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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak guna memimpin jasmani dan rohani mereka ke arah kedewasaan. Dalam 

artian, pendidikan adalah suatu proses transfer nilai-nilai dari orang dewasa 

(guru atau orang tua) kepada anak-anak agar menjadi dewasa dalam segala 

hal. Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa yang 

sedang membangun. Upaya perbaikan di bidang pendidikan merupakan suatu 

keharusan untuk selalu dilaksanakan agar suatu bangsa dapat maju dan 

berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, 

peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan, penataran-

penataran, serta perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan. Semua ini 

dilaksanakan semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan 

terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. 

Peradaban bangsa yang bermartabat akan tercapai jika mampu 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut, seorang guru haruslah mempunyai kemampuan 

dalam proses pembelajaran. Di samping kemampuan kepribadian dan 
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kemampuan kemasyarakatan yang harus dimiliki, kemampuan dalam proses 

pembelajaran sering kali disebut dengan kemampuan profesional. Seorang 

guru perlu berupaya meningkatkan dan terus meningkatkan kemampuan-

kemampuan tersebut agar senantiasa berada dalam kondisi siap untuk 

melaksanakan pembelajaran dan pembinaan terhadap peserta didiknya. 

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu 

pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu 

guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga dari 

profesionalitasnya. UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik. Sebagai seorang profesional seorang guru harus 

memiliki kompetensi keguruan yang cukup (Syaiful Sagala, 2009: 39). 

Penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui 

pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, serta perbaikan-perbaikan di bidang 

pendidikan merupakan bagian integral dari keseluruhan tanggung jawab guru 

dalam proses pembelajaran. Saat ini, dalam segi kurikulum, salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 

dengan memberlakukan kurikulum, dan dalam hal ini yang paling penting 

adalah faktor guru. Sebab secanggih apapun suatu kurikulum dan sehebat 

apapun system pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik, maka semua itu 

tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, guru 

diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara efektif dan efisien. 

Profesionalisme merupakan salah satu kualifikasi yang terpenting. 

Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya 
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segala sesuatu itu harus dilakukan oleh para ahlinya (orang yang berkompeten 

dalam tugasnya). 

 Apabila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah kehancurannya (H.R. Bukhor) (Ahmad Tafsir, 2008: 113). 

 

Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa seseorang yang menduduki suatu 

jabatan tertentu, meniscayakan mempunyai ilmu atau keahlian 

(profesionalisme) yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Hal ini 

sejalan dengan pesan kompetensi itu sendiri yang menuntut adanya 

profesionalitas dan kecakapan diri. Namun bila seseorang tidak mempunyai 

profesionalisme di bidangnya (pendidik), maka tunggulah saat kehancurannya. 

Terlebih lagi seorang guru agama, ia harus mempunyai nilai lebih 

dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya. Guru agama, di samping 

melaksanakan tugas mengajar, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan 

pembinaan bagi peserta didik, ia membantu bahkan memiliki  peran penting 

dalam pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak serta menumbuhkan dan 

mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para siswa siswinya. Oleh karena 

itu, perhatian guru dalam dunia pendidikan adalah prioritas. Untuk 

melaksanakan tugas dalam meningkatkan proses belajar mengajar, guru 

menempati kedudukan sebagai figur sentral. Di tangan para gurulah terletak 

kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar mengajar di 

sekolah, serta pada tangan mereka pulalah bergantungnya masa depan karier 

para peserta didik yang menjadi tumpuan para orang tuanya. 
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Guru memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Di 

samping dia harus membuat pandai muridnya secara akal (mengasah 

kecerdasan IQ) dia juga harus menanamkan nilai-nilai iman dan akhlak yang 

mulia. Untuk itu guru harus memahami peran dan tugasnya, memahami 

kendala-kendala pendidikan dan cara untuk mengatasinya. Dia harus 

mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negatif agar bisa 

memainkan peranannya dalam memberi pengaruh positif pada anak didiknya 

di samping sarana dan prasarana, metode dan strategi pendidikan juga harus 

dikuasainya. 

