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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurna 

terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat 

diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dalam 

masyarakat yang peradabannya sederhana telah ada proses pendidikan. Oleh 

karena itu, tidak mengherankan bila dikatakan bahwa pendidikan telah ada 

sejak munculnya peradaban umat manusia, sebab sejak awal manusia 

diciptkan upaya membangun peradaban selalu dilakukan. Manusia mencita-

citakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Melalui proses pendidikan 

yang benar dan baik, maka cita-cita ini diyakini akan terwujud dalam realitas 

kehidupan manusia.
1
 Allah berfirman : 

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا     قَاَل لَهُ ُموَسٰى هَْل أَتَّبُِعَك َعلَٰى أَْن تَُعلَِّمِه ِممَّ

Yang artinya: ”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepadamu” (QS. Al-Kahfi : 66)”. 

Dari ayat ini dapat diambil beberapa pokok pemikiran dengan aspek 

pendidikan bahwa seorang pendidik hendaknya Menuntun anak didiknya. 

Dalam hal ini menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai 

fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. Peran tersebut 

dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa 

negara dan agamanya. Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi 

dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring 

berjalananya waktu. Dan kalau kita tidak mengikutinya, maka akan 

menjadikan anak yang tertinggal. Mengarahkannya untuk tidak mempelajari 
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sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak 

sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya.
2
 

Dalam lembaga pendidikan sekolah, yang menjadi obyek dari tujuan 

pendidikan adalah siswa. Diharapkan, keberadaan siswa ini mampu menjadi 

manusia yang mempunyai kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan 

kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu budaya masyarakat yang selalu 

akan dijunjung tinggi keberadaannya adalah  kejujuran. Nilai-nilai kejujuran 

siswa ini dapat ditumbuh kembangkan oleh seorang guru melalui sebuah 

proses pembelajaran yang bersifat religious, yaitu pembelajaran Aqidah 

Akhlak. 

Pembelajaran Aqidah Akhlak sangatlah penting diberikan kepada siswa 

sebagai pemegang estafet generasi islam. Karena secara umum karakteristik 

pembelajaran Aqidah Akhlak yang telah menekankan pengetahuan, 

pemahaman, dan penghayatan siswa terhadap imannya, serta mewujudkan 

iman tersebut dalam bentuk sikap hidup siswa baik ucapan, perbuatan dalam 

berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

Aqidah adalah dasar-dasar pokok atau keyakinan hati seseorang muslim 

yang bersumber dari ajaran islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim 

sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sedangkan Akhlak adalah perilaku 

yang bersumber dari wahyu dan berkembang menurut pendidikan tentang 

masalah dunia dan akhirat. Pendidikan dunia itu perlu, tetapi tidak cukup. 

Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan akhirat. Sehingga proses 

pendidikan bersumber pada wahyu dan mengembangkan perilaku manusia
3
. 

Dalam menghadapi fenomena globalisasi ini pendidikan adalah masalah 

penting dan fundamental dalam kaitannya dengan budaya lokal, pendidikian 

merupakan suatu pembinaan terhadap pembangunan bangsa secara 
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keseluruhan. Saat ini pendidikan dituntut untuk dapat memainkan peranannya 

sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperoleh etika 

dan moral bangsa. Pendidikan merupakan suatu media sosialisasi nilai-nilai 

luhur, khususnya ajaran agama, yang akan lebih efektif bila diberikan kepada 

anak (siswa) sejak dini. 

Dengan adanya peranan pembelajaran Aqidah Akhlak diharapkan siswa 

mampu berbuat jujur dalam segala aktivitasnya. Karena kejujuran merupakan 

sifat terpuji merupakan kunci sukses di dalam pergaulan. Pada dasarnya 

semua orang menuntut adanya sifat jujur, baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain, tidak terbatas baik ia seorang siswa atau guru, seorang pimpinan 

atau seorang bawahan, orang tua atau anak-anak, dan semua orang dalam 

segala lapisan di manapun mereka berada dituntut untuk berlaku jujur. Jujur 

adalah perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. 

Dalam rangka mewujudkan aspirasi peningkatan kehidupan beragama 

dikalangan anak didik, yang dibutuhkan adalah pendidikan yang sesuai 

dengan keyakinan agama, dalam arti bahwa pemahaman terhadap ajaran 

agama akan menumbuhkan keinginan dan kemauan untuk mengamalkannya. 

MTs Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara merupakan salah satu 

madrasah yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Madrasah yang 

melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum KTSP. 

