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ABSTRAK 

Muntholib (NIM 073111508) “PENERAPAN METODE DISKUSI 
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI MATA PELAJARAN AQIDAH 
AKHLAK POKOK MATERI MENERAPKAN AKHLAK TERPUJI KEPADA 
DIRI SENDIRI (Studi Tindakan pada Kelas VIII MTs Sultan Fatah Gaji Kec. 
Guntur Kab Demak Semester 1 Tahun Ajaran 2010/2011)”. Skripsi, Program 
strata I Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang 2011.  

Tujuan yang menjadi kajian peneliti, yaitu 1) Untuk penerapan metode 
diskusi pada pembelajaran aqidah akhlak pokok materi menerapkan akhlak terpuji 
kepada diri sendiri di kelas VIII Semester 1 MTs Sultan Fatah Gaji Kec. Guntur 
Kab Demak Tahun Ajaran 2010/2011. 2) Untuk mengetahui peningkatan prestsi 
belajar pada pembelajaran aqidah akhlak pokok materi menerapkan akhlak terpuji 
kepada diri sendiri di kelas VIII Semester 1 MTs Sultan Fatah Gaji Kec. Guntur 
Kab Demak setelah menerapkan metode diskusi.  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui 3 
siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, tindakan, observasi 
dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di kelas dan dokumentasi 
hasil tindakan yang dilakukan maupun data tentang gambaran, dengan penelitian 
tindakan ini akan diketahui peningkatan atau penurunan setelah tindakan kelas 
dilakukan per siklus 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan metode diskusi pada 
pembelajaran aqidah akhlak pokok materi menerapkan akhlak terpuji kepada diri 
sendiri di kelas VIII Semester 1 MTs Sultan Fatah Gaji Kec. Guntur Kab Demak 
Tahun Ajaran 2010/2011 dilakukan dengan menrankan materi, membentuk 
kelompok untuk mengkaji materi dan melakukan diskusi kelas, dan dalam diskusi 
kelas ini setiap peserta didik boleh mengomentari hasil kerja kelompok atau 
pasangan yang presentasi. 2) Peningkatan peningkatan prestsi belajar pada 
pembelajaran aqidah akhlak pokok materi menerapkan akhlak terpuji kepada diri 
sendiri di kelas VIII Semester 1 MTs Sultan Fatah Gaji Kec. Guntur Kab Demak 
setelah menerapkan metode diskusi dapat dilihat dari prestasi belajar peserta didik 
tiap siklus dimana pada pra siklus tingkat ketuntasan belajar siswa ada 15 siswa 
atau 41,67% naik menjadi 19 siswa atau 52,77% meningkat lagi pada siklus II 
menjadi 24 siswa atau 66,67% dan di akhir siklus III menjadi 31 siswa atau 
86,21%. Ini berarti metode diskusi yang digunakan berhasil meningkatkan 
prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi para mahasiswa, para tenaga pengajar, para peneliti dan semua 
pihak yang membutuhkan 
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NOTA PEMBIMBING 

    Semarang, 15 Maret  2011 

 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  

IAIN Walisongo  

Di Semarang  

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan 

koreksi naskah skripsi dengan:  

Judul :  PENERAPAN METODE DISKUSI UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI MATA PELAJARAN 

AQIDAH AKHLAK POKOK MATERI 

MENERAPKAN AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI 

SENDIRI (Studi Tindakan pada Kelas VIII MTs Sultan 

Fatah Gaji Kec. Guntur Kab Demak Semester 1 tahun 

ajaran 2010/2011) 

Nama  :  Muntholib 

NIM :  073111508 

Jurusan  :  Pendidikan Agama Islam  

Program Studi  :  Pendidikan Agama Islam  

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

Pembimbing 

 

 

H. Ahmad Ismail, M.Ag, Hum. 
NIP. 19670208 199703 1001 
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DEKLARASI 

 
Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis 

orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran 

orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan 

rujukan. 

 
 

Semarang, 15 Maret 2010 
Deklarator, 
 
 
Muntholib  
NIM 073111508  
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MOTTO 

 
 


ٍت ِ�ُو�ِ�  َ�َ
َواِت َواْ�َْرِض َواْ��َِ�ِف ا��َّْ�ِ� َوا��َّ�َ
ِر َ�َ َّ�إِنَّ �ِ� َ�ْ�ِ� ا�
5ً
 َو3ُُ4-ًدا َو�0ََ/ ُ.�ُ-,ِِ�ْ+ َو�َ�َ*َ(َُّ)وَن �ِ� اْ�َْ�'َ
ِب. ا�َِّ#�َ$ �َْ#"ُ 
َ�ِ4 َ ُ)وَن هللاَّ


 0ََ#اَب َ�ِ7َ�8ََ9 
5َ
 7َْ��ََ< ھََ#ا ,َ
ِطً� ُ;ْ'َ: 

َواِت َواْ�َْرِض َر,َّ�َ�َ َّ�� ا�ِ�ْ�َ
 ا��َّ
رِ 

 )191-190(ال 0�)ان:  
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q. S. Ali Imron: 

190-191). ∗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Soenarjo, dkk Al Qur’an dan Tarjamah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm.. 

109-110 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan penuh kerendahan hati, karya ini, dipersebahkan untuk: 

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberi do’a restu 

2. Istri dan anakku tercinta 

3. Sahabat-sahabat seperjuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii  

KATA PENGANTAR 

 

Bismillãhirrah}mãnirrah}îm 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Robbal alamin yang telah 

melimpahkan nikmat, Taufik, hidayah dan inayah-Nya setelah penulis skripsi ini 

dapat terselesaikan.   

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan skripsi 

ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah 

membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada: 

1. Dr. Suja’i, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo semarang, 

beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik  

2. H. Ahmad Ismail, M.Ag, M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini  

3. Drs. H.M. Khalim, S.H.,M.Hum, selaku kepala MTs Sultan Fatah Gaji Kec. 

Guntur Kab Demak yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan 

dalam penelitian. 

4. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.  

5.  Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Kepada mereka semua, peneliti mengucapkan terima kasih disertai doa 

semoga budi baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan 

berlipat ganda dari Allah SWT.  

Kemudian peneliti mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam 

menyusun skripsi ini. Maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, 

evaluative dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga 

dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.   

         Semarang,  15 Maret 2011 

       Penulis  


