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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usiaremaja terutama pada jenjang SMP adalah antara 13-16 tahun, 

pada fase ini seseorang mulai mengerti nilai-nilai dan mulai memakainya 

dengan cara-caranya sendiri.Banyak variasi yang muncul pada perilaku anak 

diantaranya adalah gagal dalam berinteraksi sosial, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya segelintir anak yang merasa lebih kuat secara  

fisikmendominasi anak-anak yang lain, berperilaku tidak sopan seperti 

berteriak dan berkata kasar terhadap teman maupun orang yang lebih tua.  

Selain itu anak cenderung menunjukkan sikap yang menantang seperti 

melanggar aturan sekolah yang telah disepakati, misalnya menggunakan 

seragam yang kurang sesuai, tidak displin dengan datang terlambat ke sekolah, 

dan mereka ingin menunjukkan jati diri mereka sendiri. 

Begitu penting peningkatan akhlak pada siswa, karena salah satu faktor 

penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini karena banyak anak yang 

masih rendah akhlaknya.Tidak dapat dipungkiri, bahwa munculnya konflik 

dan kekerasan lainnya merupakan cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan 

di negeri ini, khususnya akhlak. Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama 

di Indonesia karena pendidikan agama Islam selama ini hanya menekankan 

kepada proses pentransferan ilmu kepada siswa saja, belum pada proses 

transformasi nilai-nilai luhur keagamaan kepada siswa, untuk 
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membimbingnya agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan 

berakhlak mulia. 

Dengan demikian diperlukan strategi selain untuk memaksimalkan dan 

memudahkan proses pembinaan akhlakul karimah siswa yang bertujuan untuk 

menigkatkan mutu guru pendidikan agama islam khususnya peningkatan 

dalam bidang cara mengajar, yang mana strategi tersebut merupakan jembatan 

penghubung dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, penulis memandang 

penting untuk diadakan penelitian tentang “UPAYA GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DALAM MENERAPKAN METODE ROLE PLAYING 

UNTUK  MEMBENTUK AKHLAKUL KARIMAH PADA SISWA SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta” dalam hal ini yang dijadikan sampel 

penelitian adalah Siswa di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis mengambil permasalahan yang 

mendasar, yang akan menjadi titik tolak penelitian ini, maka perlu pembatasan 

masalah yang akan dibahas dan merumuskannya dalam bentuk kalimat tanya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta sebelum 

diberikan perlakuan dengan menggunakan metode Role Playing? 

2. Bagaimana kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta saat 

pelaksanaan metode Role Playing? 
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3. Bagaimana kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta setelah 

pelaksanaan metode Role Playing? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

a. Mendeskripsikan kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

sebelum diberikan perlakuan dengan menggunakan metode Role 

Playing. 

b. Mendeskripsikan kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

saat pelaksanaan metode Role Playing. 

c. Mendeskripsikan kondisi siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

setelah pelaksanaan metode Role Playing. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Secara umum untuk menambah hasanah keilmuan terutama dalam 

bidang ilmu Pendidikan Agama Islam khususnya untuk membentuk 

akhlakul karimah pada siswa. 

b. Secara praktis 

Untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas umumnya dan 

untuk instansi pendidikan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 

  


