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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Tujuan tersebut di atas senada dengan tujuan pendidikan Islam 

secara umum, dimana setiap manusia setelah melalui pendidikan 

diharapkan agar dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan 

dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
3
 Dari tujuan pendidikan Islam di atas dapat disederhanakan 

bahwa pada akhirnya tujuan pendidikan Islam ialah untuk membentuk 

manusia yang berkepribadian muslim yang berakhlak mulia, bersikap dan 

berperilaku sesuai ajaran Islam. 

Seorang guru berperan dalam pengembangan akhlak siswa-

siswinya, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik seorang 

guru juga memiliki syarat-syarat menjadi seorang guru, kompetensi dan 

profesional pada bidangnya, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru. Penyampaian teori tentang akhlak saja, tidak cukup untuk 

membuat anak didik paham tentang pendidikan akhlak itu sendiri, oleh 

karena itu seorang guru menjalakan perannya sebagai pendidik untuk 

menanamkan  akhlak para peserta didiknya agar memiliki kepribadian 

muslim, berakhlak mulia, serta melakukan pengawasan, baik dalam 
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lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Seorang guru adalah 

orang yang bertanggung jawab dalam mengupayakan perkembangan 

potensi anak didik, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor sampai ke 

tingkat setinggi mungkin sesuai ajaran Islam.
4
 

Demikian jelas tujuan pendidikan dan untuk mencapai tujuan 

tersebut, prosesnya harus mengarah ke seluruh komponen yang ada yaitu 

materi, metode, murid dan guru. Peran guru dalam proses pendidikan 

sangat menentukan arah pendidikan sekaligus bertanggung jawab atas 

keberhasilan proses belajar mengajar, untuk itu sebagai guru agama 

dituntut untuk menjadi suri tauladan dan pembimbing bagi peserta didik. 

Keteladanan dalam penanaman akhlak merupakan metode yang 

berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan 

membentuk aspek moral spiritual dan etos sosial anak. Mengingat 

pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yang tindak 

tanduk dan sopan santunnya ditiru oleh mereka.
5
 

Guru yang selalu berusaha dengan berbagai macam cara pada 

peserta didiknya mencontohkan perilaku-perilaku yang baik seperti 

disiplin masuk sekolah, berpakaian rapi, rambut rapi, tetapi pada 

kenyataannya masih banyak peserta didik yang belum meneladaninya. 

Sekarang ini akhlak peserta didik, perilaku, sikap dalam berinteraksi 

kepada orang tua, guru, teman serta lingkungan maupun saat proses 

pembelajaran di sekolah sangat kurang dan mengalami kemerosotan. 

Tentu khusunya guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi pandangan 

masyarakat bahwa guru Pendidikan Agama Islamyang menjadi tolak ukur 

atau acuan dari perilaku peserta didik yang terlihat. 

Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian, 

keselarasan, keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, hubungan 

dengan diri sendiri, sesama manusia, serta makhluk lainnya maupun 
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lingkungannya (hablum minallah dan hablum minannaas).
6
 Dalam hal ini 

Allah SWT mengingatkan dalam Q.S. Al-Isra/17:24: 

                 

        

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 

kasih saying dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah 

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada 

waktu kecil”.(Al-Jumuah: 24)
7
  

Berdasarkan surat Al-Isra di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan agama Islam, akan diketahui bahwa, pendidikan Islam lebih 

menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup 

manusia. 

seorang pendidik selain mengajarkan teori-teori pendidikan juga 

harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam kehidupan sehari-

hari, seperti disiplin masuk sekolah, berpakaian rapi, rambut rapi, perilaku, 

sikap dalam berinteraksi kepada orang tua, guru, teman serta lingkungan 

maupun saat proses pembelajaran disekolah. Kedudukan Pendidikan 

Agama Islam yaitu untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. Kedudukan tersebut menjadi 

lebih urgen lagi untuk jenjang pendidikan tingkat SMP, dimana mereka 

berusia antara 13–15 tahun yang disepakati para ahli ilmu jiwa kelompok 

umur ini berada pada masa remaja, dengan situasi dan kondisi sosial dan 

emosionalnya yang belum stabil. Tujuan tersebut menggambarkan 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang memberikan kepedulian 

