah. 

 Kesimpulanya peneliti berusaha agar peserta didik tetap antusias dalam 

kegiatan belajar mengajar, guru melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak 

dengan menggunakan media audio visual. Dalam pembelajaran ini peneliti berusaha 

memotivasi peserta didik agar berkerja sama dalam kelompok. 

 Secara umum hasil penelitian siklus pertama menunjukan bahwa, penerimaan 

yang positif dari peserta didik kelas IV terhadap penggunaan media audio visual 

dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji. Hal ini 

ditunjukan dari hasil tes siswa dimana siswa yang tuntas, meningkat sejumlah 12 

orang menjadi 60% Ini  sebuah peningkatan yang menggembirakan, Karena 

dibandingkan dengan yang belum tuntas, Jumlah menjadi lebih sedikit yaitu 8 orang 

atau 40%. Meskipun demikian, target ketuntasan 80% belum tercapai. 

 Berdasarkan hasil refleksi maka untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam  pembelajaran akidah akhlak dalam materi akhlak terpuji dan mengatasi 

masalah yang muncual pada siklus I peneliti mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a Memeriksa kesiapan dan partisipasi aktif siswa agar bisa lebih memperhatikan 

proses pembelajaran menerapkan media audio visual 

b Memberikan penjelasan ulang dan penguatan materi langsung melibatkan 

siswa 

c Memberikan umpan balik materi yang telah diajarkan agar siswa dapat lebih 

memahami terhadap materi yang disampaikan.  



 

d Hendaknya guru lebih intensif dalam menggunakan waktu yang ada, agar 

pembelajaran dapat tercapai. 

Pada hakikatnya, media pembelajaran digunakan untuk memudahkan guru 

dalam proses pembelajaran dan dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, dan 

salah satu kriteria dalam pemilihan media adalah dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran dan kemudahan dalam memperolehnya. Apabila media yang sesuai belum 

tersedia maka guru berupaya untuk mengembangkan sendiri. 

Hambatan yang dihadapi pada penggunaan media audio visual, peserta didik 

tampak masih terbiasa dengan metode ceramah atau teacher oriented sedangkan 

penerapan media audio visual yang diterapkan menuntut kemandirian peserta didik. 

Untuk itu peneliti berusaha untuk mengubah kebiasaan belajar peserta didik 

pada siklus selanjutnya (siklus II), kendati hal itu bukanlah hal yang mudah. Peneliti 

juga dituntut untuk mengubah kebiasaan belajar, yang umumnya sebagai pemberi dan 

penyaji informasi menjadi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing peserta 

didik dalam belajar. 

Pada siklus II penggunaan media audio visual terlihat bahwa peserta didik 

sudah mulai terbiasa dan sudah tidak mengalami perasaan takut salah, serta bingung. 

Peserta didik sudah mulai merasakan antusias dan senang dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Mereka dapat menyesuaikan dan tahu apa yang harus mereka 

lakukan pada saat kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan secara kelompok ternyata menumbuhkan nuansa 

persaingan yang sehat antara kelompok sehingga dapat lebih memunculkan motivasi 



 

diantara peserta didik dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak, sehingga peserta 

didik mulai menunjukan rasa ingin tahu yang tinggi. 

Secara umum, hasil penelitian siklus II menunjukan peningkatan kemampuan 

siswa dalam mempelajari pelajaran akidah akhlak di kelas IV terhadap materi akhlak 

terpuji. Hal ini dapat ditunjukan dari hasil tes yang telah dilaksanakan dimana siswa 

yang tuntas, meningkat menjadi 17 orang atau 85%. Ini  sebuah peningkatan yang 

Sangat menggembirakan, Karena dibandingkan dengan yang belum tuntas, Jumlah 

menjadi lebih sedikit yaitu 3 orang atau 15%. Hal ini berarti sudah berada di atas 

persyaratan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM) yang ditetapkan oleh 

madrasah untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu 80%. Dilihat dari target 

ketuntasan 80% yang telah tercapai sehingga tidak perlu dilanjutkan pada siklus III. 

Berdsarkan data dari hasil refleksi akhir maka peneliti berupaya untuk 

meningkatkan dan mempertahankan motivasi, pemahaman dan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran akidah akhlak dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1 Guru melanjutkan penjelasan materi dengan menggunakan media audio visual 

agar peserta didik terbiasa menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. 

2 Memotivasi peserta didik agar meningkatkan hasil belajarnya, dan 

pemahamanya terhadap materi pembelajaran akidah akhlak . 

