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MOTTO 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اَهللا َواْليَـْوَم اْآلَِخَر 
  )21َوذََكَر اَهللا َكِثريًا (االحزاب: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah" (QS. Al-Ahzab: 21)1. ٭   
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 .Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Departemen Agama RI, 2006), hlm٭
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ABSTRAK 

 

 

Judul  : Problematika Pembelajaran Aqidah Akhlak di MI  Surodadi 1 
Sawangan Magelang 

Penulis  :  Rina Sholikhatun 
NIM  :  093111238 
 
 

Skripsi ini dilatarbelakangi pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di MI 
Surodadi 1 Sawangan Magelang, metode yang digunakan berbeda antara guru 
yang satu dengan guru yang lain. Anehnya siswa masih banyak yang tidak minat 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Ini adalah sebuah bentuk 
ketidakseriusan mereka terhadap kegiatan pembelajaran akidah akhlak di MI 
Surodadi 1 Sawangan Magelang. Di luar problem yang dialami murid, proses 
belajar mengajar akidah akhlak, penggunaan metode memang belum ada yang 
efektif, karena siswa tidak merasa nyaman dalam pelajaran akidah akhlak, yang 
akibatnya siswa memilih untuk tidak mengikuti proses belajar mengajar akidah 
akhlak dari pada yang ikut.  

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimana proses 
pembelajaran akidah akhlak di MI Surodadi 1 Sawangan Magelang? 2) 
Problematika apa saja yang di alami dalam pembelajaran akidah akhlak di MI 
Surodadi 1 Sawangan Magelang? 3) Solusi apa sajakah yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Surodadi 1 
Sawangan Magelang? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian kualitatif dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif, setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan 
menggunakan analisis data yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi 
data, display data dan penyajian data, data yang yang terkumpul semata-mata 
bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses pembelajaran akidah akhlak di MI 
Surodadi 1 Sawangan Magelang dilakukan dengan merencanakan pembelajaran 
dilanjutkan denga melaksanakan pembelajaran dengan menerangkan materi 
asmaul husna dengan ceramah tanya jawab dan diakhiri dengan menutup 
pelajaran. 2) Problematika yang di alami dalam pembelajaran akidah akhlak di MI 
Surodadi 1 Sawangan Magelangterkait dengan problematika guru dalam 
menyampaikan materi, kurangnya sarana pra sarana penunjang seperti media 
pembelajaran, kurangnya minat siswa dalam beljar dan penggunaaan metode 
pembelajaran dan evaluasi belajar yang baik. 3) Solusi yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Surodadi 1 
Sawangan Magelang yaitu dengan merencanakan pembelajaran  secara baik 
penggunaaan metode pembelajaran yang menciptkan pembelajaran aktif, 
melaksanakan evaluasi pembelajaran yang baik, menyediakan media pembelajarn 
yang dapat membantu memahamkan siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak. 
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