Dewasa ini peran dan tugas guru Pendidikan Agama Islam dihadapkan 

pada tantangan yang sangat besar dan komplek, sebagai akibat pengaruh 

negatif dari era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang mempengaruhi kepribadian dan akhlak pelajar sebagai generasi muda 

penerus bangsa. Derasnya arus informasi media massa (baik cetak maupun 

elektronik) yang masuk ke negara Indonesia tanpa adanya seleksi seperti 

sekarang ini sangat berpengaruh dalam mengubah pola pikir, sikap dan 

tindakan generasi muda. Dalam keadaan seperti ini bagi pelajar yang tidak 

memiliki ketahanan moral sangatlah mudah mengadopsi perilaku dan 

moralitas yang datang dari berbagai media massa tersebut. Di jaman sekarang 

media massa telah menjadi pola tersendiri dan menjadi panutan perilaku bagi 

sebagian kalangan. Padahal nilai-nilai yang ditawarkan media massa tidak 

seluruhnya baik, bahkan apa yang terdapat di dalamnya  seringkali jauh dari 

ajaran nilai-nilai agama Islam. 
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Tampaknya harus disadari, bahwa saat ini bangsa Indonesia memang 

sedang sakit. Beberapa tahun belakangan, masyarakat Indonesia akrab dengan 

istilah krisis multidimensional. Keterpurukan ekonomi, ketidak stabilan 

politik, ancaman disintegrasi, semua ini hampir menjadi santapan sehari-hari. 

Namun sesungguhnya yang dialami saat ini adalah krisis akhlak. Akhlak 

sangat berkaitan erat dengan pola pikir, sikap hidup dan perilaku manusia. 

Keburukan akhlak sangat berpotensi memicu timbulnya perilaku-perilaku 

negatif. Jika akhlak dari seseorang individu buruk, maka sangat mungkin ia 

akan melahirkan berbagai perilaku yang dampaknya dapat merugikan dirinya 

sendiri maupun orang lain. 

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor yang 

kini mempengaruhi cara berpikir manusia modern. Faktor-faktor tersebut 

menurut Zakiah Daradjat antara lain: kebutuhan hidup yang semakin 

meningkat, rasa individualitas dan egois, persaingan dalam hidup, keadaan 

yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari agama. Problema yang 

dihadapi manusia tersebut menghendaki visi dan orientasi pendidikan yang 

tidak semata-mata menekankan pada pengisian otak, tetapi juga pengisian 

jiwa, pembinaan akhlak dan kepatuhan dalam menjalankan ibadah (Abuddin 

Nata, 2007: 83).  

Jika dilihat dari tujuannya, Pendidikan Islam memiliki tujuan yang 

berkaitan dengan pembinaan akhlak dan tujuan hidup setiap muslim. Athiyah 

Al-Abrasyi (dalam Abuddin Nata, 2007: 129) misalnya, mengatakan 

“pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan 
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Islam”. Mencapai akhlak yang mulia adalah tujuan sebenarnya dari 

pendidikan Islam. Sementara itu Imam al-Ghazali (dalam Abuddin Nata, 

2007: 154), mengatakan bahwa “akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, 

pembinaan dan perjuangan yang sungguh-sungguh sehingga mudah dibentuk”. 

Pembinaan terhadap siswa merupakan salah satu bagian yang 

senantiasa harus mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu dalam 

pola pembinaan tersebut perlu dikemas dalam berbagai kegiatan/aktifitas yang 

dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan 

bakat dan minat, kreatifitas serta keterampilan siswa, menumbuhkan daya 

tangkap pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar 

maupun dari dalam lingkungan sendiri. Dalam mencapai tujuan agar dapat 

tercapai sesuai yang diharapkan, maka seorang guru harus benar-benar bisa 

menjadi teladan bagi peserta didiknya serta selalu berusaha, bersabar, 

tawakkal kepada Allah SWT dalam setiap urusan yang dihadapi.  

Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Natah memikul beban 

ganda dalam muatan kurikulumnya, mengingat bahwa SD Negeri ini adalah 

sekolah umum dengan ciri khas Negeri, maka komposisi materi pelajaran 

umumnya lebih kompleks daripada pelajaran agama. Selain itu, SD Negeri 

Natah dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dimana lebih dari 

80% pendidikan di dalamnya adalah berstatus Negeri. Seorang guru PAI harus 

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan guru-guru lainnya. Guru PAI, 

disamping melaksanakan tugas mengajar, ia juga melaksanakan tugas 

pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, dimana guru juga dituntut 
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menjadi orang tua bagi peserta didiknya, seorang guru di SD Natah ini 

diharapkan mampu membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak 

disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para 

siswa. Dengan adanya tugas yang cukup berat tersebut, guru Pendidikan 

Agama Islam dituntut untuk memiliki keterampilan profesional dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, penulis 

melihat bahwasanya Sekolah Dasar Negeri (SDN) Natah merupakan salah 

satu SD Negeri di Kecamatan Nglipar yang terbilang subur dari jumlah 

peserta didik, di Sekolah Dasar Negeri Natah pada tahun pelajaran 2011/2012 

ini memiliki peserta didik yang berjumlah lebih dari 100 (seratus), namun dari 

jumlah peserta didik yang begitu banyak ternyata jumlah personil guru di 

dalamnya hanya berjumlah 9 (Sembilan) personil, sedangkan untuk guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) hanya terdapat 1 (satu) orang personil guru. 