3 Memberikan bimbingan, arahan, dan penguatan kepada individu mupun 

kelompok 

Dengan demikian, data-data hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, 

maka terbukti bahwa dengan penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 



 

hasil belajar Akidah Akhlak  pada siswa  kelas IV MI Al-Muhajirin panjang Bandar 

Lampung. Dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

a. Dapat menjelaskan batasan tentang pengertian akhlak yang baik 

b. Mampu membedakan mana kategori akhlak yang baik atau tidak 

c. Dapat menghafal sebagian diantara akhlak yang baik seperti: Siddiq, Amanah, 

fathonah, dan tabligh 

d. Dapat mempraktekan sifat-sifat akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas Ivdi MIA AL Muhajirin Panjang Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 pada mata pelajaran akidah akhlak pada materi akhlak 

terpuji. Hal ini ditunjukan dari hasil belajar siswa pada siklus I dan Siklus II 

mengalami peningkatan, hal itu ditunjukan dengan jumlah ketuntasan belajar siswa 

serta presentase ketuntasan yang telah tercapai. Pada siklus I siswa yang tuntas 12 

siswa dengan presentase 60%. Dan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 17 siswa dengan presentase 85% 

B.  Saran-Saran  

1. Guru  

Pengelolaan proses pembelajaran yang sesuai antara materi dengan cara 

membelajarkannya disertai penghargaan yang positif terhadap kemampuan siswa 

yang beragam dapat mempertinggi motivasi siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, guru 

hendaknya mempertimbangkan kebutuhan perkembangan, karakteristik dan dunia 

berpikir anak agar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan memberi makna positif 

yang luas bagi anak dalam kehidupannya sehari-hari.  

2. Siswa  

Siswa diharapkan mampu meningkatkan motivasi, keaktifan dan kedisiplinan 

dalam belajar. Keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh siswa sendiri. Karenanya 

kesadaran akan pentingnya belajar harus ditumbuh-kembangkan bagi penyiapan 



 

dirinya menyongsong masa depan dengan bejal keilmuan menuju terciptanya Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 
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Lampiran 1 

    Daftar pra survey siswa kelas IV 

No Nama KKM NILAI KETERANGAN 

1 Alfin Rizki prasetyo 70 61 Belum tuntas 

2 Aisyah Aprilia Ananda 70 60 Belum tuntas 

3 Cahaya Septani 70 67 Belum tuntas 

4 Diana Ratna Sari 70 68 Belum tuntas 

5 Dela Puspita Sari 70 80 Tuntas 

6 Dona Oktavia 70 62 Belum tuntas 

7 Ella sari 70 56 Belum tuntas 

8 Elsa Rahayu 70 65 Belum tuntas 

9 Irfan Prasetyo 70 60 Belum tuntas 

10 Linda Juarsih 70 72 Tuntas 

11 Mahda Rifki F 70 73 Tuntas 

12 M.Irfan Aldiansyah 70 50 Belum tuntas 

13 M.Irsan 70 60 Belum tuntas 

14 Melda Masdiani 70 58 Belum tuntas 

15 Rian Abdul Razak 70 74 Tuntas 

16 Sri Wahyuni W.i 70 70 Tuntas 

17 Serina 70 65 Belum tuntas 

18 Sabda Arifin 70 60 Belum tuntas 

19 Tri Adelia 70 60 Belum tuntas 

20 Tiara Maharani 70 67 Belum tuntas 

 

No Nilai Perolehan nilai Jumlah siswa presentase 

1 tuntas >70 5 40% 

2 Tidak tuntas <70 15 60% 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

Daftar nilai siklus 1 

No Nama Nilai Tuntas Belum tuntas 

1 Alfin Rizki prasetyo 90    

2 Aisyah Aprilia Ananda 80    

3 Cahaya Septani 70    

4 Diana Ratna Sari 70    

5 Dela Puspita Sari 80    

6 Dona Oktavia 70     

7 Ella sari 30    

8 Elsa Rahayu 70    

9 Irfan Prasetyo 70    

10 Linda Juarsih 60    

11 Mahda Rifki F 73    

12 M.Irfan Aldiansyah 40    

13 M.Irsan 80     

14 Melda Masdiani 40    

15 Rian Abdul Razak 50    

16 Sri Wahyuni W.i 70    

17 Serina 60    

18 Sabda Arifin 50    

19 Tri Adelia 90    

20 Tiara Maharani 50    

 

Rekapitulasi hasil belajar 

No Nilai Perolehan nilai Jumlah siswa presentase 

1 Tuntas >70 11 60% 

2 Tidak tuntas <70 9 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 3 

Dafta Nilai siklus II 

No Nama Nilai Tuntas Belum tuntas 

1 Alfin Rizki prasetyo 90    

2 Aisyah Aprilia Ananda 90    

3 Cahaya Septani 70    

4 Diana Ratna Sari 80    

5 Dela Puspita Sari 90    

6 Dona Oktavia 70    

7 Ella sari 60    

8 Elsa Rahayu 80    

9 Irfan Prasetyo 70    

10 Linda Juarsih 80    

11 Mahda Rifki F 80    

12 M.Irfan Aldiansyah 60    

13 M.Irsan 80    

14 Melda Masdiani 90    

15 Rian Abdul Razak 70    

16 Sri Wahyuni W.i 80    

17 Serina 60    

18 Sabda Arifin 70    

19 Tri Adelia 90    

20 Tiara Maharani 80    

 

