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ABSTRAK 

Ni’latun Nafidyah, NIM. 112431, Penerapan Model Pembelajaran Sensitivity  

Consideration pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MA NU Raden Umar Sa’id 

Colo Dawe Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Strata Satu (S1) Jurusan 

Tarbiyah  Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus tahun 

2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 

sensitivity consideration pada mata pelajaran aqidah akhlak di kelas XI B MA NU 

Raden Umar Sa’id Colo dawe Kudus, dan untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran sensitivity  consideration 

pada mata pelajaran aqidah akhlak di kelas XI B MA NU RAden Umar Sa’id Colo 

dawe  Kudus. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi,  wawancara 

dan dokumentasi. Pada uji keabsahan data, menggunakan teknik perpanjangan 

pengamatan, triangulasi dan meningkatkan ketekunan. Sedangkan teknik analisis  

data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi  data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

sensitivity consideration pada mata pelajaran aqidah akhlak di kelas XI B MA NU 

Raden Umar Sa’id Colo dawe Kudus oleh guru mata pelajaran aqidah akhlak 

adalah guru menyampaikan materi aqidah akhlak yang mengandung konflik, 

setelah itu guru  membagi peserta didik menjadi tiga kelompok diskusi untuk 

menanggapi permasalahan yang diberikan oleh guru. Setelah itu guru menyuruh 

salah satu dari ketiga kelompok diskusi tersebut untuk memainkan peran di  depan 

kelas mengenai permasalahan yang telah didiskusikan. Dengan demikian,  peserta 

didik akan merasakan sendiri permaslahan tersebut sehingga peserta didik 

memiliki sikap empati terhadap sesama. Dalam pelaksanaan penerapan model  

pembelajaran tersebut memiliki factor pendukung yang diantaranya adalah adanya 

dukungan dari peserta didik, adanya fasilitas seperti buku paket serta alat-alat 

peraga yang dapat digunakan untuk melakukan permainan peran, dan lingkungan 

kelas yang nyaman. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan 

model pembelajaran sensitivity  consideration pada mata pelajaran aqidah akhlak 

di kelas XI B adalah waktu, adanya peserta didik yang pemalu ketika disuruh 

bermain peran yang dengan demikian terjadi saling menunjuk antar peserta didik 

sehingga menjadikan ruang kelas menjadi gaduh, serta kurangnya buku paket 

yang disediakan. 
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