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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi 

permasalahan individu namun juga secara global. Manusia dan lingkungan 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal menjaga 

lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan dapat berfungsi dengan 

baik perlu adanya upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup 

No. 32 Tahun 2009.1  

Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia mengeluarkan data tentang 

rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah atau setara 

dengan 200 juta kg/hari dari total keseluruhan penduduk. Maka 

diperkirakan pada tahun 2015, timbulan sampah yang dihasilkan 204.000 

ton/hari atau setara dengan 74 juta ton/hari. 2 

Menurut data penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, kondisi 

lingkungan hidup di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kondisi hutan 

yang berada di Kalimantan sampai dengan Papua terus mengalami 

eksploitasi dengan cara pengundulan hutan untuk dijadikan sebagai lahan 

                                                             
1 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan dan penengak hukum. Dalam Undang-Undang Pasal 1, Ayat 2, Nomor 

32 Tahun 2009. 
2 Linda Fitrina Hasan,dkk. “Strategi Pengembangan Sampah di Wilayah Depok”. Jurnal 

Aplikasi Bisnis dan Manajemen: Sekolah Bisnis, IPB, Vol. 3, No. 3, September 2017.  
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industri oleh manusia. Dari hasil riset WALHI didapatkan data bahwa 

lahan seluas 159 juta hektar sudah mendapatkan ijin untuk investasi 

industri. Data IPBES3 tahun 2018 menyebutkan jika setiap tahun Indonesia 

kehilangan lahan hutan seluas 680 ribu hektar dan menjadi jumlah terbesar 

di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan data pencemaran sungai yang 

diungkapkan oleh KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 

Republik Indonesia berjumlah 105 sungai 101 diantaranya dalam kondisi 

tercemar dalam kondisi sedang sampai parah.4 Menurut data WHO 

menunjukkan bahwa  pada tahun 2018, sebanyak 844  juta masyarakat 

Indonesia tidak mempunyai sumber air minum yang layak dan 2 milyar 

manusia menggunakan air yang dalam keadaan tercemar oleh limbah 

domestik.5 

Permasalahan yang perlu diperhatikan saat ini yaitu pola perilaku 

manusia dalam menjaga lingkungan sekitar. Minimnya rasa peduli 

terhadap lingkungan, menyebabkan banyak kerusakan lingkungan yang 

terjadi. Perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya 

membuang sampah sembarangan di sungai, pencemaran limbah pabrik 

yang tidak di kelola dengan tepat, penebangan pohon di hutan tanpa 

                                                             
3 IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) yaitu 

lembaga independen yang berperan dalam upaya mengatasi kerusakan pada ekosistem melalui 

data-data dan dadar-dasar ilmiah penting yang berguna bagi para pembuat kebijakan-kebijakan 

berkaitan keaneka ragaman hayati., ekosistem alam agar manfaatnya dapat digunakan masyarakat 

secara luas. (Dalam Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Hutan) http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3527-sains-adalah-kunci-untuk-krisis-

iklim. Diakses tanggal 19 Februari 2022. 
4 Walhi, “Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global”, 

Wahana Lingkungan Hidup. https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-

tengah-isu-pemanasan-global . Diakses tanggal 19 Februari 2022. 
5 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “Status Lingkungan 

Hidup Indonesia 2020”. hlm. 21 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3527-sains-adalah-kunci-untuk-krisis-iklim
http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3527-sains-adalah-kunci-untuk-krisis-iklim
https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global
https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global
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adanya reboisasi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan perilaku 

manusia yang tidak mampu berfikir panjang dengan dampak yang terjadi 

setelahnya, menyebabkan bencana dikemudian hari. Bencana banjir, tanah 

longsor, kerusakan ekosistem tanah dan air. Dampak yang terjadi dari 

kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia namun juga 

makhluk hidup yang lain. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan karena ulah 

manusia, tidak mencerminakan nilai-nilai akhlak terpuji yang sesuai 

dengan agama Islam. Agama Islam selalu mengajarkan manusia terutama 

umat muslim untuk peduli, merawat dan bertanggung jawab terhadap alam 

sekitar. Di dalam Qs. Al-A’raf ayat 56, Allah berfirman : 

 

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.6 

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai manusia paling mulia di bumi 

yang mempunyai akal untuk berfikir. Allah menciptakan manusia untuk 

menjadi khalifah di bumi, dengan tugasnya untuk menjaga dan merawat 

bumi dari segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan.7 Allah 

menciptakan bumi dengan penuh karunia terbesarnya untuk manusia agar 

manusia mampu mengambil manfaat agar mereka bersyukur kepada Allah. 

