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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Di masa pandemi covid-19 yang hampir 2 tahun yang mengharuskan 

para guru dan para peserta didik diwajibkan melakukan pembelajaran jarak 

jauh atau disebut juga pembelajaran online. Disatu sisi pembelajaran online 

memiliki banyak dampak positif dan juga tidak terlepas dari dampak negatif, 

dampak negatif dari pembelajaran online ini salah satunya mengenai 

perubahan kebiasaan dan perilaku para peserta didik. Sejak bulan September 

tahun 2021 pemerintah mengumumkan sekolah jenjang SD, SMP, SMA boleh 

dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka karena kasus pandemi yang  

semakin menurun, tetapi para peserta didik yang bisa memasuki kelas untuk 

melakukan pembelajaran hanya 50%, peserta didik yang lainnya bisa bergilir 

di hari yang lain. Akibat dari pembelajaran tatap muka ini membuat para 

pihak sekolah terutama guru dan kepala sekolah memiliki tugas yang begitu 

penting dalam membentuk kembali karakter dan kebiasaan baik para peserta 

didik.  

       Para peserta didik yang sudah hampir 2 tahun belajar di rumah secara 

online mulai meninggalkan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, seperti 

memakai atribut yang lengkap, datang tepat waktu sebelum jam 07:00, rambut 
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tidak boleh panjang (bagi putra), melaksanakan sholat dhuha sebelum 

kegiatan belajar mengajar, tidak boleh berkelahi dengan teman bersikap sopan 

santun kepada yang lebih tua, dan lain-lain. Dengan begitu setelah 

pembelajaran tatap muka dilaksanakan para peserta didik kembali melakukan 

pembelajaran ke sekolah, terutama para guru dan kepala sekolah SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta mulai berusaha membentuk kembali karakter dan 

kebiasaan baik yang sering dilakukan peserta didik di sekolah dan agar 

diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Para guru dan kepala sekolah yang 

sudah diamanahkan oleh orang tua atau wali menitipkan anaknya di sekolah 

dengan harapan anaknya agar cerdas dalam ilmu pengetahuan dan juga 

memiliki karakter yang baik, tetapi tidak dipungkiri peran guru dan kepala 

sekolah saja tidak cukup dalam pembentukan karakter peserta didik harus 

diseimbangi juga dengan peran keluarga atau orang tua agar juga turut andil 

dalam pembentukan karakter peserta didik. Karakter yang baik sangat 

menguntungkan dan dapat memberikan kebahagiaan tidak hanya bagi peserta 

didik itu sendiri tetapi juga menuntungkan dan dapat memberikan 

kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya dan lingkungan masyarakat. Allah 

berfirman. 

 ُ ًَٰ َوُهَى ُمْؤِمٌه فَأ ه ذََكٍر أَْو أُوثَ ِلًحا ّمِ ٰٓ إَِّلا ِمثْلََها ۖ َوَمْه َعِمَل َصَٰ ئَِك يَدُْخلُىَن َمْه َعِمَل َسيِّئَةً فَََل يُْجَسيَٰ
ٰٓ  ْلَجىاةَ ٱ۟ولََٰ

بَِغْيِر ِحَسابٍ  يُْرَزقُىَن فِيَها  
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Artinya:                                                                                          

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas 

melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan 

amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan 

beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya 

tanpa hisab. (QS. al-Mu’min, 40:40) 

       Ayat-ayat diatas menjelaskan tentang keberuntungan atau manfaat dari 

akhlak mulia. Allah menyuruh untuk bersegera melakukan amal-amal yang 

baik, meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi 

orang-orang bertakwa. Mereka akan memperoleh kehidupan yang baik, 

mendapat rezeki yang berlimpah, mendapat pahala di akhirat dengan 

masuknya ke dalam surga. Hal ini menggambarkan bahwa manfaat dari 

akhlak mulia itu adalah keberuntungan hidup di dunia dan akhirat.
1
 Menurut 

M.Quraish Shihab, janji-janji Allah yang demikian itu pasti akan terjadi, 

karena ia merupakan sunnatullah sama kedudukannya dengan sunnatullah 

yang bersifat alamiah, asalkan hal tersebut ditempuh dengan cara-cara yang 

tepat dan benar.
2
   

      Perbuatan baik disini adalah setiap perbuatan yang ditetapkan Allah dan 

dijelaskan rasulNYA sebagai kebaikan. Inilah standar kebaikan di dalam  

Islam. Dan kita sebagai manusia jangan merasa puas dengan kebaikan yang 

sudah dilakukan, kita harus terus melakukan peningkatan dalam kebaikan 

                                                           
1
 Nata, Abuddin. 2000. Akhlak Tasawuf. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2
 M. Quraish Shihab pada acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan R.I ke-51, tanggal 17 

