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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan semua manusia. 

Sebuah peradaban dapat dikatakan maju atau mundur bergantung pada 

pendidikan yang diterima oleh masyarakat. 1  Dalam sejarah, runtuhnya 

peradaban-peradaban suatu bangsa bukanlah di awali dari krisis intelektual, 

namun krisis akhlak yang menjalar pada krisis-krisis yang lain. 

 Pendidikan bagi sebuah bangsa adalah sebuah hal yang tak bisa dilepaskan 

dari kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur dari 

kualitas sebuah negara. Kualitas pendidikan yang dijalankan oleh sebuah negara 

maka akan mempengaruhi sumber daya manusia sebuah negara yang kelak akan 

menjadi penerus dari sebuah bangsa. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa 

kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kondisi sebuah negara.  

 Pendidikan adalah sebuah kata yang berasal dari kata didik. Dimana dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “didik” mempunyai arti sebagai 

memelihara dan memberi latihan (ajaran) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran. Sedangkan, kata “pendidikan” diartikan sebagai hal (perbuatan, cara, 

dsb) mendidik. 2  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 

                                                      
1 Abdullah Nashih ‘ Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Solo : Insan Kamil, 2012 ), hlm 3. 
2 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008) hlm., 353 



2 

 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.3 

 Pendidikan yang pada hakikatnya adalah cara transformasi ilmu dari 

seorang guru kepada para peserta didik melalui sebuah aktifitas yang sering 

disebut dengan pembelajaran yang berlangsung di sekolah baik dalam lingkup 

formal maupun non-formal. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 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.4 

 Namun, masuknya sekularisme 5  di indonesia menjadikan tujuan 

pendidikan yang terinci di UU No. 20 Tahun 2003 itu hanya menjadi rumusan 

belaka. Sekularisme yang masuk hingga ke ranah pendidikan telah melahirkan 

dikotomi antara pengetahuan umum dengan agama. Kondisi tersebut termasuk 

ke dalam masalah loss of adab, dimana manusia telah memahami ilmu secara 

keliru. Sehingga kejahilan dan kesombongan membuat manusia menempatkan 

sesuatu tidak pada tempatnya yang wajar, maka tercipta ketidakadilan. 

 Saat ini, arus globalisasi dari Barat yang deras melanda telah mengantarkan 

manusia pada pencapaian teknologi dan ilmu penegetahuan yang mengarah pada 

sekularisasi, penurunan adab dan kegersangan spiritual. Gejala tersebut 

dibuktikan dengan maraknya kasus yang dilakukan oleh peserta didik yang 

menganiaya guru di berbagai daerah di Indonesia sebagai indikator pendidikan 

                                                      
3 Din Wahyudin, dkk, Pengantar Pendidikan, ( Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 217 

4  Pengertian Pendidikan dikutip dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Indonesia 
5 Maksun, Islam, Sekularisme dan JIL, (Semarang: Walosongo Press, 2009),hlm 14. 
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akhlak yang kian hari semakin nerosot. Selain itu, pemisahan antara ilmu 

pengetahuan umum dan agama di proses pembelajaran ialah satu diantara faktor 

yang di dasari oleh hilangnya akhlak. 

 Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam diutus oleh Allah  Subhanahu wa 

Ta’ala untuk menyempurnakan akhlak manusia.6 Pendidikan akhlak sebelum 

Ilmu Pengetahuan merupakan asas yang sangat penting. Tanpa akhlak yang 

baik, peserta didik dapat melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan 

mengatasnamakan perkembangan sains dan teknologo. Hal tersebut 

dikarenakan konsep pendidikan yang bermasalah dengan menghilangkan 

pendidikan akhlak akan melahirkan manusia-manusia yang tidak memiliki 

akhlak dan tidak adil dalam memandang sesuatu. Pendidikan akhlak dalam 

pembelajaran bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang berakhlak mulia 

dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk Allah. Sehingga setelah 

mempelajari ilmu pengetahuan, peserta didik yang telah dibekali nilai-nilai 

akhlak yang baik dapat memberikan banyak manfaat kepada diri sendiri, 

masyarakat dan alam semesta. 

 Pendidik dan peserta didik merupakan tokoh panutan masyarakat karena 

dianggap memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu menerapkan nilai-nilai 

tersebut. Namun yang terlihat pada masyarakat saat ini adalah sebuah 

kepincangan dunia pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya 

pelanggaran nilai yang dilakukan murid. 

