
 

 

ABSTRAK 

Hana Maurin : “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Pokok Bahasan Akhlak Terpuji Melalui Metode Ceramah Plus 

Diskusi Dan Tugas” (PTK di Kelas IV MI Nurul Huda Sukasari Kecamatan 

Kertasari Kabupaten Bandung). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah, yaitu masalah 

rendahnya aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Akidah Akhlak di kelas IV 

MI Nurul Huda Sukasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Hal ini dapat 

terjadi karena pembelajaran yang hanya berpusat pada guru (teacher center) dan 

tidak berpusat pada siswa (student center), guru hanya berpusat pada satu buku 

yang ada, serta tidak terbiasa melibatkan siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang bersifat monoton, sehingga aktivitas 

belajar siswa rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) Aktivitas belajar siswa 

sebelum menggunakan metode ceramah plus diskusi dan tugas; 2) Proses 

penerapan metode ceramah plus diskusi dan tugas; 3) Aktivitas belajar siswa 

sesudah diterapkan metode ceramah plus diskusi dan tugas. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas belajar siswa 

ditentukan oleh banyak faktor salah satunya penerapan metode yang tepat, 

termasuk metode Ceramah Plus Diskusi dan Tugas. Berdasarkan asumsi tersebut 

maka hipotesis yang diajukan adalah penerapan metode Ceramah Plus Diskusi 

dan Tugas diduga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelejaran 

Akidah Akhlak pokok bahasan Akhlak Terpuji. 

Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

melalui II siklus dan setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis 

datanya dilakukan dengan menggunakan deskriptif untuk data kualitatif, dan 

menggunakan statistika untuk data kuantitatif.  

Berdasarkan analisis data diperoleh simpulan bahwa:1) aktivitas belajar 

siswa sebelum menggunakan metode Ceramah Plus Diskusi dan Tugas 

memperoleh 45,06% (Tidak Baik). 2) Penerapan metode Ceramah Plus Diskusi 

dan Tugas berjalan baik sesuai dengan tahapannya, aktivitas siswa mengalami 

peningkatan dalam setiap siklus. Pada siklus I mencapai 61,40% (Cukup Baik) 

dan aktivitas guru mencapai 76,47% (baik), kemudian aktivitas belajar siswa 

meningkat pada siklus II menjadi 92,21% (Sangat Baik) dan aktivitas guru 

meningkat menjadi 94,11% dengan kategori (Sangat Baik). 3) Aktivitas belajar 

siswa sesudah diterapkan metode Ceramah Plus Diskusi dan Tugas mengalami 

perubahan yang sangat bagus, siswa memperoleh 92,21%, dari data tersebut dapat 

dilihat peningkatan aktivitas belajar siswa yang signifikan. 

 

 
 