Melihat uraian dan wacana di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian terutama menyangkut profesionalisme guru, 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak serta 

mengatasi masalah penyimpangan nilai-nilai akhlak yang dilakukan oleh 

sebagian siswa, yang di antaranya: jarang melaksanakan ibadah shalat dan 

kurangnya unggah-ungguh (sopan santun) siswa-siswi terhadap orang yang 

lebih dewasa. 

Bertitik tolak dari hal tersebut penulis mencoba untuk mengadakan 

penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul:  
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PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 

PEMBINAAN AKHLAK SISWA SD NEGERI NATAH TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan penafsiran 

serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, 

maka terlebih dahulu perlu penulis tegaskan arti dari istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi tersebut sebagai berikut: 

1. Profesionalisme 

“Profesionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa setiap 

pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Sedangkan orang 

yang profesional ialah orang yang memiliki profesi” (Ahmad Tafsir, 2008: 

107). 

2. Guru  

“Kata guru dalam bahasa Indonesia berarti orang yang mengajar. 

Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata teacher yang berarti pengajar” 

(Abuddin Nata, 2001: 41). 

Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru 

lebih banyak lagi seperti  al-alim (jamaknya ulama) atau al-

mu’allim, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak 

digunakan para ulama atau ahli pendidikan untuk menunjuk pada 

arti guru. Selain itu ada pula sebagian ulama yang menggunakan 

istilah  al-mudarris untuk arti orang yang mengajar atau orang 

yang memberi pelajaran. Selain itu terdapat pula istilah ustadz  

untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang 

pengetahuan agama Islam (Zuhairini, 2008: 41-42 ). 
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3. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zakiah Daradjat (dalam Abdul Madjid dan Andayani, 

2004: 130): 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha untuk 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

Islam secara menyeluruh. Pendidikan Agama Islam merupakan 

usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan 

peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang 

telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Pembinaan Akhlak  

“Pembinaan akhlak adalah proses perbuatan, tindakan, penanaman 

nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai, tingkah laku, baik terhadap 

Allah swt, sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat” (Muhammad Azmi, 2006: 56).  

5. SD Negeri Natah Nglipar Gunung Kidul 

SD Negeri Natah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

berada di bawah lingkup Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Desa Natah 

Wetan, Natah, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. 

Berpijak pada beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud 

dengan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Natah 

adalah suatu upaya guru dalam menerapkan dan melaksanakan proses 

pembinaan akhlak terhadap peserta didiknya khususnya di SD Negeri Natah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana  

profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa 

SD Negeri Natah”. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, 

yaitu: Mendeskripsikan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam  

pembinaan akhlak siswa di SD Negeri Natah. 

E.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis: Dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan 

pengetahuan penulis tentang profesionalisme seorang guru. 

2. Secara praktis: Sebagai masukan, sumbangan pemikiran dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan untuk menentukan 

tercapainya tujuan pendidikan yang memuaskan, terutama di SD Negeri 

Natah. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil beberapa tinjauan 

pustaka, di antaranya adalah: 

1. Arum Kurnia (UMS, 2004) dalam skripsinya yang berjudul Pembinaan 

Akhlak dalam Pendidikan Luar Sekolah Bagi Mahasiswa UMS di PESMA 

SALSABILA Desa Gonilan Kecamatan Kartosuro, yang mana di dalam 
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skripsi ini disimpulkan bahwa sistem pembinaan akhlak dalam pendidikan 

luar sekolah merupakan pembaharuan perkembangan dari pembinaan yang 

memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk 

mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada mahasantriwati PESMA 

SALSABILA. 

Tujuan pembinaan akhlak di PESMA SALSABILA yaitu untuk 

membentuk kepribadian muslim yang lebih baik dengan sisi diniyah yang 

lebih dan mempersiapkan mental mahasantriwati dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat dengan memberikan bekal dan pedoman hidup 

dalam membentuk pengetahuan keagamaan dan umum agar nantinya 

mampu menjalani kehidupan secara normal. 