 Coon mendefinisikan karakter sebagai suatu penilain subjektif terhadap 

kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadiaan yang dapat 

atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau 

                                                      
6 Abu Bakar Jabir Al Jazairy, Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Harian Seorang Msulim, (Jakarta: 

Ummul Qura, 2014), hlm , 307. 
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kepribadian. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi 

yang telah di kuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu 

dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam 

cara berpikir dan bertindak. 7  Dalam tulisan bertajuk Urgensi Pendidikan 

Karakter, Suyanto menjelaskan bahwa "karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara". Dalam istilah 

psikologi, yang disebut karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas 

satu sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan 

ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi.8 

 Pada tahap dewasa ini, pendidikan karakter banyak dianggap orang akan 

lebih banyak porsi pemberiannya jika orang tua memilih pendidikan bagi 

anaknya di madrasah-madrasah yang ada di sekitar mereka. Madrasah ini 

dianggap akan memberikan dan membentuk anaknya sesuai dengan kaidah 

yang ada dalam Islam. Salah satu madrasah yang penulis amati keberadaanya 

sejak lama adalah MAN Tempursari Mantingan atau yang sekarang telah 

berubah nama menjadi MAN 3 Ngawi. Madrasah ini menjadi salah satu contoh 

tren positif madrasah di mata masyarakat. Di mana sama dengan kebanyakan 

madrasah yang ada dengan porsi pemberian pendidikan agama lebih banyak 

maka masyarakat menganggap bahwa madrasah adalah tempat yang tepat bagi 

para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di MAN 3 Ngawi ini. 

Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan lembaga pendidikan yang mampu 

membangun kembali sistem dan konsep pendidikan yang disesuaikan dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Konsep-konsep penyelarasan ilmu pengetahuan, nilai-

                                                      
7 Zubaedi, 2012. Desain Pendidikan Karakter. Jakarta: Kencana Media Grup, hlm, 25 
8 Ramayulis, 2012. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia Grup, hlm, 510 
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nilai ajaran Islam dan pendidikan akhlak telah lama digaungkan oleh ilmuan-

ilmuan muslim yaitu, Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Naquib Al-Attas. 

Dengan mengimplementasikan konsep tersebut, maka diharapkan tujuan dari 

pendidikan yang terangkum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dapat 

tercapai dengan sempurna. 

 Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi  adalah salah satu sekolah favorit yang 

menjadi pusat perhatian masyarakat disekitar Mantingan maupun Luar Jawa. 

MAN 3 Ngawi  bertempat di Jalan Raya Ngawi-solo Mantingan Ngawi. MAN 

3 Ngawi telah mendapat akreditasi A dari pemerintah dan memiliki beberapa 

program unggulan yang ditawarkan yaitu, aktivitas menghafalkan Al-Qur’an 

yang terstruktur dan proses pembelajaran bersama konsep Pendidikan akidah 

akhlak dalam pembelajaran. Hal tersebut sebagai upaya membentengi peserta 

didik dari arus globalisasi yang merugikan, baik dalam aspek intelektual 

maupun akhlak. 

 Dari permasalahan pendidikan tersebut, maka Madrasah Aliyah Negeri 3 

Ngawi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pembentukan 

etika dan kepribadian siswa melalui pendidikan akhlak dalam proses 

pembelajaran siswa. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar upaya mencapai 

maksud pendidikan Islam, yaitu guna menggapai keseimbangan pertumbuhan 

kepribadian manusia secara menyeluruh (utuh) serta seimbang yang 

dilaksanakan lewat latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), di diri manusia yang 

rasional, serta rasa indera. Maka, pendidikan seharusnya harus meliputi 

pengembangan semua unsur fitrah murid dari aspek spiritual, intelektual, 

imajinasi, fisik, ilmiah, bahasa (individual maupun kolektif), sehingga 

mendorong ke seluruh aspek itu berkembang kearah kebaikan serta ke 
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sempurnaan. Maksud akhir dari pendidikan muslim bertempat di penciptaan 

posisi yang sempurna di mata Allah subhanahu wa Ta’ala, baik secara pribadi, 

komunitas, ataupun semua umat manusia. 

