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Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

 (QS. Al-Qalam ayat 4) .∗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 200٣), hlm. 567 
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ABSTRAK 

Imam Islahuddin  (NIM: 073111175). “Penerapan Dalam Peningkatkan 
Prestasi Belajar Akhlak Terpuji Dengan Metode Edutainment  Pada Siswa Kelas 
VIII MTs Ar-Rahman Lambangan Kulon Bulu Rembang Tahun Pelajaran 
2010/2011”. Skripsi. Semarang: Program strata I jurusan Pendidikan Agama 
Islam IAIN Walisongo 2011. 

 
Skripsi ini dilatarbelkangi oleh selama ini kelas VIII MTs Ar-Rahman 

Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang proses pembelajran 
aqidah akhlak lebih mengarah pada proses pembelajran yang bersifat pasif, untuk 
menjadikan pembelajaran aktif salah satu metode yang bisa diberikan adalah 
metode edutainment merupakan metode pembelajaran yang menyelipkan humor 
dan permainan (game) ke dalam proses pembelajaran. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
penerapan metode edutainment pada pembelajaran pokok materi akhlak terpuji di 
kelas VIII MTs Ar-Rahman Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten 
Rembang? 2) Apakah metode edutainment dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas VIII MTs Ar-Rahman Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten 
Rembang pada materi pokok akhlak terpuji? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 3 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Penerapan metode edutainment pada 
pembelajaran Aqidah Akhlak pokok materi akhlak terpuji di kelas VIII MTs Ar-
Rahman Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dilakukan 
dengan melakukan pembelajaran yang penuh dengan hiburan, pada siklus I 
menggunakan model active learning tipe every one is a techer here dimana siswa 
diarahkan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang didapatkan, siklus 
II dengan model Inquiry dimana siswa diarahkan mencari jawaban dari masalah 
yang di dapat melalui kerja kelompok, terakhir pada siklus III menggunakan 
model quantum learning dimana siswa lebih banyak di ajak menyepakati 
permainan dan bertanggung jawab atas peraturan yang di buat. 2) Peningkatan 
prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Ar-Rahman Lambangan Kulon Kecamatan 
Bulu Kabupaten Rembang pada pembelajaran Aqidah Akhlak materi pokok 
akhlak terpuji setelah menggunakan metode edutainment dapat di lihat dari 
tingkat ketuntasan belajar peserta didik persiklus yaitu pada pra siklus 31,3% 
menjadi 36,9% pada siklus I, naik lagi pada siklus II menjadi 65,6% terakhir pada 
siklus III meningkat menjadi 87,5%. Demikian juga dengan keaktifan peserta 
didik dalam mengikuti proses pembelajaran juga meningkat per siklus yaitu di 
siklus I keaktifan siswa mencapai 46,9% naik menjadi 62,5% dan pada siklus III 
menjadi 84,4% ini menunjukkan apa dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi 
dan keaktifan belajar siswa dan telah mencapai indikator yang ditentukan yaitu 
70% ke atas. 
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PERSEMBAHAN 
 
 

1111.... Ibu dan Ayahku yang tercintaIbu dan Ayahku yang tercintaIbu dan Ayahku yang tercintaIbu dan Ayahku yang tercinta    

2222.... IstrikuIstrikuIstrikuIstriku    tercintatercintatercintatercinta    

3333.... AnakAnakAnakAnak----anakku yang tersayanganakku yang tersayanganakku yang tersayanganakku yang tersayang        

4444.... Seluruh keluargaku terciSeluruh keluargaku terciSeluruh keluargaku terciSeluruh keluargaku tercinnnntatatata    

5555....     Semua temanku seperjuangan yang mendukung terselesainya Semua temanku seperjuangan yang mendukung terselesainya Semua temanku seperjuangan yang mendukung terselesainya Semua temanku seperjuangan yang mendukung terselesainya 

penulisan skripsi inipenulisan skripsi inipenulisan skripsi inipenulisan skripsi ini    
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TRANSLITERASI TRANSLITERASI TRANSLITERASI TRANSLITERASI     
    
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 

September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988. 