pada pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak 

mulia. Kesadaran tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa manusia 
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yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia akan 

dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan baik pribadi, 

berbangsa dan bernegara.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi sekolah saat ini adalah 

pendidikan akhlak yang sudah diterapkan di sekolah, tetapi masih banyak 

anak-anak yang berkelakuan kurang baik.
8
 Di sini dibutuhkan peranan 

guru agama Islam sebagai pengajar sekaligus pendidik, bukan sekedar 

mengajarkan akhlak semata tetapi juga mendidik siswa untuk senantiasa 

berakhlak mulia.Diharapkan pengajaran yang disampaikan oleh guru 

agama di sekolah dapat diterapkan, baik dalam lingkungan sekolah atau di 

luar lingkungan sekolah. 

Guru bukan hanya memberikan pengajaran saja, ataupun 

memberikan pengetahuan dan memberikan pengertian tentang akhlak, 

tetapi bagaimana guru mencontohkan sikap yang baik untuk menanamkan 

akhlak pada siswa. Seorang pendidik atau guru harus tampil menjadi 

teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
9
Keberhasilan sangat 

tergantung pada kualitas kesungguhan realisasi karakteristik pendidik yang 

diteladani, misalnya guru berpakaian selalu rapi, dalam penampilan guru 

juga rapi, kualitas keilmuan, kepemimpinan, keikhlasannya, dan 

sebaginya.Keadaan seperti ini pengaruh teladan berjalan secara langsung 

tanpa disengaja.Setiap yang diharapkan menjadi teladan hendaknya 

memelihara tingkah lakunya. 

Berdasarkanuraian di atas bahwa sosok guru yang bisa diteladani 

peserta didik memiliki posisi sangat penting. Guru yang terbiasa disiplin, 

ramah, dan berakhlak baik, akan menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didiknya. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik dalam 

pandangan peserta didik, yang tindak tanduk dan sopan santunnya,disadari 

                                                 
8
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atau tidak, akan ditiru oleh mereka, bahkan bentuk perkataan, perbuatan 

dan tindak tanduknya, akan senantiasa tertanam dalam kepribadian peserta 

didik.Penampilan seorang guru sangat mempengaruhi sikap mental pribadi 

anak didik, karena guru merupakan teladan bagi anak didik, sehingga 

semua gerakan dan tindakannya akan diamati bahkan ditiru oleh siswa.
10

 

Berdasarkan pengamatan peneliti,dalam prakteknya di sekolah 

yang notabenya adalah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki porsi 

lebih dari sekolah dasar dalam pendidikan agama atau akhlak, akan tetapi 

masih saja terjadi perilaku-perilaku peserta didik yang menyimpang dari 

perilaku baik. Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa dan 

bagaimana pendidikan keteladanan salam pendidikan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas peneliti merasa tertarik 

untuk membahas lebih dalam dengan mengadakan penelitian dan mengkaji 

terhadap tema tersebut dan dituangkan dalam proposal skripsi dengan 

judul “Peranan Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Penanaman Akhlak Siswa-Siswi Kelas VII di SMP Kyai Ageng 

Pandanaran Semarang”. 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan yang penulis jadikan pertimbangan dalam 

menyusun skripsi ini, antara lain sebagai berikut :  

1. Peneliti ingin mengetahui lebih detailnya lagi tentang perkembangan 

peranan keteladanan Guru PAI dalam penanaman akhlak siswa. 

2. Peran guru Pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan untuk 

membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

mewujudkan tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran.  

3. Belum ada penelitian yang membahas tentang Peranan Keteladanan 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam penanaman akhlak di SMP Kyai 

Ageng Pandanaran Semarang Tahun Pelajaran.  
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B. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian. Adapun acuan dari penelitian ini sedikit banyak melibatkan 

skripsi orang lain dan buku-buku sebagai referensi utama. Adapun 

penelitian terdahulu diantaranya :  