Agustus 1996 di halaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. 
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yang telah dilakukan dan juga berlomba-lombalah dengan yang lainnya dalam 

berbuat kebaikan.       

        Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai 

nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari.
3
 

      Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan 

salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.
4
  

      Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses 

pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didik lah yang membutuhkan 

pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang 

ada pada peserta didik.
5
  

       Menurut Hasan al-Banna ia mengatakan bahwa aqidah adalah beberapa 

perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

                                                           
3
 Muchlas Samani & Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2011), hlm.43.  

4
 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), hlm. 121. 

5
 Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (t.tp., Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 47. 
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ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun 

dengan keraguan.
6
  

        Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang 

yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran dan perencanaan.
7
 

       Masa pasca pandemi merupakan masa setelah terjadinya pandemi covid 

19 atau masa dimana wabah pandemi covid 19 ini sudah menurun. Di masa 

pasca pandemi ini dimana peserta didik sudah mulai melakukan pembelajaran 

tatap muka yang sebelumnya pada masa pandemi para peserta didik 

melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online,  sekolah 

memiliki peran yang penting dalam membentuk kembali karakter peserta 

didik yang sudah meninggalkan kedisiplinan sebagai peserta didik di sekolah 

seperti di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta.  

        SMP Muhammadiyah 4 Surakarta adalah salah satu satuan pendidikan 

dengan jenjang SMP di Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP 

                                                           
6
 Tim Reviewer MKD 2014, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm.30. 

Hereditas: Proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri, dari satu generasi ke generasi lain dengan 

perantara sel benih. 

7
Ibnu Maskawaih, Taḥz||īb Al-Akhla>k wa Thaṭḥḥīr Al-A”raq, (Beirut: Maktabah Al-Hayah li 

Ath`Thiba‟ah wa Nasyr, cetakan k-2), hlm.51.   
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Muhammadiyah 4 Surakarta menampung peserta didik sebanyak 120 peserta 

didik, yang menawarkan banyak fasilitas untuk membentuk karakter peserta 

didik seperti setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas para 

peserta didik bersama-sama melakukan sholat dhuha, khutbah, mentoring 

baca Al-Qur’an dan melakukan infaq setiap hari jum’at, kegiatan belajar 

mengajar terutama mata pelajaran aqidah akhlak dan ekstrakurikuler yang 

dapat membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik.   

          Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS 

VIII PASCA PANDEMI MELALUI PEMBELAJARAN AQIDAH 

AKHLAK DI SMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2021/2022”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang dikemukakan penulis, maka penulis 

ingin merumuskan permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta? 

2. Bagaimana pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi 

melalui pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta? 
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3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan 

karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi melalui pembelajaran 

Aqidah Akhlak di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta.             

2. Untuk mendeskripsikan pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis: Agar dapat meningkatkan keilmuan dan wawasan 

pengetahuan penulis tentang kiat-kiat pembentukan karakter melalui 

pembelajaran Aqidah Akhlak.    

2. Secara Praktis: Untuk menjadi evaluasi guru aqidah akhlak dalam 

meningkatkan kembali pembentukan karakter peserta didik kelas VIII 
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pasca pandemi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta melalui pembelajaran 

Aqidah Akhlak.  

E. Metode Penelitian 

         Di dalam sebuah penelitian, metode sangat penting digunakan 

1. Jenis Penelitian 

        Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam 

jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

mengharuskan peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan 

pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
8
   

        Penelitian ini juga termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, 

Moloeng menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan 

tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek 

penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
9
 

      Penelitian kualitatif lapangan ini memiliki tujuan untuk melihat 

dan mengetahui upaya pembentukan karakter peserta didik kelas VIII 

                                                           
8
 J Lexy Moleong, (2008), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 

26. 

