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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Aqidah Islam berpangkal pada keyakinan “Tauhid” yaitu 

keyakinan tentang wujud Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang 

menyekutuinya, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatannya (Basyri, 

1988: 43). Akhlak mulia berawal dari aqidah, jika aqidahnya sudah baik 

maka dengan sendirinya akhlak mulia akan terbentuk. Iman yang teguh 

pasti tidak ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh 

kebimbangan. Beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan segala 

perintahnya dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Allah juga harus 

beriman kepada malaikat, Nabi, kitab, hari akhir, qada dan qadar Allah.  

Aqidah memiliki peranan penting dalam mendidik siswa, ruang 

lingkup aqidah yang dapat membentuk akhlak mulia akan mengantarkan 

manusia Indonesia sebagai manusia yang mumpuni dalam segala aspek 

kehidupan. Ruang lingkup dari aqidah yaitu: Ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, 

dan sam’iyyat (Ilyas, 2000: 6). Dari ruang lingkup  aqidah yang dijadikan 

rujukankan terbentuknya manusia berakhlakul karimah, berarti manusia 

dapat menghindari akhlak tercela sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran 

aqidah Islam.   

 Aqidah akhlak yang bersumber dari Qur’an dan hadits dijadikan 

pengembangan nilai spiritual yang dapat menghasilkan generasi 

berkualitas. Aqidah tidak terlepas dari akhlak, akhlak mulia menjadi 

cermin bagi kepribadian seseorang, disamping mampu mengantarkan 
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seseorang kepada martabat yang tinggi. Pendidikan akhlak dapat dikatakan 

sebagai pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam (Tafsir, 2012: 

10).  

 

Baik dan buruknya prilaku seseorang sangat ditentukan oleh nilai 

akhlaknya. Pembentukan karakter dilakukan sejak dini, agar dapat mencegah 

timbulnya kemrosotan dimasa yang akan datang. Pengawasan ketat 

terhadap remaja perlu dilakukan untuk menghindari kemerosotan dimasa 

yang akan datang. Untuk penghindaran kemerosotan akhlak perlu 

diupayakan dengan cara menambah jam mata pelajaran aqidah akhlak, 

memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba/HIV, memberikan 

kegiatan ekstrakulikuler yang menarik minat, bakat dan kreativitas siswa. 

Fenomena yang terjadi di MAN 2 (Madrasah Aliyah Negeri 2) 

adalah prilaku siswa telah mampu menjadi teladan bagi siswa lain, 

misalnya dalam tutur kata, sopan, karena mereka memiliki rasa 

kebersamaan yang baik, cinta lingkungan dan lain sebagainya. Kondisi 

tersebut dapat dinyatakan bahwa akhlak mulia telah tercipta sebagai 

karakter yang baik. Artinya, penanaman nilai-nilai akhlak yang dilakukan 

oleh guru dapat memberikan dampak positif bagi siswa.  

Konsep akhlak dalam Al-Qur’an antara lain, diambil dari 

pemahaman QS. Al-Alaq, (96): 1-5 yang secara tekstual menyatakan 

perbuatan Allah SWT dalam menciptakan manusia sekaligus 

membebaskan manusia dari kebodohan („allamal-insan malam ya‟lam). 

Ayat pertama surat Al-Alaq tersebut merupakan penentu perjalanan akhlak 

manusia, karena ayat tersebut menyatakan agar setiap tindakan harus 

dimulai dengan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT (Saebani dan 

Abdul, 2010: 16). 