Penelitan Sutarno Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam 

penelitiannya yang berjudul konsep pendidikan akhlak dalam Al-Qur‟an 

(telaah terhadap surat Lukman ayat 13-19). Dalam penelitian ini banyak 

menjelaskan konsep pendidikan akhlak yang diajarkan agama Islam yang 

bersumber langsung dalam Al-Qur‟an, khususnya surat Lukman disitu 

terdapat bahwa konsep itu berpengaruh dalam kepribadian muslim, konsep 

pengajaran akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al- Qur‟an Al-Karim 

khususnya pada surat Lukman mengajarkan atau berisi tentang banyak hal 

diantaranya: akidah, akhlak, dan ibadah.Persamaan dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama membahas tentang akhlak yang berpengaruh kepada 

kepribadian muslim. Perbedaanya yaitu penelitian ini tidak menjelaskan 

tentang bagaimana metode yang mendukung untuk membentuk 

kepribadian yang baik.
11

 

Penelitian Syafa‟ah yang berjudul hubungan pendidikan akhlak di 

masa usia SD dengan prestasi belajar PAI pada siswa SMP N 2 Tayung 

tahun pelajaran 2008-2009 penelitian ini memaparkan hubungan 

pendidikan akhlak yang terkait prestasi belajar PAI. Suatu prestasi akan 

selalu diimbangi dengan akhlak yang baik karena tidak mungkin orang 

malas atau berkepribadian buruk mau berusaha dalam meraih suatu cita-

cita apalagi untuk berprestasi. Sedangkan dalam kaitanya dengan 

kepribadian bahwa suatu prestasi yang didapat dengan pendidikan akhlak 

yang baik itu akan berpengaruh dengan kepribadiaanya sehari-hari dalam 
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Sutarno, Konsep pendidikan akhlak dalam Al-Qur’an (telaah terhadap surat lukman 

ayat 13-19 (skripsi), Semarang: Fakultas Agama Islam UNWAHAS, 1009, h.85. 
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hal ini kepribadian seorang muslim.
12

Persamaannya dengan penelitian 

saya yaitu bahwa pendididkan akhlak berpengaruh dengan kepribadiaan 

sehari-hari. Perbedaanya penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana cara 

menanamkan akhlak kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang 

muslim dan berakhlak. 

Penelitian Iza Fakih Kurnia yang berjudul peran guru PAI dalam 

pembentukan akhlaq karimah siswa pada masa pubertas di MTS NU  15 

Jurang Agung Tahun Ajaran 2015/2016, dalam penelitian ini bahwa dalam 

membentuk akhlak itu pelaksanaanya melibatkan seluruh komponen 

sekolah dan bekerja sama dengan orang tua untuk sama-sama 

membimbing, mengawasi, mengarahkan saat di rumah. Penelitian ini 

mempunyai keterkaitan yaitu membentuk akhlak karimah, namun yang 

membedakan dengan penelitian yang dibuat adalah objek kajian dan 

karakteristik peserta didik MTS 15 Jurang Agung Platungan Kabupaten 

Kendal yang usianya pada masa pubertas.
13

Persamaanya dengan penelitian 

saya yaitu sama-sama membentuk akhlakul karimah, perbedaannya 

penelitian ini dilakukan di masa pubertas. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena belum ada 

yang secara spesifik mengkaji atau membahas tentang peranan 

keteladanan Guru PAI dalam penanaman akhlak siswa. Oleh karena itu 

disini peneliti mencoba mengadakan penelitian tentang Peranan 

Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Akhlak 

Siswa Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang. 
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pada siswa SMP N 2 Tayung tahun pelajaran 2008-2009 (skripsi), Semarang: Fakultas Agama 
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C. Fokus Penelitian  

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini 

terfokus pada  pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Perananan keteladanan guru PAI sebagai pendidik dalam penanaman 

akhlak siswa Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran  

2. Perananan keteladanan guru PAI sebagai teladan dalam penanaman 

akhlak siswa Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran  

3. Faktor yang mempengaruhi peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam penanaman akhlak melalui keteladanannya kepada siswa 

Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran  

D. Penegasan Istilah 

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Peranan  

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa.
14

 

2. Keteladanan  

  Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata 

“keteladanan” mempunyai akar kata “teladan” yeng berarti “perbuatan 

yang patut ditiru dan dicontoh”.  Jadi, “keteladanan: adalah hal-hal 

yang dapat ditiru dan dicontoh dalam hal kebaikan.
15

 