Rekapitulasi Hasil Belajar 

No Nilai Perolehan nilai Jumlah siswa presentase 

1 Tuntas >70 17 85% 

2 Tidak tuntas <70 3 15% 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 4 

No Nama Pra survey Siklus I Siklus II 

1 Alfin Rizki prasetyo 90 90 90 

2 Aisyah Aprilia Ananda 90 80 90 

3 Cahaya Septani 70 70 70 

4 Diana Ratna Sari 80 70 80 

5 Dela Puspita Sari 90 80 90 

6 Dona Oktavia 70 70 70 

7 Ella sari 60 30 60 

8 Elsa Rahayu 80 70 80 

9 Irfan Prasetyo 70 70 70 

10 Linda Juarsih 80 60 80 

11 Mahda Rifki F 80 73 80 

12 M.Irfan Aldiansyah 60 40 60 

13 M.Irsan 80 80 80 

14 Melda Masdiani 90 40 90 

15 Rian Abdul Razak 70 50 70 

16 Sri Wahyuni W.i 80 70 80 

17 Serina 60 60 60 

18 Sabda Arifin 70 50 70 

19 Tri Adelia 90 90 90 

20 Tiara Maharani 80 50 80 

 

 
  



 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

KEGIATAN PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DENGAN MENGGUNAKAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

No Indikator aspek yang diamati Skor 

I Pra pembelajaran 1 2 3 4 

1 Memeriksa kesiapan siswa       

2 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

     

3 Menuliskan judul materi di papan      

4 Apresepsi      

II Kegiatan inti pembelajaran     

5 Menguasai kelas      

6 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

     

7 Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

     

8 Menunjukkan penguasaan materi       

9 mengaitkan materi dengan 

pengetahuan yang relevan 
     

10 Mengaitkan materi dengan realitas       

11 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu  
     

12 Menggunakan media       

13 Penayangan media      

14 Menggunakan metode      

15 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa       

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa  
     



 

17 Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa  
     

18 Menggunakan bahasa lisan dan 

tertulis secara jelas, baik dan benar  
     

19 Penjelasan ulang dan penguatan 

materi dengan melibatkan siswa  
     

20 Pemberian umpan balik materi yang 

telah diajarkan  
     

III Kegiatan Akhir     

21 Menyimpulkan pelajaran dengan 

melibatkan siswa  
     

22 Melakukan penilaian tes akhir       

23 Memberitahukan kepada siswa 

bahwa pelajaran ini akan dilanjutkan 

pada pertemuan yang akan datang  

     

24 Memberikan motivasi       

25 Menutup pembelajaran       

 Total skor  10 18 52 

 Jumlah 80 

Keterangan skala peneltian: 

Tidak baik=1  cukup baik=3 

Kurang baik=2 baik=4 

Kategori penilaian total: 

Kurang baik = 21-40 

Cukup  = 40-60 

Baik  = 60-80 

Sangat baik = 80-100 

 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DENGAN MENGGUNAKAN 

MEDIA AUDIO VISUAL 

no Indikator aspek yang diamati Skor 

I Pra pembelajaran 1 2 3 4 

1 Memeriksa kesiapan siswa       

2 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

     

3 Menuliskan judul materi di papan      

4 Apresepsi      

II Kegiatan inti pembelajaran     

5 Menguasai kelas      

6 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tujuan 

     

7 Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

     

8 Menunjukkan penguasaan materi       

9 mengaitkan materi dengan 

pengetahuan yang relevan 
     

10 Mengaitkan materi dengan realitas       

11 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu  
     

12 Menggunakan media       

13 Penayangan media      

14 Menggunakan metode      

15 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa       

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa  
     



 

17 Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa  
     

18 Menggunakan bahasa lisan dan 

tertulis secara jelas, baik dan benar  
     

19 Penjelasan ulang dan penguatan 

materi dengan melibatkan siswa  
     

20 Pemberian umpan balik materi yang 

telah diajarkan  
     

III Kegiatan Akhir     

21 Menyimpulkan pelajaran dengan 

melibatkan siswa  
     

22 Melakukan penilaian tes akhir       

23 Memberitahukan kepada siswa 

bahwa pelajaran ini akan dilanjutkan 

pada pertemuan yang akan datang  

     

24 Memberikan motivasi       

25 Menutup pembelajaran       

 Total skor  8 18 72 

 Jumlah 89  

 Keterangan skala peneltian: 

Tidak baik=1  cukup baik=3 

Kurang baik=2 baik=4 

Kategori penilaian total: 

Kurang baik = 21-40 

Cukup  = 40-60 

Baik  = 60-80 

Sangat baik = 80-100 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MI AL MUHAJIRIN 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi PoKok  : Membiasakan Akhlak terpuji 

Alokasi Waktu : 2x35menit 

 

A.   Standar Kompetensi : 

        Membiasakan akhlak terpuji 

 

B.   Kompetensi Dasar  :  

   Mengenal kategori dasar akhlak terpuji melalui pengertianya 

 

C.   Indikator : 

  1. Dapat menjelasakan batasan pengertian akhlak yang baik 

 2. Dapat membedakan mana katagori akhlak yang baik dan yang buruk 

 

D.   Tujuan pembelajaran : 

 1. Siswa dapat mempraktikan sifat-sifat yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari 

 2. Siswa dapat menjelaskan beberapa sifat-sifat yang termasuk akhlak terpuji 

 

E. Materi Ajar : 

       Membiasakan akhlak terpuji 

 

F.   Metode Pembelajaran : 

1.    Pendekatan Konstektual 

2.    Ceramah 

3.    Tanya Jawab 

4.    Penugasan 

 

   G.   Kegiatan Pembelajaran 

 

No. 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal   Guru membuka 

pembelajaran (mengucap 

salam, berdoa dan 

mengabsen siswa). 

