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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini gejala kemerosotan moral sudah sangat menghawatirkan. 

Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong dan kasih sayang sudah 

tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan 

saling merugikan. Banyak terjadi adu domba dan fitnah, menjilat, menipu, 

mengambil hak orang lain sesuka hati, dan perbuatan-perbuatan maksiat 

lainnya. Kemerosotan moral yang demikian itu lebih menghawatirkan lagi, 

karena bukan hanya menimpa kalangan orang dewasa dalam berbagai 

jabatan, kedudukan dan profesinya, melainkan juga telah menimpa pada 

para pelajar tunas-tunas muda yang diharapkan dapat melanjutkan 

perjuangan membela kebenaran, keadilan dan perdamaian masa depan. 

Belakangan ini banyak terdengar keluhan orang tua, ahli didik dan 

orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial, berkenaan 

dengan ulah perilaku remaja yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, 

berbuat keonaran, maksiat, tawuran, pesta mabuk-mabukan, pesta obat-

obatan terlarang, bergaya hidup seperti hippies di Eropa dan Amerika, 

bahkan melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan tingkah laku 

penyimpangan moral lainnya. Perilaku penyimpangan moral yang 

ditunjukkan oleh sebagian generasi muda harapan masa depan bangsa itu 

sungguhpun jumlahnya mungkin hanya sepersekian persen dari jumlah 
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pelajar secara keseluruhan, sungguh disayangkan dan telah mencoreng 

kredibilitas dunia pendidikan. Para pelajar yang seharusnya menunjukkan 

moral yang baik sebagai hasil didikan itu, justru malah menunjukkan tingkah 

laku yang buruk. Perilaku di Indonesia dikenal dengan Sikap Eksentrik yaitu 

perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Seperti 

anak laki-laki memakai anting atau benda lainnya yang biasa dikenakan 

wanita, laki-laki yang berambut gondrong, adanya gank motor yang 

mengganggu ketertiban lalu-lintas dan suka merusak pertokoan, orang 

memakai tato, kehidupan anak punk, OBLO (Organisasi Bocah Lali Omah), 

sebagiankaum hawa yang memakai pakaian ketat, minim, dan transparan. 

Berbagai penyimpangan gaya hidup tersebut mulai merebak di masyarakat. 

Masyarakat menganggap ini hal yang aneh, yang melenceng dari norma 

hukum, agama, adat atau kebiasaan yang tidak boleh kita tiru. 

Timbulnya berbagai penyimpangan moral di kalangan para remaja 

tersebut, tidaklah terlepas dari berbagai faktor yang menurut nata 

(2003:191), antara lain:Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama, 

disaat sudah menjadi tradisi bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan 

ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan keyakinan beragama mulai 

terdesak, kepercayaan kepada Allah SWT tinggal simbol, larangan-larangan 

dan perintah-perintah Allah SWT tidak diindahkan lagi. Longgarnya 

pegangan seseorang terhadap  ajaran agama, maka hilanglah kekuatan 

pengontrol yang ada pada dirinya.  Kekuatan pengontrol dari masyarakat 
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dengan hukum dan peraturannya menjadi peninggalan terakhir. Kepedulian 

pengawasan masyarakat merupakan dorongan yang datang dari luar, 

sehingga apabila masyarakat tidak mengetahui maka dengan mudahnya dia 

akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum-hukum sosial itu. 

Berbeda ketika setiap orang teguh keyakinan terhadap Allah SWT dan 

menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi pengawasan 

yang ketat, karena setiap orang sudah mampu mengawasi dirinya sendiri, 

tidak melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan agama Islam. 

Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh 

rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, pembinaan moral anak selama 

ini banyak dilakukan dengan cara menyuruh anak menghafalkan rumusan 

tentang baik dan buruk, sehingga anak akan dibesarkan tanpa mengenal 

moral itu, bukan dengan dibiasakan menanamkan sikap  yang dianggap baik 

untuk menumbuhkan moral anak. 