Sesuai uraian latar belakang itu , hingga peneliti tertarik guna 

melaksanakan pengkajian lebih lanjut  tentang “ PEMBENTUKAN 

KEPRIBADIAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN AKIDAH 

AKHLAK DI KELAS 10 MAN 3 NGAWI TAHUN PELAJARAN 2021” 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan hingga perumusan persoalan yang 

diperoleh ialah: 

a. Bagaimana proses pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran akidah 

akhlak di MAN 3 Ngawi? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kepribadian siswa melalui 

pembelajaran akidah akhlak di MAN 3 Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan persoalan yang diuraikan diatas hingga maksud studi 

ini ialah: 

a. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan kepribadian siswa melalui 

pembelajaran akidah akhlak di MAN 3 Ngawi. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses pembentukan 

kepribadian siswa melalui pembelajaran akidah akhlak di kelas 10 MAN 3 

Ngawi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian lapangan ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian lapangan yang dilakukan ini bermanfaat untuk: 

a. Memberikan gambaran tentang pembentukan kepribadian siswa  melalui 

pembelajaran akidah akhlak di kelas 10 MAN 3 Ngawi. 

b. Memperkaya dan menambah Khazanah keilmuan dan pengembangan teori 

dalam bidang pendidikan agama islam mengenai pembentukan kepribadian 

siswa melalui pembelajaran akidah akhlak di kelas 10 MAN 3 Ngawi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian lapangan yang di lakukan ini bermanfaat untuk:  

a. Mengembangkan praktek pendidikan islam bagi para guru mengenai 

pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran akidah akhlak  di kelas 

10 MAN 3 Ngawi. 

b. Menambah rujukan dan informasi bagi pembaca yang ingin mengembangkan 

penelitian selanjutnya mengenai pembentukan kepribadian siswa melalui 

pembelajaran akidah akhlak di kelas 10 MAN 3 Ngawi. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Ditinjau dari segi tempat penelitian, jenis penelitian yang dilakukan ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan oleh peneliti di 

MAN 3 Ngawi. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian terhadap 

suatu objek yang langsung dilakukan oleh peneliti di lapangan. Sedangkan jika 
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dilihat dari sisi ilmiahnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian ilmiah 

karena dilakukan secara logis yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.9 

2. Pendekatan Penelitian  

 Penulis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dalam 

penelitian ini. Pendekatan kualitatif fenomenologis adalah metode sebuah 

penelitian yang lebih fokus pada menemukan makna, pengertian, karakteristik, 

gejala dan konsep sebuah fenomena. Penelitian kualitatif merupakan sebuah 

proses bertanya untuk mencari permasalahan sosial dan kemanusiaan dengan 

cara metodologi yang berbeda. 10  Alasan penggunaan pendekatan kualitatif 

karena permasalahan yang dibahas terdapat kecenderungan untuk 

dideskripsikan, diuraikan dan digambarkan. Penggunaan pendekatan ini lebih 

memungkinkan peneliti untuk menemukan jawaban terhadap gejala atau 

pertanyaan mengenai pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran 

akidah akhlak di MAN 3 Ngawi melalui langkah ilmiah dengan cara yang 

sistematis. Selain itu, penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. 

3. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat dan Subjek dalam Penelitian ini adalah : 

a. Tempat Penelitian 

 Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di MAN 3 Ngawi yang 

terletak di Jalan Raya Ngawi- Solo Mantingan Ngawi. Alasan peneliti memilih 

lembaga pendidikan tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena peneliti 

tertarik kepada proses pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran 

                                                      
9 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm, 52. 
10  Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), hlm, 328-329. 
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akidah akhlak. Proses pembentukan akhlak yang berlangsung di lembaga 

pendidikan ini tidak hanya melalui pembelajaran agama, namun merata hingga 

melingkupi pembelajaran umum. Sehingga peneliti berkeinginan untuk 

mengkaji dan melakukan penelitian mendalam mengenai pembentukan 

kepribadian melalui pembelajaran akidah akhlak kelas 10 di MAN 3 Ngawi. 

b. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian memiliki istilah lain yaitu informan. Subjek penelitian 

atau yang bisa di sebut sebagai informan adalah seseorang yang mampu 

memberikan berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, 

subjek penelitian yang dilakukan adalah kepala sekolah, guru pendidikan 

akhlak, dan peserta didik. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam kegiatan penelitian, proses pengumpulan data memiliki cara dan 

metode tertentu agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. 

Pada umumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan 

berlandaskan konsep tersebut maka ketiga metode pengumpulan data di atas 

digunakan dalam penelitian ini. 

1.  Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi melalui proses 

interaksi dan komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber.11 

Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk menemukan 

permasalahan mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

pembelajaran secara terbuka dengan meminta pendapat, ide dan gagasan dari 

                                                      
11 Muri Yusuf, Ibid, hlm, 384. 
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narasumber. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat melakukan 

wawancara dengan responden adalah intonasi suara, ritme berbicara, 

sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal.12 

 Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti di MAN 3 Ngawi 

ditujukan kepada satu orang narasumber yaitu guru pendidikan akhlak. 