  

 Guru menyebutkan materi 

 5 menit 



 

pembelajaran yang di bahas 

hari ini yakni ahlak terpuji 

 

 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 menyampaikan tema 

yang akan di bahas 

tentang “Akhlak 

terpuji” 

 guru menjelaskan 

pengertian akhlak 

terpuji  dan mengapa 

manusia harus 

memilikii akhlak 

terpuji 

 

 siswa dan guru 

melakukan tanya 

jawab tentang  

akhlak terpuji dan  

 guru menyiapkan 

media pembelajaran 

yaitu video tentang 

akhlak terpuji 

 

 guru membagi siswa 

menjadi 3 kelompok 

 

 guru meminta siswa 

untuk melihat 

gambar atau video  

yang berhubungan 

dengan pembelajaran 

akidah akhlak 

dengan materi akhlak 

terpuji 

 

 guru mengamati 

keadaan kelas dan 

antusias siswa 

selama pemutaran 

60 menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 konfirmasi 

 

video mengenai sifat 

siddiq,Amanah,Tabli

gh dan Fathanah 
 

 guru meminta siswa 

untuk mengamati 

sifat-sifat yang 

termasuk terpuji 

 

  guru bertanya jawab 

tentang hal-hal yang 

belom di ketahui 

siswa 

 

 Guru bersama siswa 

meluruskan 

kesalahan 

pemahaman,memberi

kan penguatan dan 

penyimpulan 

 

 

 Guru memberikan 

pengutan terhadap 

materi agar siswa 

lebih mengerti 

 

 3. Kegiatan Akhir (5 

menit) 

Guru memberi motivasi 

belajar kepada peserta didik 

agar lebih mendalam lagi 

mempelajari materi 

 

 Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan materi 

yang disampaikan. 

  

 Guru memberikan soal 

uraian tentang Akhlak 

Terpuji  

  

 5 menit 



 

      Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 

 

   H.  Media dan sumber 

1.      Media 

      - audio visual (tayangan video melalui laptop) 

2.    Sumber 

      - Buku Membina Akidah dan Akhlak MI Kelas IV terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, Solo 

 

 

 

 

I.   Format dan kriteria Penilaian 

Produksi hasil diskusi 

No Aspek Kriteria Skor 

1 Konsep 1.semua benar 

 

2.sebagian besar benar 

 

3.sebagian kecil benar 

 

4.semua salah 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Performasi 

No Aspek kriteria skor 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

Praktek  

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

 

Kadang-kadang pengetahuan 

 

Tidak pengetahuan 

 

 

Akti praktek 

 

Kadang-kadang praktek 

 

Tidak aktif 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Sikap  Sikap 

 

Kadang-kadang sikap 

 

Tidak sikap 

 

 

4 

 

2 

 

1 



 

 

 

Lembar penilaian 

No Nama 

siswa 

 produk Jumlah 

skor 

Nilai 

pengetahuan Praktek  Sikap 

 

 

       

CATATAN PENILAIAN 

Nilai=(jumlah skor : jumlah skor maksimsl)x10 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat KKM maka diadakan remedial. 

            Bandar Lampung ,   

November 2016  

Wali Kelas 

 

 

 

 

Nora Kamelia.S.Pd     

NUPTK:2547758659220003                  

                                    Peneliti 

 

 

  
 

                                     Ismail Suhada 

                                     Npm:1211100132  

 

 
 

 

                           Mengetahui 

                             Kepala Sekolah MI AL-MUHAJIRIN 

  

 

 

 

                           Siti Nurhasanah S.Pd.I 

                            NUPTK:4955758660300022 

 

 
  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MI AL MUHAJIRIN 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi PoKok  : Membiasakan Akhlak terpuji 

Alokasi Waktu : 2x35menit 

 

A.   Standar Kompetensi : 

        Membiasakan akhlak terpuji 

 

B.   Kompetensi Dasar  :  

   Membiasakan akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari 

 

C.   Indikator : 

  1. Dapat menjelasakan batasan pengertian akhlak yang baik 

 2. Dapat membedakan mana katagori akhlak yang baik dan yang buruk 

 

D.   Tujuan pembelajaran : 

 1. Siswa dapat mempraktikan sifat-sifat yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari 

 2. Siswa dapat menjelaskan beberapa sifat-sifat yang termasuk akhlak terpuji 

 

E  . Materi Ajar : 

       Membiasakan akhlak terpuji 

 

F.   Metode Pembelajaran : 

1.    Pendekatan Konstektual 

2.    Ceramah 

3.    Tanya Jawab 

4.    Penugasan 

 

  G.    Kegiatan Pembelajaran 

 

No. 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 



 

1. Kegiatan Awal   Guru membuka 

pembelajaran (mengucap 

salam, berdoa dan 

mengabsen siswa). 