Daradjat (1978:67) didalam buku Peranan Agama dalam Kesehatan 

Mental menyatakan moral bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai 

dengan mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup bermoral dari sejak 

kecil. Moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian, dan tidak 

sebaliknya. Sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak-anak, di mana 

pertumbuhan mental, moral dan sosial serta segala aspek kepribadian dapat 

berjalan dengan baik. Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, 
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pendidikan agama di sekolah harus dilaksanakan secara intensif agar ilmu 

dan amal dapat dirasakan anak didik di sekolah. 

Ketiga, derasnya arus budaya matrealistis, hedonistis dan sekularistis. 

Realita mengatakan banyak ditemukan anak-anak sekolah menengah 

mengantongi obat-obatan terlarang, gambar-gambar cabul, alat-alat 

kontrasepsi seperti kondom dan benda-benda tajam, yang semua alat-alat 

tersebut biasanya digunakan untuk hal-hal yang dapat merusak moral. 

Timbulnya sikap tersebut tidaklah lepas dari dari derasnya arus budaya 

materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang disalurkan melalui tulisan-

tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-

pertunjukan, dan sebagainya. Derasnya arus budaya yang demikian diduga 

termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral 

para remaja dan generasi muda umumnya. 

Keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari 

pemerintah untuk melakukan pembinaan moral bangsa. Ulah sebagian elit 

penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang, kekayaan dan 

sebagainya dengan cara-cara yang tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi 

dan nepotisme, semakin memperparah kerusakan moral bangsa. Kekuasaan, 

uang, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki pemerintah seharusnya 

digunakan untuk merumuskan konsep pembinaan moral bangsa dan 

aplikasinya secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. 
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Mata pelajaran Aqidah Akhlak di lembaga pendidikan Islam 

merupakan salah satu implementasi dari jiwa pendidikan Islam dan memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan Islam.Para ahli pendidikan 

Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah 

memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang mereka ketahui, 

tetapi maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, membentuk 

moral yang tinggi, menanamkan akhlak mulia, meresapkan fadhilah 

(keutamaan) di dalam jiwa para siswa, membiasakan mereka berpegang 

pada moral yang tinggi dan menghindari hal-hal yang tercela, berpikir secara 

rohaniah dan insaniyah (kemanusiaan), dan menyiapkan mereka untuk suatu 

kehidupan yang tinggi (Abrasyi, 1989:11). Mata pelajaran Aqidah Akhlak 

merupakan media pendidikan akhlak yang diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang berarti dalam membentuk religiusitas pada diri siswa, yakni 

terciptanya mental akhlak dan kekuatan aqidah yang kokoh yang teraplikasi 

dalam sikap keagamaan di berbagai dimensi kehidupan. 

Dari Latar belakang di atas, maka proses internalisasi nilai-nilai ajaran 

Islam harus dilakukan sefektif mungkin sehingga pada akhirnya siswa 

mampu menciptakan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan 

hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya maupun lingkungannya. Oleh karena itu, mata pelajaran Aqidah 

Akhlak di sekolah sangat diharapkan mampu menciptakan anak didik yang 

memiliki religiusitas tinggi, yang beraqidah dan berakhlak mulia, yang 
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mampu hidup berdampingan dan menghormati hak hidup orang lain dengan 

dilandasi nilai-nilai Islami. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara 

efektif dan efisian, maka dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran, salah 

satunya adalah pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral). 

Pendekatan ini melatih siswa untuk dapat berpikir kritis menimbang antara 

yang haq dan yang bathil sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an, menyelesaikan 

persoalan-persoalan kehidupan dengan dilandasi keimanan, serta 

melibatkan unsur rohaniah dan insaniyah (kemanusiaan) dalam bersikap dan 

mengambil keputusan, sehingga siswa akan menemukan religiusitas yang 

kokoh pada dirinya. 

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian implementasi pendekatan moral reasoning 

(pertimbangan moral) dalam pembelajaran Akidah Akhlak.  Sehingga penulis 

mengangkat judul tesis “Implementasi pendekatan moral reasoning 

(pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT                 

Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah yang melatarbelakangi pelaksanaan pembelajaran pendekatan 

Moral Reasoning (pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah 
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Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

2. Bagaimana implementasi pendekatan Moral Reasoning (pertimbangan 

moral) dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun 

Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan pembelajaran  Moral 

Reasoning (pertimbangan moral) Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun 

Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran melalui pendekatan 

Moral Reasoning (pertimbangan moral) dalam pembelajaran Aqidah 

Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara 

teoritik, empirik dan normatif bagi para siswa, ustadz/Guru, lembaga 

pendidikan, pemerhati pendidikan Islam, orang tua, masyarakat dan negara. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam Pendidikan Islam, 

khususnya pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) pada 

pembelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran pengembangan 

mutu pendidikan terutama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak . 