2. Isrofil (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul Internalisasi Nilai-

Nilai Akhlak kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang Mengikuti Baitul Arqom Tahun Akademik 2009/2010, menyimpulkan 

bahwa nilai-nilai akhlak yang diinternalisasikan dalam kegiatan Baitul 

Arqom meliputi: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Qur’an, akhlak 

kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia serta hormat kepada 

guru, hormat kepada orang tua, serta akhlak dalam bermuamalah dan 

beribadah. Kegiatan yang menunjang di antaranya diwajibkannya shalat 

jama’ah, shalat dhuha, dan shalat lail. Serta untuk menunjang materi aqidah 

peserta diajak bertadabur alam untuk meningkatkan keimanan dan 

mengetahui kebesaran Allah SWT. Adapun perubahan sikap yang 
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ditemukan seperti: tawadhu’, ta’dhim kepada guru, birrul walidain dan 

kepada senior saling menghargai dan menghormati. 

3. Agus Budiono (UMS, 2003) dalam skripsinya yang berjudul Keluarga 

Sakinah dalam Pembentukan Akhlaqul Karimah pada Anak (Studi Kasus 

di Kagokan Kelurahan Pajang), yang mana dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa: konsep keluarga Islam yang sakinah adalah keluarga yang 

berlandaskan agama dan saling memahami antara seorang suami dan istri, 

saling mengerti dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Sedangkan tujuan utama sebuah pernikahan adalah untuk memiliki akhlak, 

budi pekerti dan perangai yang baik. Untuk itu akhlak tidak terjadi dengan 

sendirinya pada anak, akan tetapi dilakukan dengan latihan, keteladanan 

dan bimbingan dari orang tua, karena lingkungan pertama yang dikenal 

anak adalah keluarga. Selain itu, di dalam pertumbuhannya anak harus 

diberikan pendidikan agama yang menjadi benteng untuk menghindarkan 

anak dari pengaruh yang buruk. Keluarga yang di dalamnya terjalin 

suasana yang sakinah mawaddah warahmah akan membantu dalam 

pembentukan akhlak anak, karena akhlak anak terbentuk dari keteladanan 

yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam keluarga sakinah yang bertujuan 

membentuk generasi yang memiliki akhlaqul karimah ada beberapa faktor 

pendukung, antara lain: agama, kasih sayang, saling memahami dan 

menjaga kerukunan di antara anggota keluarga. 

4. Latifah Nur’aini (UMS, 2001) dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru 

Agama Islam dalam Menigkatkan Kualitas Pendidikan di Desa Praci 
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Mantoro Kabupaten Wonogiri, menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang 

dilakukan oleh guru agama Islam antara lain: mengadakan pengajian yang 

sudah rata dilaksanakan di semua dusun, mengadakan kelompok belajar 

agama dan program TPA serta melakukan pendekatan individu terutama 

kepada warga yang masih awam dengan pendidikan Islam. Sedangkan 

peran guru agama Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam 

antara lain: 

a. Sebagai nara sumber, guru agama merupakan tempat bertanya bagi 

anggota masyarakat. 

b. Sebagai pembina atau pembimbing, guru agama mampu memberikan 

pengarahan, nasehat-nasehat, dan memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat untuk melakukan kegiatan yang mempunyai tujuan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas memang telah ada penelitian 

yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan tetapi 

ada perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian yang terdahulu hanya meneliti 

pembinaan dan pembentukan akhlak yang dilakukan dalam lingkup keluarga 

saja, namun belum ada yang meneliti peran guru khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam proses pembinaan akhlak anak atau siswa di sebuah 

Sekolah Dasar Negeri. Peranan guru tidak kalah penting dengan peran 

keluarga (orang tua) dalam mendidik dan membina akhlak anak. Peran guru 

sebagai pengganti orang tua di rumah, karena kesibukan atau keterbatasan 

pendidikan yang dimiliki orang tua, maka orang tua melimpahkan tanggung 
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jawabnya kepada sekolah yang mana seorang guru mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pendidikan di sekolah. Untuk itu penulis mencoba 

mengangkat penelitian tentang profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 

dalam pembinaan akhlak siswa di SD Negeri Natah tahun pelajaran 

2011/2012. 