  

 Dengan dipandu guru siswa 

menyebutkan kepada siapa 

saja harus berakhlak terpuji 

 

 5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meyampaikan tema 

 yang akan di bahas 

tentang “Akhlak 

terpuji” 

 guru menjelaskan 

pengertian akhlak 

terpuji  dan mengapa 

manusia harus 

memilikii akhlak 

terpuji 

 

 siswa dan guru 

melakukan tanya 

jawab tentang  

akhlak terpuji dan  

 guru menyiapkan 

media pembelajaran 

yaitu video tentang 

akhlak terpuji 

 

 guru membagi siswa 

menjadi 3 kelompok 

 

 guru meminta siswa 

untuk melihat 

gambar atau video  

yang berhubungan 

dengan pembelajaran 

akidah akhlak 

dengan materi akhlak 

terpuji 

60 menit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 konfirmasi 

 

 

 guru mengamati 

keadaan kelas dan 

antusias siswa 

selama pemutaran 

video mengenai sifat 

siddiq,Amanah,Tabli

gh dan Fathanah 

 

 guru meminta siswa 

untuk mengamati 

sifat-sifat yang 

termasuk terpuji 

 

  guru bertanya jawab 

tentang hal-hal yang 

belom di ketahui 

siswa 

 

 Guru bersama siswa 

meluruskan 

kesalahan 

pemahaman,memberi

kan penguatan dan 

penyimpulan 

 

 

 Guru memberikan 

pengutan terhadap 

materi agar siswa 

lebih mengerti 

 

 3. Kegiatan Akhir (5 

menit) 

Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan materi 

yang disampaikan. 

  

 Guru memberikan soal 

uraian tentang Akhlak 

Terpuji  

  

 5 menit 



 

      Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucap salam. 

 

 

   H.  Media dan sumber 

1.      Media 

      - audio visual (tayangan video melalui laptop) 

2.    Sumber 

      - Buku Membina Akidah dan Akhlak MI Kelas IV terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, Solo 

I.   Format dan kriteria Penilaian 

Produksi hasil diskusi 

No Aspek Kriteria Skor 

1 Konsep 1.semua benar 

2.sebagian besar benar 

3.sebagian kecil benar 

4.semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

Performasi 

No Aspek Kriteria skor 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

Praktek  

 

 

 

 

 

 

Sikap  

Pengetahuan 

 

Kadang-kadang pengetahuan 

 

Tidak pengetahuan 

 

 

Akti praktek 

 

Kadang-kadang praktek 

 

Tidak aktif 

 

 

Sikap 

 

Kadang-kadang sikap 

 

Tidak sikap 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

1 



 

Lembar penilaian 

No Nama 

siswa 

 produk Jumlah 

skor 

Nilai 

pengetahuan Praktek  Sikap 

 

 

       

CATATAN PENILAIAN 

Nilai=(jumlah skor : jumlah skor maksimsl)x10 

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat KKM maka diadakan remedial. 

            Bandar Lampung ,   

November 2016  

Wali Kelas 

 

 

 

 

Nora Kamelia.S.Pd     

NUPTK:2547758659220003                  

                                    Peneliti 

 

 

  
 

                                     Ismail Suhada 

                                     Npm:1211100132  

 

 
 

 

                           Mengetahui 

                             Kepala Sekolah MI AL-MUHAJIRIN 

  

 

 

 

                           Siti Nurhasanah S.Pd.I 

                            NUPTK:4955758660300022 

 

 
 
  



 

Silabus 
Nama Sekolah  : Mi AL Muhajirin 

Kelas/Semester  : IV/1 

Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak 

Standar kompetensi : Memahami kalimat tayyibah (innw lillwhi wa innw ilaihi rwji„yn) 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok / 

pembelajaran 

Indikator  Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi waktu Sumber/bahan/alat 

Mengenal Allah 

melalui kalimat 

tayibah (innw lillwhi 

wa innw ilaihi 

rwji„yn) 

Kalimat 

tayibah (innw 

lillwhi wa innw 

ilaihi rwji„yn) 

• Mampu 

memahami 

pengertian 

kalimat tayibah 

(innw lillwhi wa 

innw ilaihi 

rwji„yn) 

• Mampu 

menjelaskan 

pengertian 

kalimat tayibah 

(innw lillwhi wa 

innw ilaihi 

rwji„yn) 

• Mampu 

membiasakan 

ucapan kalimat 

tayibah (innw 

lillwhi wa innw 

ilaihi 

rwji„yn) pada saat 

yang sesuai 

• Mampu 

memahami 

hikmah 

• Siswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

pengertian 

kalimat tayibah 

(innw lillwhi 

wa innw ilaihi 

rwji„yn), waktu 

pengucapannya, 

serta 

hikmahnya dari 

guru. 

• Siswa 

melakukan tanya 

jawab 

tentang pengertian 

kalimat 

tayibah (innw 

lillwhi wa innw 

ilaihi 

rwji„yn), waktu 

pengucapannya, 

serta hikmahnya 

dengan guru. 