2. Manfaat  Praktis 

Dalam tatanan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat diantaranya. 

a. Bagi siswa 

Memberikan gambaran serta model pembelajaran melalui 

pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) dalam 

pembelajaran Aqidah akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 

Ngawi. 

b. Bagi guru  

Bagi guru Aqidah Akhlak SMPIT Al Mukminun hasil penelitian ini 

memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya 

pembelajaran melalui metode moral reasoning (pertimbangan 

moral). 

c. Bagi Orang tua dan masyarakat 

Bagi orang tua dan masyarakat, dengan memahami berbagai masalah 

pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak melalui pendekatan moral 
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reasoning (pertimbangan moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 

serta dimungkinkan dilakukan perbaikan dan pengembangan 

sehingga diharapkan pelaksanaanya akan lebih baik. 

d. Bagi SMPIT Al Mukminun 

Bagi lembaga SMPIT Al Mukminun Ngrambe, memberikan masukan 

yang berguna dalam upaya peningkatan pengelolaan  pembelajaran 

modern melalui pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral). 

e. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi, referensi yang 

jelas tentang peran, fungsi dan pelaksanaan pembelajaran Aqidah 

akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab.Ngawi. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang yang berbeda 

terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka 

istilah-istilah tersebut perlu ditegaskan terlebih dahulu. 

1. Implementasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Implementasi” adalah 

penerapan, pengejawantahan, penjabaran, pengamalan, praktik 

maupun pelaksanaan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah 

yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. 

Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh 

seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada 
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kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang 

adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau 

mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila 

yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan 

akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena 

rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah 

sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu. Maka implementasi 

juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah 

direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap 

hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang 

dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah 

dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan 

implementasi. Rancangan dan implementasi adalah sebuah sistem dan 

membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) 

dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat 

penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat 

dalam proses belajar mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami 

perancangan kuirkulum dengan baik dan benar. 

2. Pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) 

Pendekatan merupakan “proses, cara, perbuatan mendekati 

(hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya atau  usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang 
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yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 

penelitian, maupun rancangan (KBBI Versi I.3 Offline dialamat :  

http://ebsoft.web.id diunduh pada hari Jumat 30 Nopember 2013 Pukul 

18.30 ). Pendekatan   dalam   pendidikan   moral   berkaitan   dengan   

bagaimana   cara menyampaikan  nilai-nilai  moral  itu  kepada  peserta  

didik.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan baik buruk yg 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; 

akhlak; budi pekerti; susila serta kondisi mental yg membuat orang 

tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan 

perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan dan ajaran 

kesusilaan yg dapat ditarik dari suatu cerita. F. Gabriel dalam 

Encyclopedia of Islam menyebutkan bahwa kata “moral” yang sering kita 

sebut dengan “adab” berasal dari sebuah terminologi Arab yang 

bermakna adat istiadat, kebiasaan, dan etika atau sopan santun. Inilah 

tatanan yang seringkali digunakan manusia dalam berinteraksi dengan 

sesama manusia (http://ebsoft.web.id). 

Pendekatan moral reasoning (pertimbangan moral) yang 

dimaksud dalam penelitian merupakan proses yang menekankan pada 

pentingnya penyajian dan diskusi moral dalam proses pembelajaran. 
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3. Pembelajaran Aqidah akhlak 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar (diiunduh pada 

http://ebsoft.web.id). Aqidah Menurut bahasa, kata aqidah berasal dari 

bahasa Arab yaitu [ قَدَ  دُ -عَ ِ ق ْ ع َ دً -يـ قْ عَ ] artinya adalah mengikat atau 

mengadakan perjanjian. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah 

urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan 

rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat 

digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Dalam definisi yang 

lain disebutkan bahwa aqidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati 

membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan 

yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat 

dirumuskan bahwa aqidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau 

keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang 

wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan 

yang mengikat. 