9
 J Lexy Moleong, (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 6. 
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pasca pandemi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta melalui 

pembelajaran aqidah akhlak. Penelitian ini dilakukan dengan mencari 

informasi langsung dengan guru mata pelajaran aqidah akhlak di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

2. Pendekatan Penelitian       

         Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, 

yang merupakan fokus utamanya untuk menjelaskan fenomena-

fenomena yang terjadi disekitar. Fenomenologi merupakan salah satu 

jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan guna 

mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep 

atau fenomena, yang secara sadar dan individual dialami oleh 

sekelompok individu dalam hidupnya. Secara inten fenomenologi 

dicetuskan pertama kali sebagai kajian filsafat oleh Edmund Husserl.
10

 

Fenomenologis memiliki tujuan yaitu untuk mencari tau pengalaman 

seorang individu yang mengalami suatu kejadian dan berupaya untuk 

memanfaatkan pengalaman tersebut. Di dalam penelitian ini peneliti 

berusaha untuk mengetahui bagaimana upaya guru aqidah akhlak 

dalam membentuk karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

                                                           
10

 Hasbiansyah, O. 2008.” Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial 

dan Komunikasi”. Jurnal Mediator, Juni: 163-180. 
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3. Data dan Sumber Data Penelitian 

         Sumber data merupakan sumber yang memperoleh informasi 

mengenai data yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah “Sumber data utama adalah sumber data yang 

diambil peneliti melalui kata-kata dan tindakan atau 

pengamatan”.
11

 Sesuatu hal yang terjadi yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang langsung mengobservasi di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. Peneliti langsung mewawancarai 

guru aqidah akhlak, kepala sekolah, guru lain yang bersangkutan 

dengan masalah penelitian. Sumber utama data primer dari 

penelitian ini yaitu guru aqidah akhlak yang mengetahui banyak 

hal mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Data sekunder adalah Sumber data tambahan yaitu “sumber data 

diluar kata-kata dan tindakan yaitu sumber tertulis”. Kemudian 

pendapat yang lain menjelaskan bahwa “dilihat dari segi sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, 

sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi”.
12

 

                                                           
11

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 128. 

12
 Ibid., hlm. 133. 
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Sumber data sekunder ini adalah wakil kurikulum, wali kelas dan 

beberapa siswa untuk menjadi informasi tambahan dari 

permasalahan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode 

penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan,yaitu sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

       Menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian.
13

 Bungin mengemukakan beberapa bentuk 

observasi, yaitu:
14

 1). Observasi partisipasi, 2). observasi tidak 

terstruktur, dan 3). observasi kelompok. Berikut penjelasannya: 

1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana 

peneliti terlibat dalam keseharian informan.  

                                                           
13

 Margono. (1997) . Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta Rineka Cipta., hlm, 158.  

14
 Bungin, M. Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi:  format-format kuantitatif dan 

kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, public, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi 

pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) , hlm. 115-117. 
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2) Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan 

tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti 

mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang 

terjadi di lapangan.  

3) Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh 

sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat 

menjadi objek penelitian.  

      Di dalam penelitian menggunakan observasi partisipasi dan 

tidak terstruktur penulis mengumpulkan data datang langsung 

menuju ke lokasi penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi mengenai letak dan keadaan SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta, seperti proses pelaksanaan 

pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta melalui pembelajaran aqidah akhlak. 

b. Wawancara 

          Esterberg “interview, a meeting of two persons to exchange 

information and idea though question and responses, resulting in 

communication and joint construction of meaning about a 

particular topic”. (Wawancara merupakan suatu pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 
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sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu).
15

 Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan 

yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan 

maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). 

mengajukan pertanyaan.
16

 

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu :
17

 

1) Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

       Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah 

menyiapkan instrumen peneliti berupa pertayaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan 

wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan 

yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. 

2) Wawancara Semi Terstruktur (Semi structured Interview)              

      Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

depth interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

                                                           
15

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta CV,2005), hlm. 72.      

