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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Problematika  pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

Pada Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam 

1) Analisis Materi dan strategi Pembelajaran Aqidah Akhlaq  

Muatan materi Aqidah Akhlaq di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al 

Islam jepara memberlakukan materi dalam Pelajaran Aqidah Akhlaq 

memuat inti  ajaran islam, yang memuat Aqidah ( Masalah Keimanan ) 

dan Akhlaq, baik Akhlaq terhadap Allah, Akhlaq terhadap sesama 

manusia, atau Akhlaq terhadap lingkungan. Hal yang perlu 

dipertimbangkan  dalam  penyususnan  materi yaitu; kemanfaatan, alokasi 

waktu, kemampuan guru, tingkat perkembangan peserta didik, fasilitas 

yang menunjang, kedisiplinan dan leksibilitas.  

Pembelajaran yang baik memerlukan  sebanyak mungkin sumber belajar 

berupa sarana cetak seperti buku,  brosur,  poster,  peta,  foto dan juga 

lingkungan. 

 Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan : 

a. Lingkungan alam seperti gunung, pantai, laut, dan sungai 

b. Lingkungan sosial seperti keluarga, terminal, desa, pasar dan lain-lain 

c. Lingkungan budaya seperti candi, adat istiadat, musium 

Meskipun pembelajaran aqidah akhlak bagi sebagian siswa 

menjenuhkan, namun masing-masing punya cara sendiri untuk 
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mengatasi kejenuhan tersebut. Karena guru di sekolahnya mungkin 

variatif dalam mengajar. Kurangnya buku-buku penunjang, fasilitas 

yang terbatas serta kemampuan siswa yang berbeda juga merupakan 

pengahambat dari pengembangan materi. Upaya atau tindakan untuk 

mengatasi problem tersebut adalah dengan mencari bahan bandingan 

sebagai sumber pembelajaran. Guru mengembangkan materi 

sedemikian rupa, seakan materi itu bukan paket dari kurikulum. 

Dengan mencari bandingan sebagai sumber pendukung, 

menganalisa materi sebelum mengajar, dan menggunakan alat bantu 

atau peraga yang ada sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

Dan supaya siswa tetap semangat dan tidak bosan maka disela-sela 

pelajaran diselingi humor-humor ringan.  

Sedangkan menurut hemat penulis upaya tersebut sudah dapat membawa 

perubahan. Terlihat dari sikap siswa yang mulai ada perhatian, mulai ada 

yang bertanya dan rasa ingin tahu terhadap apa yang disampaikan guru 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.   

strategi Pelajaran Aqidah Akhlaq pengelompokan sisiwa  yang 

dilakukan guru mapel  MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam dalam 

Pembelajaran merupakan strategi yang baik untuk mengembangkan 

kemampuan sisiwa namun ada kelemahan yakni guru masih pada ceramah 

dan tanya saja. 
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Bentuk metode Pembelajaran Aqidah Akhlaq perlu dikembangkan dan 

disesuaikan dengan materinyang diajarkan .  

Penguasaan dan pengembangan materi lebih dititik beratkan pada 

kemampuan dan kreativitas guru. Guru sebagai pengajar dituntut untuk 

selalu menambah pengetahuan dan ketrampilannya, supaya dalam 

mengajarkan ilmu pengetahuannya guru lebih menguasai dan pandai 

dalam mengembangkan materi. 

Maka tuntutan guru, sebagai pengajar harus pandai mempersiapkan 

rancangan rencana pembelajaran. Tujuannya agar pembelajarannya lebih 

terarah, tersusun dan lebih efisien serta menyenangkan, baik dari 

pengalokasian waktu maupun cara penyampaiannya. 

 

2) Analisis Pendekatan dan metode Pembelajaran Aqidah Akhlaq 

 Ketika peserta didik belajar PAI diharapkan mereka dapat memahami dan 

melaksanakan (memperaktekkan) dalam kehidupan sehari-hari  materi 

yang disampakan oleh guru. Maka pendekatan yang cocok yaitu 

pendekatan CTL dimana peserta didik mengalami langsung bukan 

mendengar dan mendengar saja. Namun guru di mapel   MTs  Al Islam 

masih menggunakan pendekatan klasik dimana guru yang aktif tapi bukan 

siswanya. Meskipun di MTs Masalikil Huda sebagian kecil sudah 

menggunaka media yang membantu pembelajaran. Proses belajar alami 

dimana proses berfikir menggunakan makn sesuatu yang baru yang 
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bersifat kontektual, yakni yang berkaitan dengan lingkungan, pengetahuan 

dan pengalaman yang dimiliki siswa. 

