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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peranan penting dalam 

pembentukan akhlak pada peserta didiknya. Salah satu tugas guru yang 

harus dilaksanakan di sekolah yaitu memberikan pelayanan kepada para 

siswanya agar menjadi anak didik yang selaras dengan tujuan 

pembelajaran. Dalam interaksi belajar mengajar seorang guru 

mempunyai peranan dalam pembentukan akhlak pada peserta didik. 

Tugas seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta 

didiknya akan tetapi juga mengarahkan dan membentuk siswa 

berakhlak yang baik serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.1 Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2015 yang isinya 

tentang tugas utama seorang guru yaitu “mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik dari pendidikan anak usia dini pendidikan formal hingga 

pendidikan menengah.2 

Akhlak ialah sifat yang tertanam pada jiwa manusia dan akan 

muncul dengan spontan apabila diperlukan. Akhlak merupakan 

                                                           
1 DR. H. Sutina, M.Pd., perkembangan & pertumbuhan peserta didik, (Jl. Beo , Yogyakarta: CV. 
ANDI  OFFSET), hlm 29. 
2 Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 20005, Guru dan Dosen, Pasal 1, Ayat (1)   
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perbuatan-perbuatan yang muncul dari jiwa manusia.3 Akhlak ada dua 

yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah, akhlak yang baik dan 

akhlak yang tercela. Sebagai seorang muslim harus memiliki akhlak 

yang terpuji, baik dalam hubungannya dengan sesama makhluk hidup, 

Allah, dan ciptaan-Nya yang berada di alam ini.4 Sebagai seorang 

muslim harus memiliki akhlak yang mulia, karena dengan memiliki 

akhlak yang baik akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di 

akhirat.5  

Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlaqul mahmudah atau akhlak 

baik dan akhlaqul madzmumah atau akhlak tercela.6 Akhir-akhir ini 

dalam lingkungan masyarakat sering dijumpai menurunnya akhlak, 

etika maupun moral pada anak remaja, seperti pergaulan bebas, 

hilangnya sopan santun kepada orang yang lebih tua, bullying antar 

sesama teman, tidak jujur, dan berani membantah orang tua. 

Menurunnya akhlak pada anak remaja dipengaruhi oleh lingkungan 

karena kurangnya perhatian dari orang tua. Moral dan akhlak 

merupakan suatu hal yang terlahir dari keyakinan atau  aqidah serta 

sistem aturan atau syari’ah (hukum). Terwujudnya akhlak yang mulia 

yang terdapat pada peserta didik merupakan salah satu tujuan dari 

                                                           
3 Ahmad Barizi, Menjadi Guru-Guru Unggul, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 143-144   
4 Dr. Sudarno Shobron, M.Ag, DKK, AGAMA . Lembaga Pengembangan Pondok, Al-Islam  dan 
Kemuhammadiyahan (LPPIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 90 
5 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 
hlm.346   
6 Muhammad Alim. Pendidikan Agama Islam ( Bandung PT. Remaja Rosdakarya 2006) cet 1.hlm.  
151.   
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Pendidikan Agama Islam. Dalam pembentukan akhlak terhadap siswa 

bukan hanya peran guru yang berperan di dalamnya tetapi juga orang 

tua dan juga lingkungan di sekitarnya. Permasalahan di MTS Negeri 3 

Karanganyar ini disebabkan oleh perkembangnya zaman dan 

lingkungan di luar sekolah. Selain itu kurangnya perhatian dari orang 

tua. Sehingga permasalahn akhlak ini menjadi fokus utama yang harus 

diselesaikan agar senantiasa siswa berakhlak baik dan berada pada 

ajaran yang benar sesuai dalam islam.  

Permasalahan akhlak pada siswa disebabkan oleh rendahnya moral 

dan etika keagamaan serta pengaruh lingkungan yang kurang baik, 

hingga hilanglah moral, etika serta sopan santun terhadap orang lain. 

Selain itu ada beberapa siswa yang ditinggal merantau oleh orang 

tuanya dan di rumah hanya dengan kakek dan neneknya sehingga 

kurang perhatian dari orang tuanya, dan keseharian siswa kurang 

dikontrol sehingga menjadi penyebab kemerosotan akhlak pada anak. 

Dengan adanya kemerosotan akhlak pada peserta didik peran guru 

pendidikan agama islam sangat penting selain keluarga yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap akhlak yang dimiliki oleh anak, 

guru juga mempunyai peranannya yang penting dalam pembentukan 

akhlak yang baik pada siswanya. Akan tetapi kembali lagi tugas guru 

mengontrol siswanya tidak bisa 24 jam, yang mempunyai peran utama 

dalam pembentukan akhlak pada peserta didik tetap keluarga.  