 



3 

 

 
 

 Perbuatan yang dilakukan karena Allah lebih terasa tenang dan 

nyaman ketika mengerjakannya, aqidah akhlak dalam membentuk karakter 

akan sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang dimasa sekarang dan 

yang akan datang. Pada akhirnya pendidikan aqidah  akhlak dapat 

dikatakan sebagai wadah untuk membina dan membentuk karakter siswa 

yang baik. Karakter merupakan sifat manusia yang mempengaruhi pikiran 

dan perbuatannya (Majid dan Dian, 2012: 12). Masa remaja merupakan 

kesempatan untuk produktif, momen paling baik untuk mengetahui dan 

mengembangkan potensi. Kondisi emosional remaja yang belum stabil dan 

kadang tidak terkendali sering menimbulkan permasalahan yang sulit 

diselesaikan. Tindakan tawuran, kekerasan dan penyalah gunaan narkoba 

sudah tidak boleh ditolerir lagi. Kejadian tersebut sudah termasuk tindakan 

kriminal. Banyak generasi penerus bangsa mati sia-sia, mati tanpa prestasi 

membanggakan. Kita tidak bisa menyalahkan individu remaja, 

bagaimanapun remaja-remaja tersebut adalah output dari sebuah sistem 

bernama pendidikan. Dengan demikian kita tidak dapat menyalahkan 

sekolah saja, tetapi bagaimana tanggung jawab keluarga dan masyarakat 

yang harus sinkron.  

Penanaman pendidikan aqidah akhlak dalam membentuk karakter 

siswa dengan melihat unsur atau nilai-nilai yang harus dikembangkan di 

sekolah dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter, yaitu: (1) 

religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) 

mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; 

(11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) 

bersahabat/komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) 

peduli lingkungan; (17) peduli sosial; (18) tanggung jawab. Dari indikator 

tersebut dapat menjadi acuan untuk mengembangkan akhlak peserta didik 

dalam membentuk karakter (Fitri, 2012: 40). 
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Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat, sedangkan 

mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat (Asmani, 2011: 19). 

pendidikan aqidah akhlak memiliki peranan penting dalam pembentukan 

karakter, pendidikan aqidah akhlak membantu memunculkan spirit 

keagamaan yang kuat. Demi keamanan, kebahagiaan dan kedamaian hidup 

di dunia dan akhirat. Manusia perlu contoh untuk diikuti dan manusia 

tidak dapat melakukannya jika tidak ada yang memberi contoh, contoh 

yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Saw, “Sesungguhnya engkau 

(Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur” (QS. Al-Qalam, 

(68): 4). Karakter Islam yang dimaksud adalah seperti karakter yang 

dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw, seperti sifat Rasul yaitu: sidhiq, 

amanah, tabligh, dan fathonah. Bertutur kata halus, bersahabat dengan 

siapapun. 

 Realita pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta adalah 

siswa bersikap sopan terhadap guru dan teman, dapat melaksanakan sholat 

berjama’ah, mampu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan 

nyaman, aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler dan lain sebagainya. Ini 

dicapai tidak hanya dengan kemauan guru, tetapi semangat dari siswa dan 

dukungan dari seluruh elemen yang ada di sekolah. Realita tersebut dapat 

dikatakan baik, namun masih ada siswa yang kurang tertib dan ini 

merupakan dinamika remaja yang masih memiliki keinginan untuk 

bersikap semaunya sendiri namun masih berada dalam batas kewajaran. 

Disamping itu potret siswa MAN yang seharusnya tercermin dalam 
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keseharian dapat dilihat dari prilakunya dengan teman, guru serta seluruh 

elemen yang ada disekolah, tentang cara bersosialisasi dan cara 

menanamkan apa yang sudah diajarkan oleh guru dikelas. Melihat 

fenomena kenakalan siswa MAN 2 (Madrasah Aliyah Negeri 2) masih 

dalam batas kewajaran, artinya dari kenakalan tesebut masih bisa 

diselesaikan. Kenakalan yang terlihat adalah masuk sekolah terlambat, 

membolos, memakai baju kurang rapi, dan lain sebagainya.  