Pengabungan materi dengan konteks kehidupan siswa akan menghasilkan 

dasar-dasar yang mendalam dimana siswa memahami masalah  dan cara 

penyelesaiaanya melalui hubungan dari dalam dan luar kelas, suatu 

pendekatan kontektual menjadi pengalaman yang lebih relefan bagi siswa 

dalam membangun pengetahuan.  Hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna bagi siswa sehingga pendekatan pembelajaran lebih 

dipentingkan dari pada hasil.
68

 

Guru semestinya meperhatikan cara belajar yang dilakukan oleh setiap 

siswa disamping bahan belajar dan kegiatan belajarnya . Dengan ini 

diharapkan adanya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

menyenagkan tanpa menimbulkan rasa takut pada siswa.
69

 

Fungsi metode pembelajaran tidak bisa diabaikan,  dengan metode turut 

menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan bagian 

yang penting dalam suatu sistem pembelajaran. Metode tanya jawab 

adalah merupakan metode yang digunakan pada semua materi, Metode 

Demonstrasi digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang 

kognitif, Metode diskusi digunakan untuk mengkaji pemahaman materi 

agar lebih mendalam.  
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3 . Analisis Media Pembelajaran Aqidah Akhlaq 

MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam menfasilitasi semua 

sumber belajar sesuai kondisi sekolah masing-masing, baik sumber belajar 

yang sekala besar, misal gedung, Laboratorium, perpustakaan, sarana 

ibadah, Buku-buku, alat alat peraga, Ruang komputer dan lain sebagainya. 

Selain sarana diatas guru sepatutnya menciptakan media sendiri yang 

dapat memperlancar kegiatan belajar. 

Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan  

menfasilitasi belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Selain itu guru juga 

harus mampu menciptakan belajar yang kondusif sehingga  dapat 

merangsang siswa untuk belajar dengan aktif dan dinamis dalam memenuhi 

kebutuhan dan menciptakan tujuan, inilah yang harus dilakukan di MTs 

Masalikil Huda dan MTs  Al Islam terutama pada Pelajaran Aqidah Akhlaq. 

 Guru harus mampu menerapkan media apa yang paling tepat dan 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Di era globalisasi yang berbagai jenis 

media ada maka guru dituntut untuk menguasai media yang telah 

disediakan guna mendukung pembelajaran. 

Oleh sebab itu guru dapat memilih media yang tepat guna  diantaranya 

yaitu:  

a. Menarik perhatian dan minat siswa 

b. Merangsang tumbuhnya pemahaman dan usaha pengembangan nilai 

c. Berguna dan Multifungsi 
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Sederhana mudah digunakan dan dirawat dan dapat dibuat sendiri oleh 

guru atau di ambil dari alam sekitar agar lebih ekonomis 

Membuat atau membangun metode pembelajaran yang inovatif sendiri ini 

bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mengakomodir setiap 

karakteristik setiap diri siswa. Artinya mengukur daya kemampuan serap 

ilmu masing-masing siswa. Contohnya sebagian siswa ada yang 

berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau 

mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan 

mendengar, dan kinestetik. Dan hal tersebut harus di sesuaikan pula 

dengan upaya penyeimbang fungsi otak kiri dan otak kanan yang 

mengakibatkan proses renovasi mental, diantaranya membangun rasa 

percaya diri siswa. Proses kreatif dimaksudkan agar menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga menemuhi tingkat kemampuan siswa. 

Sedangkan untuk menjadi menyenangkan  adalah menciptakan suasana 

belajar-mengajar yang tidak membosankan, sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu tercurah secara 

komprehensif. Sedangkan dalam pemilihan metode pembelajaran ada yang 

harus dipertimbangkan, yakni keadaan murid yang mencakup 

pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, tujuan yang hendak dicapai, 

alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang 

akan digunakan kemudian kemampuan pengajaran tentu 

menentukan, mencakup kemampuan fisik keahlian. 
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3) Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlaq 

Setelah kegiatan pembelajaran maka diadakan Evaluasi atau post test yang 

berupa pengayaan dari proses belajar atau dalam bentuk praktik sesuai 

materi kepada para siswa menggunakan penilian berbasis kelas (PBK) , 

yang memuat pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan yang positif 

pada diri siswa seluruhnya atau setidaknya sebagian kecil. 