 
 

4 
 

Dalam penelitian ini, di MTS Negeri 3 Karanganyar senantiasa 

berusaha dalam menanamkan akhlak yang baik kepada siswanya. Oleh 

sebab itu pihak sekolah berupaya dalam pembentukan akhlak pada 

siswa melalui beberapa kegiatan keagamaan. Karena dari aspek 

keagamaan merupakan pondasi utama dalam pembentukan akhlak pada 

siswa. Untuk menghadapi lemahnya moral saat ini MTS Negeri 3 

Karanganyar melakukan pembiasaan terhadap siswa seperti tata cara 

bersikap terhadap guru, orang yang lebih tua dan teman serta 

kedisiplinan siswa. Jikalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan 

perilaku dan melanggar tata tertib maka siswa akan mendapatkan 

punishment atau hukuman.  

Selain itu ada beberapa program kegiatan keagamaan di MTS Negeri 3 

Karanganyar seperti tahfidz, kajian untuk siswanya dan mabit (malam bina 

iman dan taqwa). Selain ini MTS Negeri 3 karanganyar juga memiliki kelas 

khusus yaitu kelas tahfidz.7 Selain program di atas MTS Negeri 3 

Karanganyar merupakan sekolah dengan basis keagamaan, bagaimana 

seorang pendidik memberikan bimbingan terhadap siswanya secara 

konsisten. Melalui pembiasaan nilai-nilai keislaman serta pembinaan yang 

diberikan oleh guru pendidikan agama islam diharapkan siswa memiliki 

akhlakul karimah. Dari berbagai uraian ini penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana metode guru pendidikan agama islam dalam 

membentuk akhlak pada siswa. pada kesempatan ini penulis melakukan 

                                                           
7 Wawancara, Bapak Pardjono 
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penelitian di MTS Negeri 3 Karanganyar dan berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Metode Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam pembentukan Akhlak pada Siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode guru pendidikan agama islam dalam 

pembentukan akhlak pada siswa.? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan 

agama islam dalam pembentukan akhlak pada siswa.? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan. Tujuan penelitian yang dapat 

diambil dari rumusan masalah, yaitu seperti berikut ini 

1. Mendeskripsikan  metode guru pendidikan agama islam dalam 

pembentukan akhlak pada siswa MTs Negeri 3 Karanganyar. 

2. Mendeskripsiskan faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan 

agama islam dalam pembentukan akhlak pada siswa MTs Negeri 3 

Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian bertujuan untuk memberikan manfaat bagi peneliti, 

sekolah serta guru. Manfaat penelitian tersebut diantaranya adalah: 
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1. Bagi sekolah: Hasil penelitian ini dapat dijadikan pihak sekolah 

sebagai alat evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

2. Bagi guru pendidikan agama islam: sebagai penambah khasanah 

ilmu serta pengingat akan pentingnya akhlak pada siswa  

3. Bagi peneliti: sebagai penambah wawasan serta pengalaman baru 

mengenai metode guru pendidikan agama islam dalam 

pembentukan akhlak pada siswa, sehingga penelitian ini dapat 

diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi oleh peneliti 

selanjutnya 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari tempat pelaksanaan penelitian yaitu di MTS Negeri 3 

Karanganyar. Sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan atau deskriptif kualitatif, dimana metode pengumpulan data 

berupa penelitian kualitatif untuk memperoleh keterangan mengenai 

objek yang diteliti. Yaitu dengan melaksanakan penelitian di lingkungan 

masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintahan.8 

Dalam kasus ini peneliti melaksanakan penelitian di MTS Negeri 3 

Karanganyar yang beralamat di Desa Jumapolo RT 03/RW 01 

Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Sehingga melakukan 

                                                           
8 Djarwanto, Pokok-Pokok  Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penuli Sktipsi, (Yogyakarta: Liberti 
Yogyakarta, 1990), 25 
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penelitian tentang bagaimana metode guru pendidikan agama Islam 

dalam pembentukan akhlak mahmudah pada siswa.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan 

sosiologis, yakni usaha dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan 

hubungan sosial sesuai obyek yang diteliti atau suatu metode dalam 

penelitian untuk mencari pengertian tentang masalah yang diteliti.9 

Adapun di dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan akhlak pada siswa 

MTs Negeri 3 karanganyar. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sekolah tempat penelitian 

dilaksanakan yaitu di MTS Negeri 3 Karanganyar. Peneliti membagi 

menjadi dua sumber data yaitu primer dan sekunder  

a) Sumber data primer yaitu terdiri dari empat guru pendidikan Agama 

Islam yang mengampu mata pelajaran aqidah akhlak, fiqih, Al-

Qur’an dan Hadist, sejarah kebudayaan islam, yaitu ibu Arifa, ibu 

Reni, bapak Mashudi dan bapak Parjono.  

b) Sumber data sekunder yaitu meliputi siswa MTS Negeri 3 

Karanganyar yang terdiri dari tiga siswa. 