Untuk pelaksanaannya sangat beragam model pembelajaran yang digunakan. 

Model yang digunakan berbeda antara guru satu dengan guru yang lain.  

Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru selain menetapkan tujuan dan 

menentukan langkah-langkah aktivitas pembelajaran, ia juga harus 

menetapkan strategi pengajaran yang cocok dengan tujuan yang telah 

dirumuskan dan perkembangan psikolgi anak didik
4
. 

Karena hakikatnya tugas pendidikan adalah mempersiapkan generasi anak-

anak bangsa agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya di 
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kemudian hari sebagai khalifah Allah di bumi
5
. Dalam hal ini, siswa harus 

mampu bersifat jujur dalam segala hal. Maka pembelajaran Aqidah Akhlak 

sangat penting, dan guru harus menerapkan konsep  yang baik. Berawal dari 

sinilah maka peneliti ingin mengadakan penelitian guna menyusun skripsi 

dengan judul : “PERANAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DALAM 

MENANAMKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN SISWA DI MTs. MIFTAHUL 

HUDA NGASEM BATEALIT JEPARA TAHUN PELAJARAN 2015/2016” 

 

B.   Alasan Pemilihan Judul 

Alasan utama penulis memilih judul  “Peranan Pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran Siswa di MTs.Miftahul 

Huda Ngasem Batealit Jepara Tahaun Pelajaran 2015/2016” adalah : 

1. Mengingat pentingnya pembelajaran Aqidah Akhlak diharapkan mampu 

meningkatkan peranan pada akhlak yang lebih baik 

2. Keberhasilan pembelajaran tentunya menjadi tujuan proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, usaha-usaha menuju ke arah tercapainya tujuan 

belajar mengajar di perlukan pembelajaran yang baik , sehingga proses 

belajar mengajar menjadi berhasil.  

3. MTs. Miftahul Huda adalah lembaga yang mengajarkan keagamaan dan 

tata cara perilaku yang baik, Pengajaranya lebih banyak agamanya 

dibandingkan dengan sekolah umum 

4. MTs. Miftahul Huda Ngasem merupakan lembaga pendidikan keagamaan 

meskipun demikian perilaku mereka sama dengan yang sekolah 

umum,sehingga dengan melihat keadaan tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap MTs.Miftahul Huda Ngasem. 

 

C. Telaah Pustaka 

Karya ilmiah yang berbentuk skripsi ditulis oleh M. Harun, untuk 

memperoleh gelar sarjana Fakultas Agama Islam, program studi PAI tersebut 

                                                 
5
 Pedoman Integrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dalam pembelajaran, 

Departeman Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2005, h, 1. 



5 

 

mengunakan pendekatan kualitatif,  dengan judul; “proses pembelajaran aqidah 

akhlak di MA
6
”. Perguruan hidayatul islamiah Kuala Tungkal Tahun Pelajaran  

2007/2008, tema penulisannya pada proses pembelajaran dalam 

menanggulangi kesulitan menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa, khususnya 

di Kuala Tungkal. Kesimpulannya adalah Dalam mengaplikasikan metode ini 

pada proses belajar mengajar, metode kisah merupakan salah satu metode 

pendidikan yang masyhur dan penting, sebab metode kisah mampu mengikat 

pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya selanjutnya 

makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati dan ikut menghayati 

atau merasakan isi kisah seolah-olah ia yang menjadi tokohnya. Hal itu jika 

didasari oleh ketulusan hati yang mendalam, sehingga menimbulkan sugesti 

untuk mengikuti alur cerita sampai selesai.             

Karya ilmiah berbentuk skripsi di tulis oleh Isticharoh,Fakultas Agama 

Islam degan judul; “Internalisasi Nilai Kejujuran melalui Pembelajaran PAI 

bagi siswa di Isma  Piyungan Bantul Tahun Pelajaran 2012/2013”.
7
  Dalam 

skripsi tersebut mengunakan metode penelitian lapangan dengan mengunakan 

kualitatif. Tema penelitian tersebut pada permasalahan internalisasi nilai 

kejujuran dalam pembelajaran PAI bagi siswa. Kesimpulannya adalah 

pembelajaran agama islam pada siswa yang mana guru juga perlu memberikan 

keteladanan dan memposisikan diri layaknya orang tua yang member arahan 

dan langkah mengenai keagamaan pada anak didiknya. 

