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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu 

usaha atau perbuatan untuk mengalihkan segala pengetahuannya, 

pengalamanya, serta ketrampilannya terhadap generasi muda sebagai 

usaha untuk menyiapkan mereka dalam memenuhi fungsi hidupnya baik 

dalam jasmani maupun rohani. Pendidikan saat ini memiliki tingkatan 

terpenting untuk menimba ilmu tidak hanya itu saja tetapi diharapkan anak 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar kelak berguna untuk 

nusa, bangsa, negara, dan agama. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dikemukakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.1 Propenas 2000-2004 (UU No. 25 tahun 2000) menyebutkan 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta dalam 

pembinaan 

                                                           
1 UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Media Wacana Press) 
Cet. 1, 9.  
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sekolah umum hendaknya mampu mengajarkan akidah anak didik sebagai 

landasan keberagamannya.2 

Pembinaan akhlak pada anak harus sesuai dengan ajaran  Islam 

seperti dalam mengajarkan kejujuran, kebenaran, kesopanan dan lain 

sebagainya. Orang tua memiliki kewajiban dalam menjaga dengan benar 

pembinaan akhlak anak yang baik dan apa yang dapat memberikan 

manfaat kepadanya di dunia dan akhirat.3 Pendidikan sekolah pada 

dasarnya merupakan kelanjutan dari pendidikan orang tua atau keluarga. 

Oleh karena itu walaupun tugas guru hanya sebagai penerus dan 

membantu bagi para orang tua dalam melaksanakan pendidikan namun 

guru juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita 

anak karena guru terlibat langsung di dalam nya. Melihat situasi sekarang 

ini pembinaan akhlak di sekolah sangatlah penting. Sekolah merupakan 

tempat yang memiliki pengaruh dalam pembinaan akhlak, oleh karena itu 

sekolah harus melakukan tindakan berupa kegiatan untuk pembinaan 

akhlak yang diharapkan dapat meningkatkan akhlak siswa sesuai dengan 

syariat Islam. Upaya pembinaan akhlak merupakan usaha yang dilakukan 

untuk tujuan utama yaitu membentuk akhlak yang baik dan berhasil 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 4 

Seorang guru harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang 

diharuskan sebagai seorang yang beragama atau sebagai orang mukmin. 

Selain itu guru harus dapat memberikan contoh dan dapat menjadi teladan 

bagi murid muridnya dan dalam segala mata pelajaran ia dapat 

menanamkan rasa keimanan dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. 5 

Dalam meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik seorang guru 

pendidikan agama islam mempunyai peran yang sangat penting dalam 

                                                           
2 Qodari a. Azizy. Pendidikan (Agama)Untuk Membangun Etika Sosial. (Semarang: CV. Aneka 
Ilmu, 2003),73. 
3 Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak. ( Tanggerang : Lenteran Hati, 2016) ,51. 
4 Muhammad Azmi , Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra-Sekolah.  (Yogyakarta: Belukar, 2006), 
54. 
5 Daradjat Zakiyah, dkk,Ilmu Pendidikan Islam. (Jakara: Bumi Aksara,2017), 72-73. 
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pembinaan akhlak, karena menurut zuhairin : Guru pendidikan agama 

islam merupakan pendidik yang mempunyai tanggung jawab dalam 

pembentukan kepribadian yang islam serta tanggung jawab kepada Allah 

SWT. 

Perilaku siswa yang tidak mendengarkan ketika dituntut untuk 

berperilaku  jujur saat melakukan kesalahan, siswa akan bertutur kata 

kasar ketika mendapatkan teguran oleh guru ketika melakukan kesalahan 

di lingkungan madrasah karena mereka tidak menerima perlakuan tersebut 

yang sebenarnya memang harus dilakukan oleh seorang guru. Ini menjadi 

tantangan guru dalam kenyataan nya di sekolah bahwa moralitas dan etika 

adalah wujud dalam perilaku kehidupan bukan hanya berbentuk tulisan 

atau ucapan. Persoalan diatas juga terjadi pada siswa di MTS NEGERI 5 

KARANGANYAR masih ditemui beberapa siswa yang bertutur kata tidak 

sopan ketika berbicara dengan guru, tidak memberikan salam ketika 

berpapasan di lingkungan madrasah, berkata dengan bahasa seperti layak 

nya teman kepada guru dan karyawan, berpakaian yang tidak sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan madrasah. Hal itu tidak seperti 

mencerminkan seorang siswa yang bersekolah dengan berbasis Islam.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut tentang Upaya Pembinaan Akhlak dalam 