Wawancara yang ditujukan kepada guru mata pelajara pendidikan akhlak 

memuat beberapa pertanyaan mengenai proses pembentukan kepribadian 

siswa melalui pendidikan akhlak pada pembelajaran dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Observasi 

 Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Metode 

observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Pada 

umumnya, observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:13 

1) Observasi Partisipan 

 Observasi partisipan adalah proses pengumpulan data melalui observasi 

terhadap objek penelitian dimana seorang peneliti berada dalam aktivitas 

kehidupan objek penelitian. 

2) Observasi Non Partisipan 

 Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti 

yang tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam aktivitas orang-orang 

yang sedang diamati. Maka dalam hal ini, peneliti disebut juga sebagai 

pengamat independen. 

 Dari dua macam observasi diatas, peneliti mengambil jenis observasi non 

                                                      
12 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2013),hlm, 290. 
13 1 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 118. 
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partisipan, yaitu peneliti secara pribadi hadir di MAN 3 Ngawi sebagai 

pengamat tanpa melakukan apa yang sedang dilakukan oleh sumber data. Data-

data yang dikumpulkan melalui metode ini adalah data yang berhubungan 

dengan pembentukan kepribadian siswa melalui pendidikan akhlak dalam 

pembelajaran di kelas 10 MAN 3 Ngawi. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk 

menemukan data/fenomena yang berupa catatan, transkip, buku, foto, majalah 

yang berhubungan dengan penelitian mengenai pembentukan kepribadian 

siswa melalui pendidikan akhlak dalam pembelajaran di kelas 10 MAN 3 

Ngawi. Dokumentasi sebagai bukti akurat dari sumber-sumber informasi.14 

Peneliti menelaah terhadap suatu objek dengan maksud merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan data, 

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.15 

a) Reduksi Data 

 Menyederhanakan data atau mereduksi data yang akan dilakukan peneliti 

adalah dengan cara memilah dan memilih kembali data mana yang ada 

                                                      
14 Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm, 76. 
15 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),hlm,  

248. 
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keterkaitannya dengan fokus penelitian dan mana yang tidak.  

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik yang 

berkaitan dengan penelitian mengenai pembentukan kepribadian siswa melalui 

pembelajaran akidah akhlak kelas 10 di MAN 3 Ngawi. 

b) Penyajian Data 

 Peneliti akan menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian yang sudah 

ada. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi mudah untuk dipahami. 

Ruang lingkup penyajian data dalam penelitian ini berdasarkan temuan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi di MAN 3 Ngawi. 

c) Verifikasi Data 

 Peneliti akan mengambil kesimpulan (memverifikasi data) menggunakan 

analisis data secara deduktif. Metode deduktif merupakan sebuah metode yang 

digunakan untuk menganalisis sebuah data yang bersifat umum kemudian 

menyimpulkan data tersebut kepada hal-hal yang sifatnya khusus. Peneliti 

menarik kesimpulan sesuai dengan anailisis yang berkesinambungan antara 

teori yang dibangun dan temuan hasil penelitian di MAN 3 Ngawi. 

5. Uji Keabsahan Data 

Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan 

data (kredibilitas). Diantaranya yaitu triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, perpanjangan pengamatan, analisis kasus negatif, peningkatan 

ketekunan, dan membercheck. Peneliti menggunakan cara triangulasi untuk 

pengecekan keabsahan data (kredibilitas) ini. Berikut adalah triangulasi data 

yang dipakai oleh peneliti untuk menguji keabsahan data: 

a. Triangulasi Teknik 

 Untuk menguji kredibilitas data, triangulasi teknik dilakukan dengan cara 
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pengecekan data kepada sumber yang sama akan tetapi teknik yang digunakan 

berbeda. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian melalui observasi. 

Kemudian data yang diperoleh tersebut di uji kembali dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. 

 

b. Triangulasi Sumber 

 Pengujian keabsahan data (kredibilitas), triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

yang terkait. Peneliti melakukan wawancara dengan guru pendidikan akhlak. 

Peneliti menguji keabsahan data-data yang diperoleh melalui wawancara 

tersebut dengan melakukan wawancara kepada peserta didik mengenai 

pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran akidah akhlak di kelas 

10 MAN 3 Ngawi.  

 

 

 