    
IIII.... Konsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan Tunggal    
    

Huruf ArabHuruf ArabHuruf ArabHuruf Arab    NamaNamaNamaNama    Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    
            Alif    ا

    ba’    b Be    ب

 ta’    t Te    ت

    s\a’    s\    s (dengan titik di atas)    ث

    jim    j    Je    ج

    h}ã’    h}    ha (dengan titik di bawah)    ح

    Khã    kh    ka dan ha    خ

    Dal    d    De    د

    z\al        zet (dengan titik di atas)    ذ

    ra’    rrrr    Er    ر

    z\ zzzz    Zet    ز

    Sin ssss    Es س

    Syin sysysysy    es dan ye ش

    s}ãd s}    es (dengan titik di bawah) ص

    d}ad d}    de (dengan titik di bawah) ض

    t}a t}    te (dengan titik di bawah) ط

    z}a z}    zet (dengan titik  di  bawah) ظ

    ain ‘    koma terbalik (di atas)‘ ع

    Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lãm l El ل

 Min m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

1 ha’ h Ha 

 Hamzah  Apostrop ء

 ya y Ye ي
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IIIIIIII.... Konsonan Rangkap Konsonan Rangkap Konsonan Rangkap Konsonan Rangkap     

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh: 

 nazzala = �5ّل

6ّ78 = bihinna 

IIIIIIIIIIII.... Vokal Pendek Vokal Pendek Vokal Pendek Vokal Pendek     

 Fathah (     ) ditulis a, kasrah (    ) ditulis i, dan dammah ( ‘) ditulis u.  

IVIVIVIV.... Vokal PanjangVokal PanjangVokal PanjangVokal Panjang    

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u 

panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. 

Contoh:  

1. Fathah + alif ditulis ã. :; ditulis falã. 

2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. <�=>? ditulis tafs}îl. 

3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. ل@Aا ditulis us}ũl. 

VVVV.... Fokal Rangkap Fokal Rangkap Fokal Rangkap Fokal Rangkap     

VIVIVIVI.... Fathah + ya’ mati ditulis ai. Fathah + ya’ mati ditulis ai. Fathah + ya’ mati ditulis ai. Fathah + ya’ mati ditulis ai. ه���	
    .ditulis azditulis azditulis azditulis az----Zuhayli.Zuhayli.Zuhayli.Zuhayli    ا

1. Fathah + wawu ditulis au. Bو�Cا� ditulis ad-daulah. 

VIIVIIVIIVII.... Ta’ marbut}ah di akhir kataTa’ marbut}ah di akhir kataTa’ marbut}ah di akhir kataTa’ marbut}ah di akhir kata    

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab 

yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: C7DEFا� BGاC8 

ditulis Bidayah al-Mujtahid. 

VIIIVIIIVIIIVIII.... HamzahHamzahHamzahHamzah    

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya . Seperti ان ditulis inna. 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). 

Seperti ءHI ditulis syai’un. 
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3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya. Seperti JKL8ر ditulis rabã’ib. 

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan 

lambang apostrof ( ‘ ). Seperti ونN�O? ditulis ta’khuz\ũna. 

IXIXIXIX.... Kata Sandang alif + lamKata Sandang alif + lamKata Sandang alif + lamKata Sandang alif + lam    

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. ةQ�Rا� ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah 

yang bersangkutan.  ءLSTا� ditulis an-Nisã’. 

XXXX.... Penulisan kataPenulisan kataPenulisan kataPenulisan kata----kata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimatkata dalam rangkaian kalimat    

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 

penulisannya.  

ا�<Qوض ذوى  ditulis z\awil furũd} atau z\awi al-furũd}. 

ا�BTS اه>  ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah. 

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama. 
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