Dari uraian tentang kenakalan siswa tersebut masih dalam batas 

kewajaran, artinya guru pendidikan aqidah akhlak dan guru BK 

(Bimbingan Konseling) masih dapat menyelesaikan dengan cara-cara yang 

kreatif dan inovatif. Mengetahui penyebab terjadinya tindakan tersebut, 

fokus masalah yang dapat diteliti adalah dengan melihat pelaksanaan  

pendidikan aqidah akhlak, melakukan pendekatan dengan siswa untuk 

mencari tahu alasan membolos, berangkat terlambat, dan lain sebagainya. 

Aqidah akhlak sebagai pembentuk karakter akan mempengaruhi 

keberhasilan atau kesuksesan seseorang, hal tersebut dapat dilihat dari 

akhlak yang tercermin dalam karakternya, semakin lemah karakter orang 

tersebut maka akan semakin tertinggal dengan yang lainnya, akan menjadi 

manusia yang dipinggirkan, yang paling parahnya akan menjadi sampah 

masyarakat. “Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada; 

iringilah kejahatan/kejelekan dengan kebaikan niscaya akan 

menghapusnya dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak/budi 

pekerti yang baik” (HR. At-Thabrani; Hidayatullah, 2010: 1). Bahwasanya 
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berbuat baik tidak melihat siapa orangnya, dimanapun berada kebaikan 

tersebut harus selalu ditanamkan dan bergaullah dengan manusia yang 

baik pula. Generasi instan melakukan sesuatu tanpa perhitungan yang 

matang, generasi instan sama sekali tidak melihat dari sisi efektivitas dan 

efisiensi. Mereka hanya melihat dari aspek hasilnya (Asmani, 2011: 114). 

Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera 

membutuhkan proses dan kesabaran yang amat sangat tinggi. Dalam 

membentuk akhlak mulia juga membutuhkan kesabaran, kesabaran 

tersebut sebagai bentuk dari karakter yang baik.  

Pendidikan karakter berawal dari keluarga, keluarga sebagai 

tempat belajar pertama anak. Antara aqidah akhlak dan karakter akan 

berdampak pada berbagai hal, bergantung pada ke arah mana aqidah 

akhlak itu mendasari aktifitas seseorang. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa kedudukan aqidah akhlak sebagai landasan berbagai 

aktifitas seseorang, menentukan baik dan buruknya. Oleh karena itu, 

pembentukan akhlak yang baik menjadi penting artinya, yang dilakukan 

mulai sejak usia dini hingga orang dewasa. Sehingga antara sekolah dan 

keluarga harus dapat bekerja sama dalam menjalankna pendidikan aqidah 

akhlak, agar tidak mengalami kesulitan atau kendala yang besar dalam 

membentuk karakter anak. Guru hanya bisa mendampingi anak pada saat 

disekolah saja dan sesampainya dirumah, orang tua/keluarga yang 

bertanggung jawab. Pengembangan aqidah akhlak dalam membentuk 

karakter siswa dapat menggunakan metode-metode yang dapat membuat 
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siswa lebih senang untuk melakukannya, misalkan menggunakan metode 

kegiatan ekstrakulikuler PMR, musik, pramuka, dan sebagainya. Dari 

ekstrakurikuler tersebut di isi dengan kegiatan menarik seperti kegiatan 

bakti sosial, perkemahan, dan lain sebagainya. Jika sesuatu diawali dari 

hati yang senang maka akan menimbulkan kebiasaan yang baik, siswa 

akan lebih menikmati kegiatan tersebut. Sesungguhnya jika segala sesuatu 

dimulai dengan rasa senang (hati) dan karena Allah akan menimbulkan 

efek yang positif atas apa yang sudah dikerjakan. Kebahagiaan itu adalah 

kebahagiaan hati, kesengsaraan itu adalah kesengsaraan hati. Hati tidak 

akan pernah merasakan kebahagiaan kecuali bersama Allah (Al-Mishri, 

2009: 223).  