• Siswa 

Tugas 

individual 

dan tugas 

kelompok 

dengan 

unjuk kerja, tes 

lisan, serta tes 

tertulis 

2x35 menit • Buku Membina 

Akidah dan 

Akhlak MI Kelas 

IV terbitan PT 

Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 

Solo 

• Al-Qur‟an dan 

Terjemahnya 

terbitan Depag RI 

2006 

• Buku-buku lain 

yang relevan 

• CD kisah-kisah 

islami yang 

relevan dengan 

materi 



 

mengucapkan 
kalimat tayibah 

(innw lillwhi wa 

innw ilaihi 

rwji„yn) 

menjelaskan 
pengertian 

kalimat tayibah 

(innw lillwhi 

wa innw ilaihi 

rwji„yn), waktu 

pengucapannya, 

serta 

hikmahnya secara 

mandiri (di 

depan kelas 

disaksikan 

temanteman 

dan guru). 

• Siswa 

mempraktikkan 

pengucapan 

kalimat tayibah 

(innw lillwhi wa 

innw ilaihi 

rwji„yn) 

dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standar Kompetensi : Memahami asmaul husna (al-„Azrm, al-Hwdr, al-„Adlu, dan al-oakam) 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok / 

pembelajaran 

Indikator  Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi waktu Sumber/bahan/alat 

Mengenal Allah 

melalui asmaul 

husna (al-„Azrm, 

al-Hwdr, al-„Adlu, 

dan al-oakam) 

Asmaul husna 

(al-„Azrm, 

al-Hwdr, 

al-„Adlu, dan 

al-oakam) 

• Mampu 

memahami asmaul 

husna (al-„Azrm, 

al-Hwdr, al-„Adlu, 

dan al-oakam) 

• Mampu 

menjelaskan 

sifat-sifat Allah 

dalam asmaul 

husna (al-„Azrm, 

al-Hwdr, al-„Adlu, 

dan al-oakam) 

• Mampu 

membiasakan 

asmaul husna (al- 

„Azrm, al-Hwdr, 

al-„Adlu, dan 

al-oakam) dalam 

kehidupan 

seharihari 

• Mampu 

memahami 

hikmah beriman 

kepada asmaul 

husna (al-„Azrm, 

al-Hwdr, al-„Adlu, 

dan al-oakam) 

• Siswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

sifat-sifat 

Allah dalam 

asmaul husna (al- 

„Azrm, al-Hwdr, 

al-„Adlu, dan 

al-oakam). 

• Siswa 

melakukan tanya 

jawab tentang 

sifat-sifat Allah 

dalam asmaul 

husna (al-„Azrm, 

al-Hwdr, al-„Adlu, 

dan aloakam). 

• Siswa 

menjelaskan sifat-

sifat 

Allah dalam 

asmaul husna (al- 

„Azrm, al-Hwdr, 

al-„Adlu, dan 

al-oakam). 

• Siswa mampu 

menerapkan 

keimanan kepada 

asmaul 

Tugas individu 

dengan unjuk 

kerja dan  tes 

tertulis 

2x35 menit • Buku Membina 

Akidah dan 

Akhlak MI Kelas 

IV terbitan PT 

Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 

Solo 

• Buku-buku lain 

yang relevan 

• CD kisah-kisah 

islami yang 

relevan dengan 

materi 

 



 

husna (al-„Azrm, 
al-Hwdr, al- 

„Adlu, dan al-

oakam) dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : Membiasakan Akhlak terpuji 



 

Kompetensi Dasar 
 

Materi Pokok / 
pembelajaran 

Indikator  Kegiatan 
Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi waktu Sumber/bahan/alat 

Membiasakan sifat 

akhlak terpuji 

(sidiq,amanah,fathonah 

tabligh) 

Membiasakan 

akhlak terpuji 
 Mampu 

memahami 

tentang akhlak 

terpuji 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang sifat-

sifat yang 

termasuk 

akhlak terpuji 

 Mampu 
membiasakan 

akhlak terpuji 

dalam 

kehidupan 

sehari hari 

 Siswa 
mendengarkan 

penjelasan 

tentang akidah 

akhlak 

 Siswa melakukan 

tanya jawab 

 Siswa 
menjelaskan sifat-

sifat akhlak 

terpuji 

Tugas individu 

dengan unjuk 

kerja dan  tes 

tertulis 

2x35 menit • Buku Membina 

Akidah dan 

Akhlak MI Kelas 

IV terbitan PT 

Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 

Solo 

• Buku-buku lain 

yang relevan 

• CD kisah-kisah 

islami yang 

relevan dengan 

materi 

 

Membiasakan sifat 

akhlak terpuji kepada 

teman dalam 

kehidupan sehari-hari 

Membiasakan 

akhlak terpuji 
 Mampu 

memahami 

hikmah dari 

berakhlak 

terpuji kepada 

teman atau 

orang lain 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Mampu 
membiasakan 

akhlak terpuji 

terhadap 

 Siswa 

mendengarkan 

penjelasan 

tentang mengapa 

harus berprilaku 

terpuji terhadap 

orang lain 

 Siswa melakukan 
tanya jawab 

 Siswa 
menjelaskanmena

gapa harus 

berakhlak terpuji 

terhadap orang 

Tugas individu 

dengan unjuk 

kerja dan  tes 

tertulis 

2x35 menit 



 

temen dan 
orang lain 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

lain 

 Siwa berprilaku 

terpuji terhadap 

teman dan orang 

lain dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 
Standar Kompetensi : Membiasakan Akhlak terpuji 