                                                             
6 Qs. Al-A’Raf:56. Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah. (Semarang:CV.Toha 

Putra, 1989). 
7 Djimransyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali tradisi 

Meneguhkan Eksistensi, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 35. 
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Di Indonesia penanaman nilai tentang lingkungan hidup pada 

masyarakat belum tertanam dengan kuat yang menyebabkan beberapa dari 

mereka tidak paham mengenai cara berperilaku yang baik kepada alam 

sekitarnya. Dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar peran 

masyarakat sangat diperlukan.8 

Di dalam lembaga sekolah pun dalam menjaga lingkungan sekitar 

sekolah peran seluruh warga sekolah sangat penting. Di dalam dunia 

pendidikan, pendidikan tentang lingkungan hidup mempunyai peranan 

penting bagi perawatan dan pemulihan lingkungan yang ada di sekitar 

untuk keberlangsungan kehidupan generasi akan datang. Dalam 

membentuk perilaku manusia yang peduli terhadap lingkungan diperlukan 

pendidikan akhlak yang mampu membentuk karakter manusia secara 

jasmani dan rohami. Tujuan dasar pendidikan lingkungan yaitu 

menciptakan pemahaman yang kompleks tentang lingkungan dan alam 

sekitar bagi individu dan kelompok masyarakat.9 

Akhlak merupakan perwujudan perilaku manusia dalam berinteraksi 

dengan Allah, manusia lain, lingkungannya. Melalui pendidikan akhlak 

terhadap lingkungan dapat membentuk dan meningkatkan kepekaan 

manusia terhadap lingkungan. Tindakan penyelamatan lingkungan dengan 

bantuan ilmu teknologi dan sains tidak cukup untuk dijadikan solusi. Yang 

perlu dilakukan untuk melindungi, menyelamatkan lingkungan dengan 

                                                             
8 Lilin Budiati, Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Bogor:Ghalia 

Indonesia, 2012), hlm.19. 
9 Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar. (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2013), hlm. 35. 
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cara merubah karakter, pola perilaku, gaya hidup manusia secara luas dan 

bersama-sama untuk mampu mewujudkan cara berinteraksi dengan alam 

sekitar dengan baik. Dalam pengelolaan lingkungan alam, akhlak terhadap 

lingkungan dapat dijadikan sebagai panduan beretika bagi setiap orang 

atau kelompok masyarakat untuk berhubungan dengan alam. Sehingga 

pengelolaan alam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan manfaatnya.10 

Dalam penanaman akhlak terhadap lingkungan kepada pesera didik 

pada lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan dua teknik. Teknik 

langsung dilakukan melalui pemahaman dengan mencantumkan materi 

pelajaran tentang akhlak kepada lingkungan dengan pendampingan guru. 

Teknik tidak langsung, dengan menjadikan pendidikan akhlak pada 

lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan aspek pendidikan yang 

disusun oleh lembaga pendidikan yang melaksanakannya.11 

Dalam membentuk akhlak peserta didik dengan lingkungan di sekolah 

dapat dilakukan melalui program adiwiyata sekolah yang bertujuan untuk 

menumbuhkan rasa empati dan peduli lingkungan dengan ikut 

berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjurtan untuk 

generasi saat ini dan selanjutnya.12 Program adiwiyata sekolah 

menyadarkan bahwa pentingnya kesadaran individu dan kelompok dalam 

menjaga keseimbangan lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan berjalan 

                                                             
10 Illyas Asaad, Akhlak Lingkungan (Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan). 

(Tanggerang Selatan: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Pusat Muhammadiyah, 

2011), hlm.2. 
11 Ibid, hlm.44. 
12 Footnote data ttg DLH.Kab.Ponorogo 
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sesuai fungsinya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka 

waktu panjang. 