Membentuk Sikap Sopan Santun Siswa Terhadap Guru di MTS NEGERI 5 

 upaya dalam 

pembinaan sikap sopan santun siswa yang diterapkan oleh guru di 

madrasah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana upaya pembinaan  akhlak dalam membentuk sikap sopan 

santun siswa terhadap guru di MTs Negeri 5 Karanganyar? 
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2. Apa kendala pembinaan akhlak dalam membentuk sikap sopan santun 

siswa terhadap guru di MTs negeri 5 Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengindentifikasi upaya pembinaan akhlak dalam membentuk 

sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTs negeri 5 karanganyar 

2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala pembinaan akhlak dalam 

membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru  di MTs Negeri 5 

Karanganyar 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis yakni : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat dan gambaran yang nyata tentang upaya 

pembinaan akhlak dalam membentuk sikap sopan santun siswa terhadap 

guru. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk: 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru dalam 

meningkatkan upaya pembinaan akhlak dalam membentuk sikap 

sopan santun siswa terhadap guru. 

b. Bagi siswa, upaya pembinaan yang dilakukan guru sebagi tolak 

ukur siswa dalam membentuk sikap  sopan santun terhadap guru  
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c. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk 

mengevaluasi dalam upaya pembinaan akhlak  sikap sopan 

santun siswa terhadap guru di MTs Negeri 5 Karanganyar 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam lapangan. Dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan upaya pembinaan 

akhlak yang ada disekolah.6 Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada 

peserta didik kelas VII  melalui wawancara langsung  terkait dengan Upaya 

Pembinaan Akhlak dalam Membentuk Sikap Sopan santun Siswa Terhadap 

Guru di MTs Negeri 5 Karanganyar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologis yaitu pendekatan yang mengacu pada fenomena 

yang tampak atau dengan mengamati langsung fenomena di lapangan. 

Pendekatan ini mengehendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan 

dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan 

maksud menemukan fakta atau penyebab. 7 Penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara mendalam dengan partisipan dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologis ini penelti mencoba menghimpun data dengan wawancara 

                                                           
6Nasution, Metode Naturalistik-Kualitatif.  (Bandung: Tarsito, 1992), 5. 
7 Subadi Tjipto, Metode Penelitian Kualitatif. (Surakarta : FKIP-UMS, 2005), 11. 
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dengan kepala sekolah , guru Bimbingan Konseling, guru Pendidikan 

Agama Islam dan siswa kelas VII di MTs Negeri  5 Karanganyar.  

3.  Tempat Penelitian dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 5 Karanganyar yang beralamat 

Jl. Raya Tasikmadu- Kebakramat Km. 2, Kec Tasikmadu, Kab 

Karanganyar, Prov Jawa Tengah. Adapun Subjek dari peneltitian ini adalah 

Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam (khususnya guru 

Pendidikan Akidah Akhlak), Guru Bimbingam Konseling dan Siswa kelas 

VII di MTs Negeri 5 Karanganyar yang terjun langsung dalam upaya 

pembinaan akhlak dalam membentuk sikap sopan santun siswa terhadap 

guru. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data  antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi.  

a. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan teknik mengajukan suatu pertanyaan kepada responden dan 

mencatat atau merekam jawaban-jawaban dari responden tersebut. 

Pelaksanan teknik wawancara ini dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja untuk keperluan penelitian8. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan kepala sekolah, guru pendidikan  

agama islam,  guru bimbingan konseling dan siswa kelas VII di 

MTs Negeri 5 Karanganyar untuk mendapatkan data mengenai 

                                                           
8 Sukandarrumidi, Metode Penelitan Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Muda. (Yogyakarta : 

Gadja Mada University press, 2012), 160. 
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upaya pembinaan akhlak dalam membentuk sikap sopan santun 

siswa terhadap guru di MTs Negeri 5 Karanganyar.  