Sementara kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab, yaitu [خلق] 

jamaknya  [أخالق] yang artinya tingkah laku, perangai tabi’at, watak, 

moral atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak 
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dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Jadi, akhlak merupakan sikap 

yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan 

dalam tingkah laku atau perbuatan.Jika tindakan spontan itu baik 

menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik 

atau akhlaqul karimah, atau akhlak mahmudah. Akan tetapi apabila 

tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka 

disebut akhlak tercela atau akhlakul madzmumah. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin diungkap 

menyangkut pola kegiatan, maka pendekatan penelitian yang digunakan 

oleh penulis adalah studi etnografik (ethnographic studies). Proses 

penelitian etnografik dilaksanakan di lapangan dalam waktu yang cukup 

lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan 

partisipan, dalam berbagai bentuk kesempatan kegiatan, serta 

mengumpulkan dokumen-dokumen dan benda-benda/artifak 

(Sukmadinata,2007:62). 

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Bogdan dan Taylor 
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mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4). 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah 

orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta 

memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemahaman 

diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan dan 

melalui penguraian pemaknaan partisipan tentang situasi-situasi dan 

peristiwa-peristiwa.(Sukmadinata, 2007:94). Penelitian kualitatif bersifat 

generating theory bukan hypothesis-testing sehingga teori yang 

dihasilkan berupa teori substantif dan teori-teori yang diangkat dari 

dasar ( grounded theory ). 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif. 

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

yang ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian ini juga 

menyajikan data-data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian ini 

berusaha memberikan gambaran dengan sistematis, cermat dan fakta-

fakta aktual. Tujuan dari penelitian diskriptif yaitu untuk memecahkan 

masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan untuk 

menggambarkan situasi atau kejadian. Melalui pendekatan etnografik, 

penelitian ini untuk mendiskripsikan religiusitas siswa SMPIT Al 
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Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 

dan mendiskripsikan pelaksanaan pendekatan Moral Reasoning 

(Pertimbangan Moral) pada pembelajaran Aqidah Akhlak pada peserta 

didik.  

2. Setting Penelitian 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian berada di SMPIT Al Mukminun yang 

terletak di Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi 

tahun pelajaran 2013/2014. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

selama tiga bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan 

Desember 2013. Penelitian ini telah melewati empat tahapan 

sebagaimana tergambar dalam tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Tempat dan Waktu Penelitian SMPIT Al Mukminun Ngrambe  

Kab. Ngawi Tahun Ajaran 2013/2014 

No Tahapan Pelaksanaan Waktu 

1 Persiapan permohonan literatur yang 

berkaitan dengan materi 

penelitian, pembuatan proposal 

dan mengurus perijinan. 

Oktober 

Minggu I 

2 Pelaksanaan pengumpulan data di lokasi Oktober 



16 
 

dengan pengkajian pustaka, 

wawancara, reduksi data dan 

persiapan analisis data 

Minggu II 

3 Analisis 

data 

analisis awal, analisis antar unit 

dan analisis akhir serta 

membuat perumusan 

kesimpulan penelitian dan 

perumusan rekomendasi untuk 

penelitian lain yang sejenis 

Nopember  

4 Penyusunan 

laporan 

penelitian 

penyusunan laporan awal, 

review laporan penelitian 

sementara dan perbaikan 

penyusunan laporan hingga 

menjadi laporan akhir 

Desember  

 

b. Penentuan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berupa informan atau partisipan dalam 

penelitian dan dokumen atau bagian dari arsip yang memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan 

informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap 

seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat 

terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Di 
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samping itu pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam 

waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi 

sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk 

berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian 

yang ditemukan dari subyek lainnya(Moloeng, 2007:132). 