Kompetensi Dasar 

 

Materi Pokok / 

pembelajaran 

Indikator  Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi waktu Sumber/bahan/alat 

Menghindari 

akhlak tercela 

melalui kisah 

Sa‟labah 

Akhlak 

tercela 

(Sa‟labah) 

• Mampu 

memahami 

akhlak tercela 

melalui kisah 

Sa‟labah 

• Mampu 

menjelaskan 

akhlak tercela 

melalui kisah 

Sa‟labah 

• Mampu 

menghindari 

akhlak tercela 
melalui kisah 

Sa‟labah dalam 

kehidupan 

seharihari 

• Mampu 

memahami 

hikmah kisah 

Sa‟labah 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

akhlak 

tercela melalui 

kisah Sa‟labah. 

• Siswa 

melakukan tanya 

jawab 

tentang akhlak 

tercela melalui 

kisah Sa‟labah. 

• Siswa 

menjelaskan 

akhlak 

tercela melalui 

kisah 

Sa‟labah. 

• Siswa 

menghindari 

akhlak 

Tugas individu 

dengan unjuk 

kerja dan  tes 

tertulis 

2x35 menit • Buku Membina 

Akidah dan 

Akhlak MI Kelas 

IV terbitan PT 

Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 

Solo 

• Buku-buku lain 

yang relevan 

• CD kisah-kisah 

islami yang 

relevan dengan 

materi 

 



 

tercela melalui 
kisah Sa‟labah 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 
  



 

Nama:  

Kelas: 

Sekolah:  

 

Soal Siklus I 

 

1. Allah sangat lembut kepada makhluk-Nya, sebagai bukti bahwa Allah .... 

a. benci   c. marah 

b. cinta   d. dengki 

 

2. Islam seseorang termasuk baik, jika dia meninggalkan perkara yang ... baginya. 

a. berguna   c. menguntungkan 

b. bermanfaat d.tidak berguna 

3. Yang bukan sifat para nabi dan rasul adalah .... 

a. siddiiq   c. tablig 

b. amanah   d. Baladah 

 

4. salah satu sifat-sifat terpuji adalah siddiq apa artinya .... 

a. kejujuran   c. kesejahteraan 

b. keamanan  d. kerusakan 

 

5. Sungguh indah apabila mengucapkan salam disertai dengan .... 

a. kebencian   c. senyuman 

b. umpatan   d. cacian 

 

6. Orang yang berkhianat akan masuk .... 

a. surga c. firdaus 

b. neraka d .jannah 

 

7. Salam sebagai sarana pengikat .... 

a. pertikaian   c. perhatian 

b. persaudaraan  d. Permasalahan 

 

8. Seseorang yang memiliki sifat sidiq tidak pernah berkata .... 

a. apa adanya  c. dusta 

b. jujur   d. Benar 

 

9. Nabi dan Rasul Allah adalah manusia biasa, tetapi mereka tetap terjaga dari perbuatan .... 

a. dosa   c. luhur 

b. baik    d. mulia 

 

10. Orang yang mampu menyelesaikan masalah, termasuk ciri-ciri sifat ....  

a. siddiq   c. fathanah  

b. amanah   d. tablig 
  



 

Nama: 

Kelas  : 

Sekolah : 

Soal siklus II 

 

1. Allah sangat lembut kepada makhluk-Nya, sebagai bukti bahwa Allah .... 

a. benci   c. marah 

b. cinta   d. Dengki 

2. Orang yang berkhianat akan masuk .... 

a. surga   c. firdaus 

b. neraka   d. Jannah 

 

3. Seseorang yang memiliki sifat amanah, ia dapat .... 

a. dipercaya   c. bohong 

b. khiatan   d. Dusta 

 

4. Sikap saling menyayangi, rukun, memaafkan dan menolong kepada teman termasuk 

akhlak .... 

a. tidak terpuji  c. tercela 

b. madzmumah d. Terpuji 

 

5. Apabila telah berbuat salah kepada teman, sebaiknya kalian .... 

a. minta maaf jika disuruh  c. segera minta maaf 

b. diam saja           d. minta maaf di hari lebaran 

6. Jika ada teman kita yang sedang sakit sebaiknya .... 

a. membiarkan   c. pura-pura tidak tahu 

b. menjenguk    d. masa bodoh 

7. Sikap saling menyayangi, rukun, memaafkan dan menolong kepada teman termasuk 

akhlak .... 

a. tidak terpuji   c. tercela 

b. madzmumah   d. Terpuji 

 

8. Apabila telah berbuat salah kepada teman, sebaiknya kalian .... 

a. minta maaf jika disuruh  c. segera minta maaf 

b. diam saja    d. minta maaf di hari lebaran 

 

9. Jika ada teman yang sedang kesusahan, sebaiknya kalian harus .... 

a. mendiamkan   c. membiarkan 

b. mempermalukan   d. Membantu 

10. Apa manfaatnya jika kalian melakukan ahlak yang baik 

a.  mendapat pahala   c.  Mendapat musuh 

b.  mendapat dosa    d. Mendapat uang 
  



 