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian di MTsN 1 

Ponorogo yang merupakan salah satu sekolah madrasah Negeri di 

Kabupaten Ponorogo yang mengikuti program sekolah adiwiyata. Dalam 

mensukseskan program adiwiyata di sekolah ini setiap orang yang ada di 

sekolah memiliki peranan dan kewajibannya masing-masing. Guru agama 

memiliki peran dan tanggung jawab yang dominan dalam 

pengimplementasian nilai-nilai pendidikan akhalak terhadap lingkungan 

kepada peserta didik.13 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “PERAN GURU AGAMA DALAM 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PROGRAM MADRASAH 

ADIWIYATA (Di MTsN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022)”. 

Dengan beberapa pertimbangan dalam menentukan judul ini yaitu untuk 

mengetahui peran guru agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada peserta didik, dengan 

mengetahui bagaimana peran guru agama di sekolah sebagai tauladan dan 

memberikan fondasi dalam diri peserta didik terkait akhlak terhadap 

lingkungan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang Allah ajarkan untuk menjaga lingkungan yang tercantum dalam ayat-

                                                             
13 Wawancara dengan Nuurun Nahdiyah K.Y, tanggal 14 Maret 2022 di Ruang Kepala 

Sekolah MTsN 1 Ponorogo.  
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ayat Al-Qur’an dan Hadits, sehingga penulis tertarik dan mengangkat 

judul tersebut untuk diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran guru Agama dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 

Ponorogo?  

2. Apa faktor kendala guru Agama dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan peran guru agama dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan di MTsN 1 Ponorogo. 

2. Mengidentifikasikan faktor kendala guru agama dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan di MTsN 1 Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 

manfaat dari penelitian ini yang dapat diketahui, yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam pengembangan keilmuan dan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama 

dalam aspek meningkatkan program adiwiyata sekolah dan 

peran guru agama Islam melalui pengimplementasi nilai-nilai 

akhlak terhadap lingkungan di madrasah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu merealisasikan 

peran guru agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

akhlak terhadap lingkungan bagi peserta didik di sekolah. 

b. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan guru mampu 

meningkatkan kualitas dalam mengajar terkait pendidikan 

akhlak terhadap lingkungan yang terdapat di sekolah. 

c. Bagi lembaga 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan 

dalam program adiwiyata Nasional di MTsN 1 Ponorogo 

dengan memaksimalkan peran guru agama Islam untuk 

memajukan program adiwiyata melalui implementasi nilai-

nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan, sehingga seluruh 
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warga sekolah dapat memaksimalkan program adiwiyata 

Nasional secara berkelanjutan. 

d. Bagi peneliti lain 

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat 

dijadikan bahan studi perbandingan bagi peneliti lain yang 

relevan dengan pembahasan yang tersedia terkait peran guru 

agama dalam implementasi nilai-nilai akhlak terhadap 

lingkungan di sekolah. 

E. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.14 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field 

Research).15 Dilihat dari sudut pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

dengan turun langsung ke lapangan yaitu di MTsN 1 Ponorogo dengan 

pengumpulan data berdasarkan fakta dan melihat langsung kejadian di 

sekolah tersebut terkait implemnetasi nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap lingkungan oleh guru agama kepada peserta didik. 

                                                             
14 Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti menjadi sebuah kunci, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi,  untuk menggambarkan fenomena melalui deskripsi dalam bentuk bahasa dan kalimat 

yang alamiah. Dalam Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&R, (Bandung:Alfabeta, 

2019), hlm.2. 
15 Penelitian Field Research merupakan penelitian yang dilakukan dengan  langsung 

kepada responden. Dalam  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) hlm.9 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis.  Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini digunakan 

karena untuk mengungkap gejala yang terjadi secara sadar dan terstruktur 

untuk mengungkap tentang fenomena yang terjadi berdasarakan 

pengalaman manusia.16 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis untuk mengungkap terkait prespektif, pemahaman guru 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan kepada peserta didik dan faktor-faktor kendala yang dialami 

guru berdasarkan pengalaman guru. 