Berdasarkan hasil survey awal yang di lakukan di SMPIT Al 

Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi ditemukan suatu fenomena bahwa 

di sana telah menerapkan Pendekatan Moral Reasoning 

(pertimbangan moral) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Aqidah Akhlak), maka informan yang dipilih menjadi subyek 

penelitian dan sumber data dalam penelitian ini adalah  siswa-

siswa, para Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Kepala Sekolah. 

Pemilihan informan berdasarkan atas dasar pertimbangan kualitas 

informan ini sebagai sumber yang informatif. 

Setting penelitian merupakan awal memasuki lapangan. 

Sebelum menentukan tempat, peneliti harus terlebih dahulu 

mengadakan penjajakan dan penilaian lapangan tentang geografi, 

sejarah, latar belakang, pendidikan guru dan orang tua, serta siswa 

yang relevan dengan sasaran peneliti. Tujuan mengadakan 

penjajakan tersebut agar pada waktu penelitian dimulai penelitian 

sudah dapat menyesuaikan diri dan tidak merasa asing (Moloeng, 
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2007:132). Strategi yang digunakan dalam penentuan setting 

penelitian ada lima langkah. 

1) Melakukan pendekatan secara informal kepada Kepala SMPIT              

Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi dengan terlebih dahulu 

memperkenalkan diri  dan menjelaskan maksud peneliti 

mengadakan penelitian di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 

Ngawi. 

2) Melakukan pendekatan secara formal untuk mendukung 

pendekatan secara informal, yakni dengan menyampaikan 

surat ijin resmi. 

3) Melakukan wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan 

Pendekatan Moral Reasoning (pertimbangan moral) dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Aqidah Akhlak). 

4) Melakukan member check, yakni mendiskusikan kembali hasil 

pengamatan dan wawancara serta dokumentasi yang telah 

terkumpul dalam bentuk rangkuman sejak mulai pengumpulan 

data sampai dilakukannya analisis. 

5) Melakukan pengujian kredibilitas terhadap hasil penelitian. Salah satu 

pengujinya adalah pembimbing dan teman-teman. Dari diskusi tersebut 

diharapkan akan memperoleh banyak masukan sehingga dapat 

digunakan untuk menyempurnakan penelitian. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

subyek penelitian yaitu dari para informan. Sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder 

berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang ada. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

metode wawancara, observasi (pengamatan survey), dan studi 

dokumentasi. 

1) Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moloeng, 2007:186). Wawancara dalam 

penelitian kualitatif biasanya merupakan jenis wawancara tak-

berstruktur. Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang 

terinci dan mendalam mengenai perspektif yang ada dalam 

hati dan pikiran orang lain karena hal ini tidak bisa didapat 

dengan cara observasi. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kegiatan belajar mengajar di 

kelas, dan kegiatan mentoring religiusitas siswa pada 
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pembelajaran Aqidah Akhlak yang diselenggarakan di luar jam 

sekolah. Informannya adalah siswa-siswa SMPIT Al Mukminun 

Ngrambe Kab. Ngawi para Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Kepala Sekolah. Menurut sugiyono, (2006:262) metode 

wawancara (interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Wawancara ini ditujukan kepada: 

 
a) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Aqidah 

Akhlak), tentang perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi pengembangan kurikulum KTSP berbasis moral 

reasoning (pertimbangan moral) diSMPIT Al Mukminun 

Ngrambe Kab. Ngawi.  

b) Kepala madrasah tentang kebijakan terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak berbasis 

moral reasoning (pertimbangan moral) dan 

pengembangannya di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 

Kab. Ngawi. 
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c) Siswa SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi tentang 

pelaksanaan moral reasoning (pertimbangan moral)  

mata pelajaran Aqidah Akhlak tentang kegiatan yang 

dilakukan disekolah, mandiri dan dirumah.  

2) Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung sebenarnya 

(Sukmadinata, 2007:220). Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kurikulum, strategi yang dipakai, 

serta peran guru dan siswa di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 

Kab. Ngawi.  