Karya ilmiah berbentuk skripsi di tulis oleh Trianing Permata A ,Fakultas 

Agama Islam degan judul; “Penanaman nilai kejujuran dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Negeri Pagu Kediri Tahun Pelajaran 2012/2013”.
8
 

Kesimpulannya adalah bahwa kejujuran bisa dipelajari dan diterapkan. 

Sedangkan pendekatan statis adalah bahwa kejujuran seorang manusia itu 

sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Untuk siswa sendiri kejujuran dapat 

                                                 
6
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8
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di lihat dari tingkah laku dan kebiasaannya di lingkungan sekolah sehari-hari 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Karena itu perlu diadakan 

pengamatan saat siswa sedang berinteraksi dengan guru saat pelajaran 

berlangsung. Apakah siswa benar-benar jujur telah mengerti dan memahami 

materi yang di ajarkan atau tidak.Tingkat pemahaman siswa saat proses Belajar 

Mengajar berkaitan juga dengan tingkat kejujuran para siswa saat ujian 

berlangsung. Jika tingkat pemahaman siswa saat guru menerangkan rendah, 

maka akan memicu para siswa untuk bertingkah-laku tidak jujur saatujian. 

Oleh sebab itu, perilaku kejujuran siswa saat ujian berlangsung adalah sangat 

erat kaitannya dengan cara mengajar guru saat proses belajar mengajar 

berlangsung.  

Dilihat dari kajian pustaka diatas, meskipun ada beberapa kemiripan dari 

judul-judul skripsi tersebut dengan masalah yang penulis kemukakan,namun 

penulis disini lebih menekankan pada Peranan Pembelajaran Akidah Akhlaq 

dalam Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran Siswa di MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara. Disamping itu, perbedaan dalam penilitian ini dapat 

dilihat juga baik dari segi setting atau tempat penelitian ini dilakukan, subyek 

penelitiannya, serta analisis deskripsi kualitatif yang peneliti pilih.  

       

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul pokok yang perlu dicari 

pembahasan lebih lanjut. Maka peneliti mefokuskan pemilihan pada: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

2. Kondisi Kejujuran  siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Peranan pembelajaran Aqidah Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca maka akan dijelaskan 

arti istilah dalam judul skripsi “Peranan Pembelajaran Aqidah Akhlak 

dalam Menanamkan Nilai-nilai Kejujuran Siswa di MTs.Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016” 

Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Peranan merupakan suatu hal yang di perbuat atau suatu hal yang besar 

pengaruhnya pada suatu peristiwa.
9
  

2. Aqidah Akhlak adalah usaha yang di lakukan untuk mengembangkan 

potensi anak didik yang di lakukan secara sistematis dan pragmatis, 

berdasarkan hukum Islam  agar dapat di pahami, di hayati, dan di 

amalkan.
10

 

3. Kejujuran (shidq) adalah tiang penopang segala persoalan, dengannya 

kesempurnaan dalam menempuh jalan ini tercapai, dan melaluinya pula 

ada tata aturan. Kejujuran mengiringi derajat kenabian.
11

 

4. Siswa adalah orang yang menerima pengetahuan dari pendidik 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan judul skripsi yang penulis 

maksud dengan Peranan Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Menanamkan 

Nilia-nilai kejujuran siswa di MTs Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam meningkatkan 

sesuatu yang ingin dicapai. Sedangkan yang penulis maksud dengan 

menanamkan nilai-nilai kejujuran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

sikap kejujuran  serta memerlukan pendidikan menanamkan kejujuran. 

 

 

                                                 
9
 Tim Penyusun Kamus Purbinsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1995, h. 112. 
10

  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, Rajawali Presss, Jakarta, 1995, h. 32. 
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 Imam al-Qusyairi an-Naisabury, Risalatul Qusyaiririyah Induk Ilmu Tasawuf, Risalah 
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F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Fokus di atas maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

lebih jauh tentang: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak dalam 

menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui kondisi Kejujuran  siswa di  MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3.  Untuk mengetahui peranan pembelajaran Aqidah Akhlak dalam 

menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Setelah mengetahui masalah dan arah (target dan tujuan) penelitian di 

atas, selanjutnya penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan nilai guna 

(manfaat) bagi hasanah keumuman. Di antara manfaat dan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoretis 

a. Secara akademik, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan, 

khususnya mengenai problematika pembelajaran Aqidah Akhlak dalam 

menanmkan nilai-nilai kejujuran siswa. 

b. Secara sosial pendidikan, karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan salah 

satu bahan pijakan sekaligus pertimbangan semua pihak khususnya 

guru dan siswa maupun masyarakat agar memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang ilmu beretika dalam ptoses belajar mengajar. 