4. Penentuan Subjek 

                                                           
9 Ahmad Norma, Metodologi Studi Agama, (Yogyakarta: Permata, 2000), 1. 
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Penentuan subjek merupakan suatu metode bagaimana peneliti 

dalam menemukan cara untuk menentukan sumber dalam memperoleh 

data. Peneliti dalam penentuan subjek menggunakan purposive 

sampling yaitu poengambilan suatu sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.  

Alasan menggunakan purposive sampling karena tidak semua 

sampel mempunyai kriteria yang sesuain dengan fenomena. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel yaitu guru yang mempunyai kriteria 

tertentu adapun yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu : guru 

pendidikan agama Islam yang meliputi guru pendidikan Akidah dan 

Akhlak, guru SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), guru Al-Qur’an dan Al-

Hadis, guru fiqih dan juga ada 3 siswa. 

Jumlah siswa yang banyak serta dalam keadaan pandemi peneliti 

hanya mewawancarai 3 siswa. maka setelah menggunakan teknik 

purposive sampling peneliti mendapatkan 3 siswa MTs Negeri 3 

Karanganyar dan 4 Guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

upaya mengumpulkan data-data serta informasi terkait obyek penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah melalui 

observasi, wawancara serta dokumentasi.  
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a. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

yang terjadi yang dilakukan di lapangan secara langsung atau tidak 

langsung, selain mengamati peneliti juga mencatat apa yang terlihat 

secara sistematis, objektif, logis dan rasional serta sesuai dengan 

fenomena yang terjadi. 10  Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu 

non participation peneliti tidak ikut serta dalam partisipasi tapi hanya 

melakukan pengamatan. Dalam observasi ini peneliti melihat dan 

mengamati faktor pendukung ataupun faktor penghambat dalam 

pembentukan akhlak pada siswa di MTS Negeri 3 Karanganyar. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tanya jawab dan percakapan melalui percakapan 

secara langsung atau pun melalui media sosial, yang dilakukan antara 

peneliti dan orang yang berkaitan dengan metode guru pendidikan 

agama islam dalam pembentukan akhlak pada siswa di MTS Negeri 

3 Karanganyar wawancara dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam 

tentang apa yang diteliti dan untuk menguatkan sebuah informasi 

                                                           
10 Ibid hal 229 
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yang di dapat, karena dengan wawancara bisa berkomunikasi 

langsung dengan orang yang berkaitan dengan apa yang di teliti.11 

Dengan teknik penilitian wawancara ini peneliti mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan kepada yang 

diwawancarai seperti guru yang mengampu pendidik agama Islam, 

dan juga peserta didik. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti 

mencatat dan merekam untuk mendapatkan data.  

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen, catatan, foto, surat-surat penting, dan lainnya. Teknik 

dokumentasi berguna umtuk mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan penelitian. Data tersebut meliputi sejarah MTS 

Negeri 3 Karanganyar, Identitas sekolah, data guru, data siswa, 

sarana dan prasarana dan data lainnya yang berkaitan dengan metode 

guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak mahmudah 

pada siswa MTS Negeri 3 Karanganyar.  

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang di gunakan peneliti yaitu analisis 

kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan dan mengumpulkan data dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Pada tahap analisa data peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan 

atau mengolah data bedasarkan beberapa tema atau fokus penelitian. 

                                                           
11 Arifin, Penelitian kualitatif hlm. 229. 



 
 

11 
 

Pengolahan data tersebut dibagi kedalam tiga tahapan yaitu melalui 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. 12 

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan 

mengelompokkan permasalahan, mempertajam analisis, menghapus 

data yang tidak diperlukan, serta mengelompokkan data MTS Negeri 3 

Karanganyar supaya dapat diverifikasi. 

tahap penyajian data peneliti berusaha menyusun beberapa 

informasi dalam bentuk naratif, bagan, diagram alur. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.  

Tahap terakhir adalah verifikasi. Pada tahap ini peneliti berupaya 

untuk memahami arti, makna, pola, hubungan sebab akibat. Sehingga 

peneliti dapat menyimpulkan bedasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di MTS Negeri 3 Karanganyar. 

7. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam suatu penelitian menjadi faktor yang 

penting, untuk membuktikan bahwa data yang didapat itu valid, reliebel, 

dan obyektif. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

yang digunakan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya yaitu 

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data 

dan berbagai metode pengumpulan data dalam hal ini memanfaatkan 

sumber dan teknik. 

                                                           
12 Arifin, Penelitian kualitatif hlm. 229 
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Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji kredibilutas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

berbagai sumber. Peneliti dalam membandingkan sumber data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai pihak sehingga dapat 

ditemukan informasi yang benar. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Peneliti dalam hal ini membandingkan hasil wawancara 

dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi untuk menentukan 

informasi yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