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong, 2007: 174) ada 

beberapa alasan dalam penelitian kualitatif, pengamatan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya, diantaranya karena metode 

pengamatan/observasi didasarkan atas pengalaman secara 

langsung, yaitu peneliti mengalami sendiri kemudian 

mencatat kejadian yang sebenarnya pernyataan tersebut 

dikuatkan oleh Sukmadinata (2007:220). Dalam mengadakan 

pengamatan tidak hanya memperhitungkan apa yang diamati, 

akan tetapi juga mengamati diri sendiri karena terlibat dalam 

pengamatan yang harus memperhitungkan sejauh mana 
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pengaruhnya terhadap  hasil pengamatan dan tafsirannya. 

Dengan demikian tidak ada pengamatan yang lengkap karena 

pengamatan adalah kegiatan selektif. Mula-mula observasi 

dilakukan dengan pengamatan secara menyeluruh dan 

selanjutnya lebih terfokus. Pengamatan menyeluruh dilakukan 

untuk mendapatkan catatan-catatan lapangan guna 

menjawab pertanyaan umum, sedangkan pengamatan 

terfokus dilakukan untuk menggambarkan informasi yang 

lebih detail. 

3) Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun 

film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik (Moleong, 2007:216-217).Studi 

dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber 

dokumentasi yang yang sudah tersedia di lapangan, sehingga 

data didapatkan berupa data sekunder. Metode ini digunakan 

untuk melengkapi data yang diperlukan dan untuk 

mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di 

lapangan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah SMPIT 

Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi. Data informan, transkip 

nilai siswa dan buku dokumen perkembangan perilaku siswa. 
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d. Keabsahan  Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi, yaitu proses pengecekan terhadap kebenaran 

data dengan cara membandingkan suatu informasi yang diperoleh 

dengan sumber lain melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif (Moleong, 2007:330). Teknik pengumpulan data 

dan informasi yang digunakan peneliti saling melengkapi untuk 

memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dan interview 

digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan Pola 

Pembelajaran Moral Reasoning (pertimbangan moral) pada 

pembelajaran Aqidah Akhlaq di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 

Ngawi. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menjaring 

data sekunder yang diangkat dari berbagai dokumentasi tentang 

pelaksanaan tugas pokok dan pengelolaan administrasinya. 

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang 

paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 
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data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. Macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori:  

1) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting 

adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya 

perbedaan-perbedan tersebut. 

2) Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yakni, 

pengecekan derajad kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajad 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

3) Triangulasi dengan memanfatkan penggunaan penyidik atau 

pengamat yang lainnya membantu mengurangi 

penyimpangan dalam pengumpulan data.  

4) Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam 

buku Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif adalah 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajad kepercayaannya dengan satu atau lebih 
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teori. Dalam mengecek keabsahan atau validitas data 

menggunakan teknik triangulasidata atau informasi dari satu 

pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh 

data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga 

dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-

beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal 

yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada 

jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga 

mencegah bahaya-bahaya subyektif. 

Penelitian dengan menggunakan metode triangulasi 

dilakukan dengan menggabungkan metode kualitatif dan metode 

kuantitaatif dalaam suatu penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar lengkap dan 

komprehensif, walaupun dengan metode ini akan lebih banyak 

menghabiskan waktu, tenaga dan dana dalam penelitian. 

Triangulasi sebagai salah satu tehnik pemeriksaan data secara 

sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data 

dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan 

satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya 

menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan 

pengecekan kembali dengan penelitian lain. Triangulasi ini 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang 
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bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang 

mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa 

cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam 

fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan 

yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya. Hasil 

pengumpulan data yang diperoleh seorang peneliti juga diperiksa 

oleh kelompok peneliti lain untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat atau menemukan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada 

untuk diperbaiki. Cara ini disebut dengan member check. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, 

yaitu memeriksakan  kebenaran data yang diperoleh  kepada pihak 

lain. Ditambahkan oleh Moleong bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

(Moleong, 2007:330). Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Dengan mempertimbangkan waktu dan biaya, dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dua modus saja, yaitu sumber ganda dan 

metode ganda. 
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e. Teknik Analisi Data 

Menurut Bogdan & Biklen (Moloeng, 2007:248) analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada 

orang lain. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya 

(Moloeng, 2007:248). 

Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan 

model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data 

pada model ini terdiri dari empat komponen yang saling 

berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Sugiyono, 2006:276). 
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Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini. 