 Proses penilaian yang ada di MTs Masalikil Huda dan MTs  Al 

Islam belum mencapai hasil yang maksimal pada pembentukan 

psikomotorik peserta didik, karena pada umumnya pendidikan agama 

menitik beratkan pada kemempuan kognitif intelektual, kurang menyentuh 

pada aspek afektif dan psikomotorik siswa. 

 Hal- hal yang diperhatikan dalam penelitian yaitu: 

a. penilaian  dapat dilakukan dengan tes maupun nontes. 

b. Penilain yang mencakup 3 aspek yaitu aspek kemempuan atau pengetauan,  

aspek keterampilan, aspek sikap. 

c. Mengacu pada tujuan dan fungsi misalnya memberikan umpan balik,  

memberikan informasi pada sisiwa tentang tingkat keberasilan belajarnya,  

memberkan laporan pada orang tuanya. 

Mengacu pada prinsip diferensisl yakni memberikan peluang pada sisiwa 

untuk menunjukkan apa yang diketahui,  difahami dan mampu di 

laksanakan.  
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B. Analisis solusi Terhadap Problematiaka Pembelajaran Mata 

Pelajaran Akidah Akhlaq Pada Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda 

Dan MTs  Al Islam 

1. Solusi Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq 

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq Di 

Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam jepara, 

Selama ini proses  Pembelajaran banyak dilakukan dalam kelas. Tetapi 

dalam Pembelajaran ada beberapa problematiaka yang harus di pecahkan 

bersama. Saat proses belajar ada beberapa anak yang gomong sendiri, dan 

bebrapa anak yang ngantuk, respon siswa pada guru tidak menunjukkan 

sikap yang  positif. 

Hal ini bisa diindikasiakan yang menunjukkan bahwa ada yang salah 

dalam  Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq sehingga mereka 

berbuat seperti itu, indikasi lain yang peniliti lihat dimana suasana kelas 

yang hening dan hampa. Oleh karena itu proses Pembelajaran diperlukan 

belajar yang mengarah pada peningkatan keaktifan siswa dalam belajar 

agar minat belajar siswa lebih baik. Belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa baik secara fisik,  mental,  intelektual,  maupun emosional 

agar tercapai hasil belajar yang optimal. Yakni:  

a. Asimilasi (penyesuaian) dan akomodasi dalam pencapaian pegetahuan. 

b. Sikap serta pengalaman langsung dalam pembentukan karakter. 
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c. Penghayatan serta internalisasi niilai-nilai dalam pembentukan sikap dan 

nilai.
70

 

Secara umum prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu: 

a. Apapun yang dipelajari Oleh murid maka ia harus mempelajarinya dan 

tidak ada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut 

untuknya. 

b. Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatan sendiri dan setiap 

klompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar) . 

c. Apabila seorang murid diberikan tangungjawab untuk belajar sendiri 

maka ia lebih termotivasi dalam kecepatan belajar.
71

 

2. Solusi Terhadap Problematika yang berkaitan Pengelolaan Kelas dan 

Metode Mengajar 

Guru harus memiliki tiga kompetensi yaitu: kompetensi keperibadian, 

kompetensi penguasaan, serta kompetensi dalam cara belajar mengajar.
72

 

Kreatifitas  seorang guru merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dikuasai guru bilamana ada kendala-kendala dalam belajar maka guru siap 

untuk memecahkan masalah. 
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Dalam penerapan metode guru seharusnya tidak menggunakan satu 

metode. Akan tetapi seharusnya dalam satu jam pertemuan, guru bisa 

mengkombinasikan dengan beberapa metode  tentunya dengan sesuai yang 

di ajarkan. Selama metode tersebut tidak berseberangan maka tidak akan 

menimbulkan masalah yang berarti. 