3. Penentuan Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan yaitu 

MTsN 1 Ponorogo yang di dalamnya terdapat beberapa subjek diantarnya 

kepala sekolah, waka kurikulum, koordinator adiwiyata, guru agama, 

peserta didik yang memiliki peran penting dalam kegiatan peduli 

lingkungan di sekolah dalam program Adiwiyata Nasional di MTsN 1 

Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Sugiyono terkait teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi(pengamatan), 

wawancara, dokumentasi, angket dan penggabungan keempatnya.17 Dalam 

                                                             
16 Irma Novayani. “Pendekatan Studi Islam: Pendekatan fenomenologi dalam kajian 

Islam”. (At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.3 No.1, 2019) 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm 225. 
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pengumpulan data memerlukan alat. Alat pengumpulan data tersebut yaitu 

metode, metode dalam penelitian ini terdapat 3 metode diantaranya: 

a. Observasi18 

Dalam penelitian ini, kegiatan Observasi yang dilakukan peneliti 

melakukan pengamatan dan pendengaran tentang apa yang dikatakan oleh 

narasumber dalam kegiatan sehari-hari baik sebelum, sesudah atau 

menjelangnya. Yang diamati terkait topik penelitian. Kegiatan observasi 

dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh narasumber sehingga 

narasumber tidak merasa diamati karena kegiatan observasi berarti 

narasumber atau responden ikut serta dalam kegiatan observasi.19 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang sering 

dipakai dalam penelitian deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Proses 

wawancara dilaksanakan dengan tatap muka dan lisan secara individu atau 

kelompok. Pada kegiatanan penelitian ini proses wawancara dilakukan 

dengan wawancara bebas dan terpimping dengan sederet pertanyaan yang 

terperinci yang diberikan kepada narasumber ketika wawancara.20 

Dalam penelitian skripsi ini wawancara dilakukan dengan kepala 

sekolah, guru agama, koordinator adiwiyata, waka kurikulum dan 

perwakilan beberapa siswa yang mengikuti kegiatan peduli lingkungan di 

                                                             
18 Observasi yaitu salah satu metode dalam penelitian terutama dalam penelitian 

kualitatif. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis 

mengenail hal yang diteliti. Dalam Chalmid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hlm. 70.  
19 Sugiyono, Metode,  hlm.230 
20 Ibid. hlm. 233 
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sekolah dalam program Adiwiyata. Kegiatan wawancara ini bertujuan 

untuk memperoleh data terkait peran guru agama dalam 

mengimplementasikan pendidikan akhlak pada lingkungan kepada siswa 

di MTsN 1 Ponorogo, dan faktor-faktor penghambat yang dialami guru 

agama dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhalak terhadap 

lingkungan kepada peerta didik di MTsN 1 Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya yang 

monumental oleh seseorang. Dengan metode dokumentasi dapat menjadi 

pelengkap metode wawancara dan observasi. Hasil dari dokumentasi dapat 

menjadi pendukung yang memiliki nilai kredibel apabila terdapat foto dan 

karya tulis akademik yang telah tersedia di dalam hasil proses penelitian.21 

Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi yang digunakan sebagai 

pendukung dan bukti penelitian terkait peran guru agama dalam 

implementasi nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan yaitu berupa 

gambar. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Teknik dalam pengecekan keabsahan pada hasil penelitian ini data 

menggunakan teknik Triangulasi.22 Dalam penelitian ini peneliti 

                                                             
21 Ibid, hlm 240. 
22 Triangulasi menurut Lexy J.Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

pembandingan data. Sedangkan Denzin membedakan triangulasi menjadi 4 macam yakni sumber, 

metode, penyelidikan, dan teori dalam teknik pemeriksaan data sesuai kegunaan dan manfaatnya. 
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menggunakan teknik keabsahan data triangulasi dengan sumber dan 

metode/teknik. 

a. Triangulasi Sumber. 