Tujuan khusus pendidikan adalah membawa anak kepada 

kedewasaannya yang berarti bahwa ia harus dapat menentukan diri sendiri 

dan bertanggung jawab sendiri. Anak harus dididik menjadi orang yang 

sanggup mengenal dan  berbuat menurut kesusilaan (Purwanto, 2000: 19).  

Sekilas membahas tujun umum pendidikan, maka sudah jelas bahwa 

maksud dari tujuan pendidikan umum adalah menginginkan setiap anak 

untuk bersikap dewasa dan dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah 

diperbuat. Tujuan dari pendidikan akhlak menurut Abdullah Nashih 

Ulwan dalam pemikiran pendidikan Islam adalah untuk membenteng 

religius yang berakar pada hati sanubari. Benteng tersebut akan 

memisahkan anak dari sifat-sifat negatif, kebiasaan-kebiasaan dosa dan 

tradisi-tradisi jahiliyah (Kholiq, dkk: 1999: 63). 
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Tujuan khusus pendidikan dan tujuan pendidikan tersebut 

merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan generasi bangsa 

yang masih memegang nilai-nilai keislaman dan dapat melepaskan ajaran-

ajaran yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Melalui 

pendidikan aqidah akhlak di sekolah siswa dapat mengembangkan 

karakternya yang berdasarkan nilai ke-Islaman yang diarahkan disekolah 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Titik fokus pendidikan aqidah akhlak 

dalam membentuk karakter siswa tidak terbatas dalam kemampuan 

beribadah, membaca Al-Qur’an, shalat dan sebagainya, tetapi mencakup 

seluruh aspek kehidupan. Hubungan dengan Allah, sesama manusia dan 

dengan alam, sehingga dapat tercipta karakter yang sesuai harapan yang 

dapat merasakan hidup tentram, aman dan sejahtera. Dari uraian tujuan 

umum pendidikan dan tujuan pendidikan karakter sudah jelas bahwa 

memiliki inti dan maksud tujuan yang sama. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk 

meniliti tentang pendidikan karakter yang saat ini sedang marak 

diperbincangkan, untuk itu penulis merasa berkepentingan untuk meneliti 

tentang “Pendidikan Aqidah Akhlak dalam Membentuk Karakter 

Siswa” (Studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2013).  

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul 

Skripsi ini, terlebih dahulu Penulis menjelaskan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul Skripsi ini. 
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1. Pendidikan 

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh 

orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan 

rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat (Purwanto, 

2000: 10). 

Pendidikan menurut Al-Ghulayaini dalam pemikiran pendidikan 

Islam adalah penanaman akhlak yang mulia pada jiwa anak dan 

menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga pribadinya 

menjadi jiwa yang baik lalu buahnya kemuliaan dan kebaikan serta 

cinta beramal untuk kepentingan negara ( Kholiq, dkk. 1999: 121). 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri 

seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat 

jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu 

pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi)  

(Muslich, 2011: 69). 

Dengan demikian pendidikan adalah suatu proses penanaman 

akhlak mulia pada anak melalui sarana transfer ilmu, agar berguna 

bagi diri sendiri, agama, nusa, dan bangsa. 

2. Aqidah  

Dalam kamus Al-Munawwir, Aqidah berasal dari kata  يَْعقُِد  –َعقََد– 

 berarti menyimpulkan, mengikat, dan perjanjian. Kemudian َعْقًدا
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terbentuk menjadi ٌَعقِْيَدة berarti kepercayaan atau keyakinan 

(Munawwir, 1997: 953-954). 

 

Secara etimologis aqidah berakar kata „aqada-ya‟qidu-„aqdan-

„aqidatan. „Aqdan memiliki beberapa makna diantaranya adalah 

simpul, kokoh, ikatan, dan perjanjian. Setelah kata „aqdan terbentuk 

menjadi „aqidah maka berarti keyakinan. Kaitan antara arti kata 

„aqdan dan „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di 

dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian (Sudarno, 

dkk. 2012: 1). 