16
 Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 358. 

17
 ibid, hlm. 73.      
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wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. 

3) Wawancara tidak Berstruktur (Unstructured  Interview) 

            Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan. 

       Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, 

dimana peneliti membuat beberapa pertanyaan mengenai 

pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi 

melalui pembelajaran aqidah akhlak di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta untuk dijawab oleh guru mata pelajaran aqidah 

akhlak.  

c.  Dokumentasi 

         Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu 

mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis.  Sugiyono menyatakan bahwa 
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dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
18

 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Data dari dokumentasi ini guna 

memperkuat data hasil observasi maupun data wawancara seperti 

letak geografis, sejarah sekolah, visi misi sekolah, tujuan sekolah, 

keadaan guru dan karyawan, keadaan peserta didik, keadaan sarana 

prasarana, struktur organisasi, dan ekstrakurikuler untuk 

membuktikan valid atau tidak data hasil observasi dan data 

wawancara diperlukan adanya data dari dokumentasi. 

5. Teknik Keabsahan Data 

         Teknik keabsahan data merupakan hal yang paling penting 

dalam penelitian dimana suatu data dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak keasliannya. Untuk menguji keabsahan data kualitatif yaitu 

menggunakan triangulasi seperti triangulasi waktu, triangulasi sumber, 

dan triangulasi teknik. Menurut Moleong bahwa Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian.
19

 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data 

                                                           
18

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta CV,2012), hlm. 314.      

19
 Moleong, Lexy J. 2007.Metodologi penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja    

Rosdakarya.  
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yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.   Teknik triangulasi yang 

dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

                  

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi,  

untuk mendapatkan data dari berbagai sumber. Dalam mengumpulkan 

data dan menguji kredibilitas peneliti mengecek kembali kredibilitas 

dengan menggunakan teknik dari berbagai sumber dan teknik 

pengumpulan data. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan 

triangulasi yaitu dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber 

data, triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang 

sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.
20

 

                                                           
20

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif (Bandung: Alfabeta  CV,2012),  hlm. 273. 

OBSERVASI 

WAWANCARA DOKUMENTASI 
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Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan triangulasi teknik 

pengumpulan data adalah menguji kredibilitas data yang dapat 

dilakukan dengan mengecek data dengan narasumber menggunakan 

teknik wawancara kepada Guru aqidah akhlak, kemudian dicek dengan 

observasi langsung ke SMP Muhammadiyah 4 Surakarta untuk 

memastikan data yang diperoleh sudah valid atau tidak. 

6. Teknik Analisis Data 

            Proses analisis data kualitatif dimana melakukan mulai dari 

proses pengumpulan data sampai laporan data telah selesai dikerjakan. 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.
21

   

            Dari paparan diatas penelitian ini mendeskripsikan suatu 

keadaan yang terjadi secara sebenar-benarnya tanpa dibuat-buat. 

Penelitian ini menggunakan analisis isi, Menurut Budd Analisis isi 

pada dasarnya adalah teknik yang sistematis untuk mengurai isi dan 

                                                           
21

 ibid, hlm. 91. 
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mengolah pesan. Analisis isi dapat juga dipandang sebagai alat untuk 

mengamati dan mengurai tindak komunikasi yang terbuka dari 

komunikator terpilih.
22

 

            Melalui beberapa tahapan analisis yaitu: yang pertama, reduksi 

data yang berarti mereduksi data memilah dan memilih data mana 

yang mau dipilih dan dicari kemudian mendeskripsikan data dengan 

jelas agar memudahkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, penyajian 

data yang merupakan tahap kedua setelah mereduksi data selanjutnya 

menyajikan data dalam bentuk narasi. Dalam hal ini Miles and 

Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif”.
23

 Yang ketiga, kesimpulan yang berarti memberikan 

kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah direduksi dan narasi data 

selama proses penelitian dari awal hingga akhir. 

 

                                                           
22

 Sumarno,. 2020. “Analisis  Isi dalam Penelitian  Pembelajaran Bahasa dan  Sastra”, Jurnal Elsa, 

September. 36-55. 

23
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta  CV,2012), hlm. 216.      