b. Observasi dilakukan dengan  mengumpulkan data dengan 

pengamatan fenomena yang sedang terjadi di lapangan untuk 

dijadikan suatu data yang berkaitan dengan gejala yang telah di 

amati. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data informasi 

penelitian 

c. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi, teknik 

ini digunakan untuk memperkuat data kualitatif dan untuk 

memberikan gambaran yang berhubungan dengan subjek.9 Teknik 

dokumen ini membuktikan berita nyata berwujud foto, catatan, 

hasil rekaman yang didapat untuk dihasilkan saat penelitian tentang 

upaya pembinaan akhlak dalam membentuk sikap sopan santun 

siswa terhadap guru di MTs Negeri 5 Karanganyar kemudian 

melakukan pengelolaan data untuk digunakan sebagai pelengkap 

dan penguat data pada penelitian.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dan dokumentasi, dikarenakan adanya pandemi covid 19 

mengakibatkan peneliti tidak dapat sepenuhnya melakukan teknik 

pengumpulan data berupa observasi secara detail ke lingkungan sekolah.  

 

 

                                                           
9Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Social. (Jakarta: Selemba 
Humika, 2012), 143. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

analisis data ini menggunakan pendekatan proses alur data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses 

pembelajaran berlangsung sampai diperoleh pembelajaran berkualitas dan 

profesional. 10 

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode induktif yang 

bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang telah 

dirumuskan melalui situasi-situasi, gejala atau kejadian- kejadian alamiah 

yang berhubungan dengan upaya pembinaan akhlak dalam membentuk 

sikap sopan santun siswa terhadap guru di MTs Negeri 5 Karanganyar. 

Kemudian tahapan analisis data dalam penelitan kualitatif terdapat 

tiga langkah yaitu reduksi data (menyeleksi data), penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 11 

a. Reduksi data (menyeleksi data), dalam proses ini peneliti 

melakukan penyerderhanaan data yang sudah ditelaah dan diringkas.  

Kemudian memberikan hasil yang lebih jelas untuk dipahami dan  

memudahkan dalam  melakukan pengumpulan data yang terfokus 

pada hal-hal yang penting  sehingga data yang telah dipilih dapat 

disusun secara struktur dan sistematis. 12 Aspek reduksi data dalam 

                                                           
10 Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif. (Surakarta : FKIP-UMS, 2005), 95. 
11Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal 
Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.  
12Milles Huberman, Analisis Data Kualitatif.  (Jakarta: UI Press, 1997), 16-19. 



9 
 

penelitian ini yaitu bagaimana upaya pembinaan akhlak dalam 

membentuk sikap sopan santun siswa terhadap guru di sekolah.  

b. Penyajian data, berupa penyusunan informasi data yang 

didapatkan untuk ditarik kesimpulannya. Penyajian data ini berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta sejenisnya. 

Akan tetapi yang selalu digunakan yaitu dengan teks yang 

dinarasikan. 13 Setelah peneliti mendapatkan data yang terkait  

dengan bagaimana upaya pembinaan akhlak dalam membentuk sikap 

sopan santun siswa di sekolah, kemudian data diolah menjadi 

informasi yang runtut dan disajikan dalam bentuk narasi.  

c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi). Pada tahap ini peneliti harus 

sesuai dengan semua data yang telah diperoleh dalam penelitian. 

Data yang sudah dihasilkan kemudian diolah sesuai teknik analis 

data yang dipilih oleh peneliti sehingga dapat menjawab kesimpulan 

dari data yang telah dikumpulkan. 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang 

dilakukan dengan benar-benar adanya penelitian secara ilmiah dan untuk 

menguji data yang telah didapat. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji creadibility, transferability, dependability, dan confirmability.14 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Supaya 

                                                           
13Ibid. 21 
14Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif  Kuantitatif  dan R & D. (Bandung: Elfabeta, 2007), 270. 
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data penelitian  kualitatif dapat di pertanggung jawabkan menjadi penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.  

Wiliam Wiersama (1986) mengatakan, triangulasi dalam pengujian 

kreadibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan waktu.  

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah didapat melalui beberapa sumber. 

Data yang telah didapatkan dianalis oleh peneliti dan 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan tiga sumber data . 

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila dengan 

teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.  
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c. Triangulasi Waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari 

ketika narasumber tidak sedang dalam aktifitas dan dapat 

memberikan data yang lebih valid. Dalam rangka pengujian 

kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan 

dengan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi 

yang berbeda, maka dilakukan dengan cara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.15 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi  sumber yaitu 

dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan 

triangulasi teknik misalnya untuk mengecek data dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibid. 274 