 

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 

umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. 

Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia didalam hati serta diyakini 

kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu 

yang bertentangan dengan kebenaran itu (Al-Jazairy, 1978: 21. Dikutip 

dari Ilyas, 2000: 2). 

Aqidah Islam berpangkal pada keyakinan “Tauhid” yaitu 

keyakinan tentang wujud Allah, Tuhan yang maha esa, tidak ada yang 

menyekutuinya, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatan-

perbuatannya (Basyir, 1988: 43). 

Berdasar uraian tersebut dapat jelaskan bahwa aqidah adalah 

keyakinan dalam hati yang tidak memliki keraguan sedikitpun. 

3. Akhlak 

Akhlak secara etimologis (bahasa) berasal dari kata  َخْلقًا -يَْخلُُق  –َخلََق 

yang berarti menjadikan, membuat, dan menciptakan. Kemudian 

berubah menjadi أَْخََلٌق yang berarti pantas, patut, tabiat, budi pekerti, 

atau pembawaan (Munawwir, 1997: 363-364). 
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Akhlak menurut Al-Ghazali dalam buku pemikiran pendidikan 

Islam mengatakan bahwa Al-khuluq (jamak akhlak) ialah ibarat (sifat 

atau keadaan) dan pelaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam 

jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan mudah dan 

wajar tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan (Kholiq, dkk. 1999: 

87). 

Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar (Saebani dan 

Abdul, 2010: 15). 

Secara etimologis (Lughatan) akhlaq (bahasa arab) adalah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku/tabiat. Berakar dari kata khalaq yang artinya menciptakan seakar 

dengan kata khaliq (pencipta), makhluk (yang diciptakan) dan khalq  

(pencipta). Secara terminologis menurut Imam Ibrahim Anis, akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah 

macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan (Ilyas, 2001: 1-2). 

 

Akhlak yang dimaksud menurut Ilyas disini adalah akhlak yang 

secara spontan datang dari dalam diri individu tanpa individu tersebut 

merencanakannya. 

4. Karakter  

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang 

yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan 

orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai 

dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia (Juansya, 

http://juansyah.wordpress.com/2012/07/29/pengertian-karakter/ 

Diakses pada tanggal 13-11-2012, pukul 18.59 WIB). 

 

Menurut Gordon W. Allport dalam pendidikan karakter, karakter 

merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psiko-fisik 

http://juansyah.wordpress.com/2012/07/29/pengertian-karakter/
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individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara 

khas. Interaksi psiko-fisik mengarahkan tingkah laku manusia, 

karakter bukan sekedar sebuah kepribadian (personality) karena 

karakter sesungguhnya adalah kepribadian yang ternilai (personality 

evaluated) (Narwati, 2011: 2). 

 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakan dengan individu 

lain (Hidayatullah, 2010: 13). 

Dengan demikian karakter adalah perangai, watak, tingkah laku 

baik dan buruknya seseorang.  

C. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan pemahaman masalah yang akan diteliti, maka 

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Adapun Perumusannya 

adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pendidikan aqidah akhlak 

dalam membentuk karakter siswa  di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Surakarta?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Mengetahui pelaksanaan pendidikan aqidah akhlak dalam 

membentuk karakter siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharakan dapat memberikan wawasan tentang 

pendidikan aqidah akhlak dalam membentuk karakter siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

penelitian untuk mengkaji tentang pendidikan aqidah akhlak 

disekolah formal yang lebih mendalam dalam membentuk karakter 

siswa. 

b. Menambah perbendaharaan ilmu tentang pendidikan aqidah akhlak 

dan pendidikan karakter khususnya untuk jurusan Pendidikan 

Agama Islam/Tarbiyah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara 

sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan antara lain: 

1. Ibrahim Munib (UMS, 2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pembentukan Akhlaqul Karimah Anak Yatim di Panti Asuhan Putra 

Al-Hadi Sapen, Mojolaban, Sukoharjo Tahun 2010/2011”. 