Wawancara guru di awal observasi 

Responden  : Nora Kamelia, S.Pd 

Nama sekolah: Mi AL Muhajirin Panjang Bandar Lampung 

1 Metode apa yang ibu gunakan dalam pengajaran mata peajaran Akidah Akhlak? 

Jawab: ceramah 

2 Selain metode ceramah, metode apa lagi yang pernah ibu gunakan? 

Jawab: baru ceramah saja 

3 Bagaiman suasana kelas saat ibu menyampaikan materi dengan metode ceramah? 

Jawab: di awal belajar tenang, karena sebelumnya ibu telah kondisikan, Cuma 

beberapa menit kemudian kalau kita lengah dan asyik menjelaskan mereka jadi 

berisik. 

4 Menurut ibu apa yang menyebabkan mereka berisik? 

Jawab: kayaknya mereka kurang minat yang namanya belajar, lebih suka ngobrol dan 

ada juga yang meletakan wajahnya di meja, seperti kurang bergairah dalam belajar. 

5 Apa yang ibu lakukan ketika melihat suasana kelas seperti tadi? 

Jawab: menegur mereka dan memberikan pertanyaan agar mereka memperhatikan 

pembelajaran. 

6 Apakah dalam proses pembelajaran ibu pernah menggunakan media yang kreatif? 

Jawab: belum 

7 Apakah ibu mengetahui tentang media audio visual? 

Jawab: iya, saya tahu 

8 Apakah pernah ibu terapkan saat mengajar? 

Jawab: belum 

9 Jika sudah media apa yang ibu terapkan? 

Jawab: - 

10 Menurut ibu apakah media ini cocok jika diterapkan pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak? 

Jawab: sepertinya cocok, mungkin siswa jadi aa suasana baru dalam belajar. 

11 Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak telah mencapai 

KKM? 

Jawab:belum, baru sebagian saja 

 

  



 

Wawancara peserta didik di awal observasi 

Responden: siswa siswi kelas IV B 

1 Apakah kamu suka pelajaran Akidah Akhlak? 

Jawab: 

2 Kenapa? 

Jawab: 

3 Apakah kamu selalu memperhatikan setiap belajar? 

Jawab: 

4 Apakah kamu mengerti apa yang diajarkan oleh guru? 

Jawab: 

5 Apakah kamu selalu bertanya,  jika kamu tidak mengerti? 

Jawab: 

6 Apakah kamu dapat berkonsentrasi saat ibu guru menjelaskan pelajaran? 

Jawab: 

7 Bagaimana cara ibu guru menyampaikan pelajaran? 

Jawab: 

8 Apa yang kamu lakukan ketika ibu guru sedang menjelaskan pelajaran? 

Jawab: 

9 Selain ibu guru menjelaskan, apakah ibu guru pernah menggunakan alat untuk 

belajar? 

Jawab: 

10 Cara belajar seperti apa yang kamu sukai dalam pembelajaran Akidah Akhlak? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara guru 

(setelah menggunakan media audio visual) 

 

1 Menurut ibu, apakah media audio visual sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak? 

Jawab: cocok sekali, namun tidak semua materi cocok harus di sesuaikan 

2 Kenapa ibu mengatakan cocok? 

Jawab: karena sepertinya dengan menggunakan media ini, dapat menarik perhatian 

siswa 

3 Adakah kemungkinan ibu angkat melanjutkan menggunakan media ini untuk 

pembelajaran selanjutnya? 

Jawab:sepertinya harus ya, karena siswa lebih semangat, perhatian, dan enggak bosen  

4 Berdasarkan pengematan ibu, apakah proses mengajar dengan menggunakan media 

audio visual mengalami kemajuan? 

Jawab: iya, nampak sekali kemajuan belajar siswa baik dari hasil belajarnya, maupun 

aktivitas siswa 

5 Menurut ibu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari media ini? 

Jawab: kelebihanya banyak ya, tidak perlu menghabiskan suara saya, dan enggak 

perlu capek-capek banyak ceramah, agak ribet membawanya dan kurang paham cara 

menghidupkanya. 

6 Bagaimana cara ibu mengatasi kekurangan dari media audio visual ini? 

Jawab: mungkin harus banyak berlatih menggunakan media ini 

7 Apakah siswa terlihat sangat menyukai belajar dengan menggunakan media audio 

visual ini? 

Jawab:iya kelihatanya sangat suka, mereka terlihat serius dan semangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara dengan siswa 

(Setelah menggunakan media audio Visual) 

1 Apakah kamu menyukai pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan video ? 

Jawab: 

2 Mana cara belajar yang kamu sukai dengan cara ibu nora menjelaskan,berdiskusi, atau 

dengan menggunakan video  (media audio visual)? 

Jawab: 

3 Kenapa? 

Jawab: 

4 Apakah setelah menayangkan video dari laptop kamu dapat menjawab soal yang 

ditanyakan? 

Jawab: 

5 Bagaimana perasaan kamu ketika belajar menggunakan tayangan video tadi? 

Jawab: 

 

 