G.  Metode Penelitian  

Dalam suatu penelitian, ketepatan penggunaan metode sangat penting 

untuk menentukan apakah data yang diperoleh dapat dikategorikan valid atau 

tidak valid. Begitu pula dengan penelitian ini, yang diharapkan dapat 

menyeleksi penggunaan metode-metode yang sesuai dengan subjek dan objek 

permasalahan yang diteliti. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, 

dan organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, dapat diartikan 

penelitian dengan jalan terjun langsung ke tempat penelitian untuk 

mengamati dan terlibat langsung dengan objek penelitian (Lexy J. 

Moleong, 2007: 4). 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

yakni prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskriptif berupa  kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Lexy J. Moleong, 2007: 4). Dengan kata lain, penelitian kualitatif 
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merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (orang-orang 

yang diwawancarai, diobservasi dan diminta data) dengan menggunakan 

kata-kata, tidak menggunakan angka. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti” (Suharsimi Arikunto, 2006: 145). Subjek dalam penelitian ini 

adalah Kepala Sekolah beserta guru PAI di SD Negeri  Natah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode-metode penelitian yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diselidiki (Sutrisno 

Hadi, 2007: 136). Dalam penelitian ini penulis akan langsung datang 

ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

mengenai letak dan keadaan SD Negeri Natah, seperti letak geografis, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana dan proses pelaksanaan 

pembinaan akhlak  di SD Negeri Natah. 

b. Metode wawancara 

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data 

dengan jalan tanya-jawab sepihak dilakukan dengan sistematik dan 
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berlandaskan tujuan penelitian (Sutrisno Hadi, 2007: 218). Secara garis 

besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu: 1) tidak terstruktur, 

adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 2) terstruktur, adalah pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai chek-list (Suharsimi Arikunto, 

2006: 227). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 

secara langsung atau terbuka, yaitu pada waktu mengadakan 

wawancara terhadap responden. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan 

yang telah disusun dan responden diberi kesempatan untuk menjawab. 

Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis untuk 

mendapatkan data mengenai: 

a. Sejarah berdiri dan perkembangannya 

b. Profesionalisme guru PAI dalam menerapkan materi dan metode 

pembinaan akhlak 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda, dan sebagainya” (Suharsimi Arikunto, 2004: 126). Data yang 

dikumpulkan bisa berupa dokumen tertulis, gambar maupun data 

elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai 

dengan tujuan dan fokus masalah. 
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Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap data 

hasil observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang didapatkan 

dalam penelitian, yaitu sejarah berdirinya SD Negeri Natah, struktur 

organisasi, dan data-data lain yang berhubungan dengan pembinaan 

akhlak. 

4. Metode Analisis Data 

Apabila data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data, yaitu pengolahan data untuk menarik kesimpulan. 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau 

saat yang lampau, dari seluruh data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010: 54). Penelitian ini 

menggambarkan suatu kondisi apa adanya berdasarkan data yang 

diperoleh tanpa adanya manipulasi atau pengubahan data, dengan tahapan 

analisis: Pertama, data yang telah diperoleh, dipilah atau direduksi 

(penggolongan data serta membuang yang tidak perlu); kedua, menyajikan  

data yang telah direduksi tersebut dalam bentuk narasi; dan yang terakhir 

adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dipaparkan. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan tugas skripsi 

yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca, sehingga secara sepintas 
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akan dapat mengambarkan dari isi skripsi ini. Dengan penelitian ini penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II, Kajian teori, mencakup profesionalisme guru PAI yang 

meliputi: pengertian profesionalisme guru, kriteria guru sebagai profesi, 

syarat-syarat guru profesional, fungsi guru, aspek-aspek kompetensi guru 

profesional; selanjutnya dipaparkan teori tentang: pembinaan akhlak meliputi: 

pengertian pembinaan akhlak, sumber pembinaan akhlak, tujuan pembinaan 

akhlak, ruang lingkup akhlak, dan metode pembinaan akhlak. 

Bab III, Gambaran Umum dan Profesionalisme Guru dalam 

Pembinaan Akhlak di SDN Natah. Pada bab ini dibahas tentang gambaran 

umum SD Negeri Natah yang terdiri dari letak dan keadaan geografis, sejarah 

berdiri dan proses perkembangannya, struktur organisasi, keadaan guru, siswa 

dan karyawan, serta keadaan sarana dan prasarana; kemudian dipaparkan 

pelaksanaan pembinaan akhlak oleh guru PAI serta faktor-faktor pendukung 

dan penghambat. 

Bab IV, Analisis data: Profesionalisme guru PAI dalam  pembinaan 

akhlak siswa SD Negeri Natah. 

Bab V, Kesimpulan, saran dan kata penutup. 