Menyimpulkan bahwa, pembentukan akhlaqul karimah anak yatim 
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piatu di Panti Asuhan Putra Al-Hadi Sapen, Mojolaban, Sukoharjo 

dapat berjalan dengan baik. Akhlaqul karimah anak-anak panti sudah 

terlihat dalam kesehariannya, baik akhlak terhadap Allah, terhada 

Rasulullah, terhadap sesama, akhlak terhadap diri sendiri, maupun 

akhlak terhadap lingkungan sekitar. Selalu berusaha untuk 

melaksanakan peritah Allah dan menjauhi larangan Allah, menyayangi 

sesama dan memelihara lingkungan sekitar mereka merupakan 

kebiasaan sehari-hari.  

Proses pembentukan akhlaqul karimah tersebut tercapai melalui 

metode yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Putra Al-Hadi Sapen, 

Mojolaban, Sukoharjo. Antara lain sebagai berikut: keteladanan, 

pembiasaan, nasehat dan kedisiplinan dengan (hadiah dan hukuman). 

2. Lina Rahmawati (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Strategi Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Pada Anak Di SDIT 

Az Zahra Sragen”. Menyimpulkan bahwa Strategi penanaman nilai 

pendidikan karakter pada anak di SDIT Az Zahra Sragen memiliki dua 

strategi yaitu, penyusunan program kegiatan dalam penanaman nilai 

pendidikan karakter yang telah ditentukan dan strategi pengembangan 

kerjasama dalam penanaman nilai pendidikan karakter pada anak serta 

pengembangan kerjasama dengan ketiga lingkungan belajar anak 

(lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat) 

Penggunaaan metode dalam penanaman nilai pendidikan karakter pada 

anak menggunakan metode yang paling mudah diterapkan dan 
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diterima oleh anak, seperti keteladanan, pembiasaan, nasehat, sanksi 

dan penghargaan.  

3. Miss Hayeefah Samae (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Non Formal (Studi kasus 

komunitas mahasiswa Thailand)”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan akhlak pada pendidikan non formal yang ditanamkan pada 

komunitas mahasiswa Thailand meliputi: akhlak terhadap Allah, 

akhlak terhadap sesama manusia akhlak terhadap lingkungan dan 

akhlak terhadap diri sendiri.   

Faktor pendukung dari pelaksanaan pendidikan akhlak pada 

pendidikan non formal bagi komunitas mahasiswa Thailand yaitu 

mengenai jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan membuat anggota 

menjadi lebih disiplin. Untuk faktor penghambatnya yaitu kurang 

bertanggung jawabnya anggota dan pengurus dalam melaksanakan 

tugas.  

4. Rina Fitriyanah K. (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pembentukan Akhlakul Karimah Santri di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta”. Menyimpulkan bahwa Pembentukan Akhlakul 

Karimah Santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dapat 

berjalan dengan lancar menggunakan metode dan upaya yang 

dilakukan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, antara lain: 

keteladanan, pembiasaan, pengajaran dan kedisiplinan.  
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 Berdasarkan kary-karya ilmiah dalam bentuk skripsi diatas 

memang telah ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Ibrahim Munib (UMS, 2011) melakukan penelitian 

yang berjudul “Pembentukan Akhlaqul Karimah Anak Yatim Piatu diPanti 

Asuhan Putra Al-Hadi Sapen, Mojolaban Sukoharjo Tahun 2010/2011”, 

penelitian tersebut terfokus pada penelitian Pembentukan Akhlaqul 

Karimah pada anak yatim piatu. Kemudian Lina Rahmawati (UMS, 2010) 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penanaman Nilai Pendidikan 

Karakter Pada Anak Di SDIT Az Zahra Sragen”, dan penelitian tersebut 

terfokus pada penanaman nilai pendidikan yang ditujukan pada anak di 

SDIT Az Zahra. 