 Dalam pengelolaan kelas perlu juga  diperhatiakan masalah dalam 

penyampaian materi, maka Di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam 

jepara melakukan usaha antara lain: 

a) Dalam penyampaikan materi guru lebih mengutamakan dalam memilih 

materi pelajaran yang  harus disampaikan dengan waktu yang tersedia. 

b) Guru berusaha  supaya  siswa  sapat tertarik dan memahami materi yang 

disampaikan. Sehingga bagi sisiwa yang kemampunnya lebih, tidak 

merasa terlalu mudah dan sebaliknya bagi siswa yang kurang, tidak 

terlalu asing dalam menerima materi pelajaran. 

c) Menginngat waktu yang minim, dalam penyampaian materi guru 

seharusnya memperbanyak kegiatan yang bersifat teligius seperti 

peringataan keagamaan seperti yasinan, sholawatan, baca asmaul husna 

dan lain-lain. 

3. Solusi Terhadap Problematika yang berkaitan dengan Evaluasi  Akidah 

Akhlaq 

Evaluasi  Akidah Akhlaq di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al 

Islam jepara  menggunakan penilain yaitu:  
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a. Penilaian terhadap hasil belajar mata  pelajaran Akidah Akhlaq perlu 

disesuaikan dengan tujuan- tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

bentuk dan teknik penilaianya perlu di sesuaikan dan dikembangkan dari 

berbagai ranah. 

b. Dalam mengukur ranah kognitif para sisiwa diberikan berupa tes obyektif,  

tes ini menggunakan tes secara tertulis. Sedangkan untuk mengukur ranah 

afektif menggunakan ter subyektif (non tes) Tes ini dllakukan dengan 

wawancara sedangkan ranah psikomotorik menggnakan teperbuatan yaitu 

menggunakan lembar pengamatan. 

c. Monetering dan bimbingan pada efektifitas kegiatan pembelajaran perlu 

dilakukan secara berkelanjutan secara perorangan (oleh masing-masing 

guru) dan juga  bersama-sama dengan guru yang lain. 

Tujuan diadakannya Evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

kedalaman materi hasil yang telah dicapai dalam satuan pembelajaran. 

Tapi yang lebih penting adalah sebagai dasar sarana para guru untuk 

melakukan umpan balik (feed back) dari proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
73

 

Di samping guru melakukan penilan diatas, guru sebaiknya 

melakukan pendekatan atau komunikasi pada orang tua agar terjalin 

komunikasi yang baik dan dinamis dalam mengatasi problematika pada 

siswa. 
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4. Solusi terhadap problematika pada siswa 

Ketidak tarikan sebagian siswa terhadap pembelajaran Akidah Akhlaq 

di MTs Masalikil Huda Dan MTs  Al Islam jepara  bisa diatasi dengan 

meningkatan minat belajar siswa antara lain dengan menumbuhkan minat 

siswa dengan cara: 

a. Hendaknya guru memeriksa kondisi anak, untuk mengetahui apa yang 

meyebabkan anak tidak tertarik pada materi yang disampaikan guru, cek 

juga pada orang tuanya atau mungkin pada guru-guru yang lain, apakah  

sikap dan dan tingkah laku tersebut hanya pada mata pelajaran Akidah 

Akhlaq saja atau terjadi pada mata pelajaran yang lain. 

b. Guru memantau anak saat diluar kelas atau waktu disekolah hal ini 

dilakukan untuk melihat kegiatan yang diminati anak hal yang dipakai 

sebagai titik tolak untuk menarik anak untuk kegiatan yamg lain. 

c. Guru mencoba menemukan sesuatu yang   dapat menarik perhatian anak 

agar tergerak minatnya.
74

 

Guru harus bisa memberi motivasi pada siswa,  baik yang bersifat 

internal,  yang tumbuh dalam diri diri sisiwa seperti rasa ingin tahu tentang 

materi yang akan diajarakan, dan  juga motivasi yang bersifat ekternal, 

yaitu tumbuh diluar misalnya siswaterdorong karena ingin mendapat 

rangking satu, ingin mendapat pujian dan lain-lain. Beberapa cara untuk 

memberi motivasi pada siswa yaitu: 
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a. Memberikan analisis tentang kebutuhan akan masa depannya.  

b. Menumbuhkan rasa keingintauhannya dalam diri siswa. 

c. Menvariasikan metode . 

d. Memberikan stimulus yang dapat merangsang respon dan kegiatan siswa. 

e. Memberikan reward dan juga hukuman. 


