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ABSTRAK 
 

Taufiq Nurrohman (1510110102). Penyisipan Kisah Dalam 

Pembelajaran Muatan Lokal Kitab Aqidatul Awam Untuk 

Membentuk Karakter Religius Siswa MTs Nurul Hikmah Margorejo 

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020. Progam S1 Fakultas Tarbiyah Prodi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kudus pada Tahun Pelajaran 

2019/2020.  

Penelitian dalam skripsi ini dibuat untuk  (1) mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran muatan lokal dengan kitab Aqidatul 

Awam. (2) mengetahui bagaimana penyisipan kisah dalam pembelajaran 

muatan lokal kitab Aqidatul Awam untuk membentuk karakter religius 

siswa. (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyisipan kisah 

dalam pembelajaran muatan lokal kitab Aqidatul Awam untuk membentuk 

karakter religius siswa di MTs Nurul Hikmah Margorejo Pati. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang didapat melalui sumber 

data primer yaitu guru muatan lokal, wakakurikulum, dan peserta didik. 

Sedangkan pada sumber data sekunder menggunakan buku kepustakaan, 

dan data dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi terkait di lembaga 

pendidikan MTs Nurul Hikmah Margorejo Pati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi 

pembelajaran muatan lokal kitab Aqidatul Awam di MTs Nurul Hikmah 

Margorejo Pati dilakukan dengan beberapa yakni tahap pendahuluan 

dimulai dari ucapan salam dan berdoa bersama, tahap pelaksanaan dengan 

menyairkan nadhom dan menerangkan materi tentang rukun iman dengan 

metode kisah, kemudian dilakukan tahap evaluasi untuk mengetahui 

pemahaman materi yang disampaikan, dan dilakukan tahap tindak lanjut 

untuk siswa setelah adanya evaluasi. (2) adapun penyisipan kisah 

dilakukan saat pelaksanaan, dimulai dari menentukan tujuan cerita, dan 

menyesuaikan jenis cerita, lalu memberikan penggambaran pada tokoh 

yang diceritakan sehingga dapat menginspirasi bagi peserta didik. (3) 

Adapun faktor pendukung penyisipan kisah dalam pembelajaran muatan 

lokal kitab Aqidatul Awam antara lain motivasi siswa, kompetensi guru, 

sarana prasarana, dan dukungan orang tua. Sedangakan  faktor 

penghambatnya antara lain, tidak adanya RPP, lingkungan sosial yang 

buruk, dan kebiasaan buruk siswa. 
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