 Miss Hayefah Samae (UMS, 2008) melakukan penelitian dengan 

judul “Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Non Formal (Studi kasus 

komunitas mahasiswa Thailand)”, penelitian tersebut fokus pada 

pendidikan akhlak mahasiswa komunitas Thailand. Rina Fitriyah K. 

(UMS, 2010) melakuka penelitian yang berjudul “Pembentukan Akhlakul 

Karimah Santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta”, penelitian 

tersebut fokus pada santri Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

Dari penelitian tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dengan 

yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitian yang terdahulu hanya meneliti 

tentang pendidikan akhlak dan karakter dalam lingkup pesantren, anak 

sekolah dasar, mahasiswa dan anak yatim piatu. Sedang penulis mencoba 

mengangkat penelitian tentang Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam 
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Membentuk Karakter Siswa (Studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Surakarta tahun 2013). Mencoba mengangkat penelitian yang 

memfokuskan pada siswa madrasah aliyah negeri. Atas dasar itu, judul 

penelitian penulis memenuhi unsur kebaharuan dan sebagai pelengkap atas 

penelitian terdahulu. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode 

ilmiah (Emzir, 2010: 1). 

Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research), karena data sepenuhnya digali dari 

lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

diamati (Bogdan dan Taylor dikutip dari Moleong, 1993: 3). 

 

2. Subjek Penelitian  

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda 

nyata, sesuatu yang bersifat abstrak, peristiwa/gejala yang baik secara 

kuantitatif atau kualitatif (Sukandarrumidi, 2006: 44). 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti. 

(Arikunto, 2006: 130). Jika kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga menjadi penelitian populasi. Jika subjeknya besar dapat 

diambil antara 10-20% atau 20-25% (Arikunto, 2006: 134). 
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Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menentukan 

penelitian ini sebagai penelitian Populasi. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa dan 

semua pihak yang terkait dalam pembentukan pendidikan aqidah 

akhlak  melalui pendidikan karakter. 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang 

diambil menggunakan cara-cara tertentu. Masalah sampel dalam suatu 

penelitian timbul disebabkan oleh hal berikut:  

a. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai 

akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti 

sebagian saja dari populasi. 

b. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil 

penelitiannya, dalam arti menganakan kesimpulan-kesimpulan 

kepada objek, gejala atau kejadian yang lebih luas (Sutrisno 

Hadi, 1980. Dikutip dari buku metode penelitian karya 

Margono, 2010: 121) 

 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

(Moleong, 1993: 135). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 

bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan lengkap dan 

terperinci sesuai keinginan penulis akan tetapi masih tetap 
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berpedoman pada tema penelitian yang diteliti. Adapun metode 

wawancara ini akan penulis gunakan untuk mencari data yang 

berhubungan dengan pendidikan aqidah akhlak  dalam membentuk 

karakter  siswa, dan pelaksanaannya.  

b. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode observasi adalah cara mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa 

baik berupa manusia, benda mati maupun alam (Tanzeh, 2011: 87). 

Penulis menggunakan metode observasi agar dapat mengamati 

dan mencatat data yang didapat berdasarkan observasi atau 

pengamatan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. Observasi 

digunakan untuk mencari data keadaan sekolah, gedung-gedung, 

sarpras, perilaku siswa, dan lain sebagainya. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi menurut Irwan adalah teknik 

pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian, 

dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya 

dokumen resmi (Sukandarrumidi, 2006: 100-101). Untuk mencari 

data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, letak geografis 

sekolah, visi dan misi, tujuan, sasaran, konsep tentang pendidikan 

aqidah akhlak, dan pendidikan karakter. 

4. Metode Analisis Data 
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Analisi data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang 

terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya 

(Afifudin dan Beni, 2012: 145). 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan, dalam menganalisis 

data dilakukan secara diskriptif (Menutur kata dengan apa adanya 

secara kualitatif) dengan menggunakan metode induktif. 