1) Pengumpulan Data, merupakan proses pencarian data yang 

dilakukan dengan jalan pengamatan/observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data lapangan itu dicatat dalam catatan 

lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa 

yang didengar dan apa yang dialami oleh subyek penelitian. 

Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari 

lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari penelitian 

tentang fenomena yang dijumpai. Dari catatan tersebut peneliti 

perlu membuat catatan refleksi yang merupakan catatan dari 

peneliti sendiri berisi komentar, kesan pendapat dan penafsiran 

terhadap fenomena yang ditemukan. 

2) Reduksi Data, merupakan proses seleksi/pemilahan, 

pemfokusan/pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung terus sepanjang 

penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan 

sesuai fokus permasalahan. 
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3) Sajian Data, diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan 

masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembaca penelitian ini 

dapat memahami isi penelitian dengan lebih jelas. Penyajian 

data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk 

dianalisa dan diambil tindakan yang perlu. 

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi,  merupakan tahap akhir 

yaitu penarikan kesimpulan atas pola-pola atau konfigurasi 

tertentu. Hasil simpulan perlu diverifikasi ulang agar dapat 

dikembangkan ketelitian hasil dari penelitian ini. Untuk 

menetapkan kesimpulan lebih beralasan dan tidak lagi bersifat 

coba-coba maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian 

berlangsung sejalan dengan member chek, triangulasi dan audit 

trail, sehingga menjamin signifikasi atau kebermaknaan hasil 

penelitian.  

Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut 

dapat digambarkan pada gambar 1.1. 
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 1. Pengumpulan Data 

 

2. Reduksi Data    3. Sajian Data 

 

 
         4. Pemeriksaan Kesimpulan 

dan Verifikasi 

Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interactivemodel) 

(Sugiyono, 2006: 277). 

 
G. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS 

Sistematika penulisan merupakan tata cara penempatan unsur-

unsur permasalahan dan urutanya. Dalam hal ini diharapkan menjadi 

kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan logis. Berikut 

sistematika penulisanya : 

BAB I. Pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan tesis.  

BAB II. Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, meliputi : Makna Pendekatan Moral 

Reasoning (Pertimbangan Moral), Tujuan Pembelajaran Pendekatan Moral 

Reasoning (Pertimbangan Moral), Teori yang Melandasi Pembelajaran 

Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral), Pendekatan Moral 
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Reasoning (Pertimbangan Moral) sebagai Pendekatan dalam mata pelajaran 

Aqidah-Akhlak, implementasi pendekatan moral reasoning (pertimbangan 

moral) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.  

BAB III, implementasi pembelajaran pendekatan moral reasoning 

(pertimbangan moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi meliputi : 

Profil SMPIT Al Mukminun Ngrambe; Sejarah Singkat SMPIT Al Mukminun, 

Letak Geografis SMPIT Al Mukminun, Visi, Misi dan Tujuan SMPIT Al 

Mukminun, Sarana dan Prasarana SMPIT Al Mukminun, Keadaan Guru 

Karyawan dan Siswa. Paparan Data meliputi: Latar belakang Penerapan Pola 

Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui Pendekatan Moral Reasoning 

(Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi, 

Implementasi pembelajaran Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan 

Moral) di SMPIT Al Mukminun NgrambeKab. Ngawi. Temuan Penelitian 

meliputi: Latar belakang Penerapan Pola Pembelajaran Aqidah Akhlak 

melalui Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al 

Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi, Pola pembelajaran Pendekatan Moral 

Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun NgrambeKab. 

Ngawi.  

BAB IV Analisis terhadap pembelajaran pendekatan moral 

reasoning (pertimbangan moral) di SMPIT Al Mukminun NgrambeKab. 

Ngawi, meliputi : Pembahasan hasil penelitian; Latar belakang Penerapan 

Pola Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui Pendekatan Moral Reasoning 
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(Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi, 

Implementasi Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT 

Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi. Teori hasil penelitian meliputi: Latar 

belakang Penerapan Pola Pembelajaran Aqidah Akhlak melalui Pendekatan 

Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe 

Kab. Ngawi, Implementasi Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan 

Moral) di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi.  

BAB V. Penutup, meliputi : Kesimpulan, Implikasi dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