c. Dalam wacana keilmuan, karya ini dihapkan bisa ikut memperkaya 

khasanah karya tulis ilmiah yang telah ada, sehingga bisa menjadi 

rujukan bagi kebijakan yang akan di ambil dalam bidang ilmu 

pengetahuan lebih-lebih dalam ilmu pembelajaran aqidah akhlak dalam 

penanaman terhadap kejujuran. 
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2. Secara Praktis 

a. Dari penelitian ini, dapat ditemukan bagaimana sebenarnya letak 

persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan dari peranan 

pembelajaran Aqidah Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran 

siswa sehingga terdapat pemahaman yang terperinci tentang peranan 

pembelajaran dan kemudian dapat dijadikan panduan dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar di suatu madrasah atau sekolah 

baik itu di sekolah Islam maupun di sekolah umum dan lembaga 

pendidikan yang lain. 

b. Sebagai bahan kajian yang sesuai untuk pelaksanaan berperanan dalam 

dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dan bisa menanamkan nilai-nilai 

kejujuran siswa. 

c. Sebagai salah satu pilihan panduan untuk menerapkan pembelajaran 

yang telah disesuaikan dengan kondisi proses pendidikan dimasa kini 

dengan tidak meninggalkan kaidah manfaat dari para pemikiran 

terdahulu (klasik). 

 

G. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Field research atau penelitian kancah, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan tempat dimana terjadinya 

gejala-gejala yang diselidiki.
12

 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan murni dan berusaha untuk mendapatkan informasi dari buku-buku 

atau kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dalam 

menyusun teori ada hubungannya pula dengan masalah-masalah yang sedang 

penulis bahas.   

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non 

statistik yaitu menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) yang 

                                                 
12

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM,  2000, h. 

224.  
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bersifat deskriptif yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka-angka, akan 

tetapi dalam bentuk kata-kata atau gambar.
13

  Dimana penelitian ini 

mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendiskripsikan 

tentang segala sesuatu yang bekaitan dengan kesuluruhan kegiatan, yaitu 

Peranan Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Kejujuran Siswa diMTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara. 

2. Metode Penentuan Subyek 

Subyek dalam penelitian adalah sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data diperoleh.
14

 Subyek penelitiannya adalah siswa dan 

Guru MTs. Miftahul Huda Ngasem, sedangkan yang menjadi Obyek  

penelitian yaitu MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara untuk 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Sumber Data  

Sumber data primer. yaitu terdiri dari: siswa, kepala sekolah,  serta dewan   

guru PAI MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara. 

Sumber data sekunder, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang saya ambil serta segala sesuatu yang mendukung.  

4. Metode Pengumpuan Data 

 Tehnik pengumpulan data yang dipakai penulis terbagai menjadi tiga 

bagian yaitu: 

a. Metode Observasi (Pengamatan)  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
15

 pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

partisipan yaitu apabila observasi (orang yang melakukan observasi) 

turutama bila bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi 

(disebut dengan observees)
16

 

                                                 
13

 Sudarwan Danim, Menjadi peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 51. 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta, Rinike 

Cipta, 1996), h. 114. 
15

 Cholil Narbuko, H. Abu Achmadi, Lok. Cit, h. 70 
16

 Cholil Narbuko, H. Abu Achmadi, Ibid, h. 72 
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 Mengingat peneliti menentukan secara khusus calon-calon 

informannya kemudian diamati secara biasa maka peneliti dalam 

pengumpulan datanya memakai metode observasi (pengamatan).  

Dalam kamus bahasa indanesia observasi adalah; pengamatan, 

peninjauan secara cermat
17

 dengan alat indra terhadap sasaran yang 

dituju baik secara dekat atau jarak jauh untuk mendapatkan informasi 

yang diharapkan mengena sasaran tersebut. 

Metode observasi partisipan ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh data tentang metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara untuk tahun 

pelajaran 2015/2016. 

b. Metode Interview (wawancara) 

wawancara adalah proses Tanya jawab dalam peneliti yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
18

 Wawancara merupakan model pendekatan yang baik untuk 

memburu informasi.
19

 Keberhasilan peneliti dalam memburu data 

ditentukan oleh banyak faktor antara lain  situasi, isi dan kedalaman 

wawancara dan hubungan antara peneliti dan subjek peneliti serta mutu 

penelitian itu sendiri. Dan digunakan peneliti adalah metode wawancara 

terpimpin, adapun ciri pokok wawancara terpimpin adalah si 

pewawancara terlibat oleh fungsinya sebagai pengumpul data yang 

relefan dengan tujuan penelitiannya. Metode ini peneliti gunakan untuk 

mengetahui tentang sejarah berdiri dan perkembangan MTs. Miftahul 

Huda Ngasem Batealit Jepara, Pelaksanaan pembelajaran Agama Islam 

(PAI). 