Metode induktif adalah membiarkan permasalahan-permasalahan 

muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi 

(Sukmadinata, 2010: 60). 

5. Validitas Data 

Validitas adalah kesahihan pengukuran atau penilaian dalam 

penelitian. Uji validitas data adalah keabsahan yang ditujukan pada 

konsistensi antara data dengan yang sebenarnya (Afifuddin dan Beni, 

2012: 188) 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) (Moleong, 2010: 321). 

Validitas dibagi menjadi 2 macam, yaitu: validitas internal dan 

ekternal. Penelitian ini termasuk dalam validitas eksternal, menurut 

Cook dan Campbell, 1967: 37 dalam buku Metodologi Penelitian 

Kualitatif, Ialah perkiraan validitas yang diinferensikan berdasarkan 

hubungan sebab-akibat yang diduga terjadi, dapat digeneralisasikan 

pada dan diantara ukuran alternatif sebab-akibat dan diantara jenis 

orang, latar, dan waktu (Moleong, 2010: 322). 
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2010: 330). 

Dari uraian teknik keabsahan data tersebut dapat penulis gunakan 

sebagai pemeriksaan terhadap keabsahan data. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi data, karena penelitian ini membandingkan 

data yang ada dalam penelitian Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam 

Membentuk Karakter Siswa Studi di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Surakarta Tahun 2013 dengan data lain yang digunakan peneliti 

sebagai pembanding.  Sehingga jelas penelitian yang dilakukan dapat 

dipertanggung jawabkan dari segala segi. 

Informan review atau pengecekan kebenaran informasi kepada 

informan, yaitu laporan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti 

dalam laporan penelitian (member check) dibacakan kepada informan 

dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau 

informan (Hamidi, 2004: 82). 

Penelitian ini penulis menggunakan teknik informan review untuk 

menguji keabsahan data dengan cara memberikan draft laporan kepada 

informan untuk dilakukan pengecekan keabsahan datanya. Melalui 

cara ini maka laporan yang ditulis merupakan suatu deskripsi sajian 

yang disetujui informan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
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H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam mempelajari dan 

memahami skripsi ini, penulis menyajikan skripsi dengan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.  

BAB II: Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa, 

meliputi: A. Pendidikan aqidah akhlak, meliputi: pengertian 

pendidikan aqidah akhlak, sumber aqidah akhlak, tujuan aqidah 

akhlak, fungsi aqidah akhlak, macam aqidah akhlak, ruang 

lingkup aqidah akhlak, kegunaan mempelajari aqidah akhlak. B. 

Karakter, berisi tentang: pengertian karakter, tujuan pendidikan 

karakter, fungsi pendidikan karakter, ruang lingkup pendidikan 

karakter, hubungan karakter dengan aqidah akhlak, pendidikan 

akhlak dan karakter. 

BAB III:  Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter Siswa, 

meliputi: A. Gambaran umum sekolah, meliputi: letak geografis, 

sejarah berdiri, visi dan misi, tujuan, sasaran, kurikulum, sarana 

dan prasarana, kegiatan ekstrakurikuler. B. Kurikulum Pendidikan 

aqidah akhlak, meliputi: materi, tujuan, metode, evaluasi. C. 

Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta, 

meliputi: materi, pelaksanaan, hasil.  
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BAB IV: Analisi Data, berisi tentang data yang terkumpul di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Surakarta tentang pendidikan akhlak dalam 

membentuk karakter siswa. Yang dianalisis adalah Pendidikan 

akhlak dalam membentuk karakter siswa: A. Kurikulum 

Pendidikan aqidah akhlak, meliputi: materi, tujuan, metode , 

evaluasi. B.  Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Surakarta, meliputi: materi, pelaksanaan, hasil. 

BAB V: Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran. 

 