Metode triangulasi sumber berguna untuk menguji dan mengecek 

kreadibilitas data melalui beberapa sumber yang berbeda.23 Untuk 

mengecek kevalidan data tentang peran guru agama dalam implementasi 

nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan kepada peserta didik, peneliti 

menguji data melalui sumber data selain guru agama, namun juga kepala 

sekolah, waka kurikulum, koordinator adiwiyata dan peserta didik yang 

bersangkutan untuk kevalidan data penelitian. 

b. Triangulasi Metode/Teknik. 

Triangulasi metode/teknik digunakan untuk menguji dan mengecek 

kreadibilitas data dengan sumber yang sama namun dengan 

metode/teknik yang berbeda.24 Pada proses keabsahan data dengan 

triangulasi teknik/metode data wawancara yang diperoleh dicek kembali 

dengan data observasi atau dokumentasi. Apabila dari tiga teknik/metode 

penelitian menghasilkan data yang sama maka hasil penelitian dianggap 

valid, dan sebaliknya jika ada yang berbeda penelitian melakukan 

penelitian ulang dengan diskusi lebih lanjut dengan sumber yang 

berkaitan untuk memastikankan dan menemukan kevalidan data. 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 373. 
24 Ibid, 374 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik 

korelasi untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 2 

variabel atau lebih.25. Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara peran guru agama dalam implementasi nilai-

nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan pada peserta didik di MTsN 1 

Ponorogo tahun pelajaran 2021/2022. Aktivitas dalam analisis data sebagai 

berikut : 

a. Reduksi Data 

Proses reduksi data adalah kegiatan membuat rangkuman untuk 

memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting untuk 

mencari tema pokok yang diperlukan saja.26 Dari hasil penelitian ini yang 

berupa peran guru agama dalam implementasi nilai akhlak terhadap 

lingkungan yang tidak memiliki hubungan dengan peran guru agama dan 

nilai-nilai akhlak pada lingkungan akan di pilah dan dibuang, tidak untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

b. Penyajian Data 

Setelah proses reduksi data yaitu penyajian data. Dalam penyajian 

data dapat berupa penyajian berupa uraian singkat, bagan terkait 

hubungan antar katagori,grafik,tabel dan lainnya. Fungsi penyajian data 

                                                             
25Atmojo. J. Tri. 2005 “Modul Penelitian Korelasi”. Jakarta: Fikom Universitas 

Mercubuana. 
26 Miles and Huberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: UI Press, 1992) hlm 10. 
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yaitu untuk memudahkan proses pengolahan data selanjutnya.27 Hasil 

penelitian ini disusun dalam bentuk uraian singkat dan tabel untuk 

memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan terkait hasil penelitian 

peran guru agama dalam implementasi nilai akhlak pada lingkungan. 

c. Verifikasi Data 

Proses verifikasi data dan mengambil kesimpulan merupakan 

langkah ketiga pada proses analisis data penelitian kualitatif. Berdasarkan 

hasil teori yang disusun dan dibagun peneliti dan dari hasil data 

penelitian yang telah diperoleh maka yang dilakukan peneliti selanjutnya 

menganalisis data untuk menarik kesimpulan.28 Kesimpulan awal bersifat 

sementara akan diubah menjadi valid apabila ditemukan bukti kuat 

sebagai pendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Untuk 

mengetahui hasil penelitian perlu dilakukan pengambilan kesimpulan, 

maka peneliti akan tahu apakah guru agama memiliki peran dalam 

implementasi nilai-nilai akhlak pada lingkungan kepada peserta didik. 

Jika pada proses penyimpulan/ verifikasi data belum ditemukan bukti 

kuat untuk mendukung teori penelitian dan simpulan awal maka akan 

dilakukan penelitian ulang untuk memperoleh data yang kuat dan 

akurat.29 

                                                             
27 Ibid, hlm 11. 
28 Ibid, hlm.12 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, hlm 246-253. 
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