 

 

                                                 
17

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus B. Indonesi. Jakarta, Balai Pustaka, 1997, 

h. 698. 
18

 Cholil Narbuko, H. Abu Achmadi, Op. Cit, h. 83. 
19

 Nur Khoiri, Konsep Dasar Penelitian, INISNU, 2004, h. 48. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti,notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.
20

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen di MTs. 

Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara tentang struktur organisasi 

sekolah, keadaan guru dan karyawan serta siswa juga arsip-arsip yang 

berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut.  Triangulasi juga bisa disebut sebagai 

teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi 

dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti 

membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Triangulasi ini dilakukan dengan cara : 

a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

saling berkaitan. 

c. Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai 

pemahaman tentang suatu atau berbagai hal. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam buku Metodelogi penelitian kualitatif, analisis data adalah sebagai 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk 

                                                 
20

 Suharsimi Arikunto, Lok. Cit, h. 234. 
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memberikan bantuan pada tema dan ide, sehingga untuk menganalisis 

keseluruhan data yang terkumpul,penulis mengunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode deduktif  merupakan metode yang  pembahasannya dimulai 

dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kehal-hal yang 

bersifat khusus. Metode ini banyak diterapkan pada pemikiran para ahli 

tentang definisi suatu masalah. 

b. Metode induktif yaitu metode yang pembahasannya dimulai dari hal-hal 

yang bersifat khusus kemudian ditarik kehal-hal yang bersifat 

umum.Metode ini juga diterapkan pada pemikiran para ahli tentang 

definisi suatu masalah. 

c.  Metode diskriptif analisis yaitu metode untuk menjelaskan suatu fakta 

atau pemikiran sehingga dapat diterima secara rasional.Dalam hal ini 

Peranan Pembelajaran Aqidah Akhlak dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Kejujuran Siswa, dipaparkan dan kemudian dianalisis.  

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, 

maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. 

2. Bagian isi 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Memuat Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan 

Judul,Telaah  Pustaka, Fokus Penelitian, Penegasan Istilah,  

Tujuan dan Manfaat Penelitian,  Metode Penelitian dan 

Sistematika Penyusunan Skripsi. 
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BAB II : PERANAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK 

DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN 

SISWA.  

   Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan pembelajaran aqidah 

akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa, 

kondisi kejujuran siswa, peranan pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa. 

BAB III :  LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG PERANAN 

PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DALAM 

MENANAMKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN SISWA DI 

MTs MIFTAHUL HUDA NGASEM BATEALIT JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016.  

Dalam Bab ini berisi tentang data peranan pembelajaran 

Aqidah akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa 

di MTs. Miftahul Huda Ngasem tahun pelajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian pertama yaitu  gambaran umum MTs. 

Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara terdiri dari sejarah 

berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru, 

karyawan dan peserta didi, kurikulum, serta sarana dan 

prasarana. Yang kedua adalah hasil penelitian yang meliputi 

deskripsi data tentang pelaksanaan pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa di 

MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara, deskripsi data  

tentang Kondisi Kejujuran  siswa di  MTs. Miftahul Huda 

Ngasem Batealit Jepara, deskripsi data tentang Peranan 

pembelajaran Aqidah Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai 

kejujuran siswa di MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit 

Jepara. 

BAB IV : ANALISIS PERANAN PEMBELAJARAN AQIDAH 

AKHLAK DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI 

KEJUJURAN SISWA DI MTs MIFTAHUL HUDA 
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NGASEM BATEALIT JEPARA TAHUN PELAJARAN 

2015/2016. 

Bab ini berisi analisis Pelaksanaan pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa di 

MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara, analisis 

Kondisi Kejujuran  siswa di  MTs. Miftahul Huda Ngasem 

Batealit Jepara, analisis Peranan pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran siswa di 

MTs. Miftahul Huda Ngasem Batealit Jepara. 

 

BAB V :  PENUTUP  

  Berisi tentang penutup yang meliputi simpulan, saran dan 

kata penutup. 

 

3. Bagian Akhir 

Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 