3. Guru  

   Guru adalah pendidik yaituorang yang melaksanakan tugas 

mendidik atau orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran 

baik formal atau non formal. Pendidikan tidak dibatasi ruang dan 

waktu, kapan saja dan di mana saja.
16
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Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, 
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15
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16
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4. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam 

yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama 

Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun diakhirat.
17

 

5. Penanaman  

Penanaman adalah proses, cara, perbuatan,menanam, menanami, 

atau menanamkan.
18

 

6. Akhlak  

Hal ihwal yang melekat dalam jiwa, dari padanya timbul perbuatan 

perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh 

manusia.
19

 

7. Siswa 

Siswa yang biasa disebut anak didik adalah orang yang dengan 

sengaja datang ke sekolah untuk dididik agar menjadi orang yang 

berilmu pengetahuan dikemudian hari. “Siswa dipahami pribadi yang 

memiliki kebebasan untuk membangun ide atau gagasan tanpa harus 

diintervensi oleh siapapun, siswa diposisikan manusia dewasa yang 

sudah memiliki modal awal pengetahuan”.
20

 

8. SMP Kyai Ageng Pandanaran 

SMP Kyai Ageng Pandanaran adalah sekolah yang berada dalam 

satu lokasi dengan SMA Kyai Ageng Pandanaran dan SMK 

Pandanaran yang berdiri di bawah naungan satu yayasan.Yang 

                                                 
17

Zakiyah Darajat, et.all.(dengan orang lain), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996, h. 86.  
18

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 2008, h. 1392. 
19

Zainudin Ali, pendidikan Agama Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h. 29. 
20

Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, Semarang: Rasail Media Group, 2008, h. 

74.  
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berlokasi di jalan BrigJend. S Sudiarto No.599,  Kec. Pedurungan, 

Kota Semarang,  Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan‟‟Peranan Keteladanan Guru PAI dalam 

Penanaman Akhlak  Siswa Studi Kasus di SMP Kyai Ageng Pandanaran 

Semarang” adalah penerapan Keteladanan dalam penanaman akhlak 

merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam 

mempersiapkan dan membentuk akhlak. Mengingat pendidik adalah 

seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yang tindak tanduk dan 

sopan santunnya ditiru oleh mereka. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan peran guru PAI sebagai pendidik dalam 

penanaman akhlak siswa di SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang. 

2. Untuk mendiskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

sebagai teladan dalam Penanamanakhlak siswa di SMP Kyai Ageng 

Pandanaran Semarang. 

3. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung peranan 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Penanaman akhlak di 

SMP SMP Kyai Ageng PandanaranSemarang. 

2. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya yaitu: 

a. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis 

memperkaya khasanah keilmuan dan sebagi tolak ukur bagi setiap 

pengajar dalam perananya di bidang belajar mengajar. 
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b. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan.Khususnya 

kepala sekolah, guru, siswa, juga bagi peneliti. 

F. Metode Peneliti 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan terjun 

langsung ke lokasi sumber penelitian untuk memperoleh data yang 

akurat serta obyektif, maka penulis datang langsung ke lokasi 

penelitian yaitu di SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang. 

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif  untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif pada hakekatnya 

adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sekitarnya.
21

 

 Penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan peranan keteladanan Guru PAI dalam 

penanaman akhlak siswa di SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang. 

2. Subjek dan objek penelitian 

a. Subjek Penelitian  

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

Kepala Sekolah, guru PAI dan siswa SMP Kyai Ageng Pandanaran 

Semarang. Berdasarkan hal ini maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrumen sederhana, yang diharapakan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun 

                                                 
21

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1996, h. 34. 
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ke lapangan sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan 

membuat kesimpulan. 

b. Objek Penelitian  

Penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya  yaitu 

peranan keteladanan guru pendidikan agama Islam dalam 

penanaman akhlak siswa. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a) Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

kualitatif.Penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan keteladanan Guru 

PAI dalam penanaman akhlak siswa di SMP Kyai Ageng 

Pandanaran Semarang. 

  b) Sumber Data 

  Dalam penentuan data ini terdapat 2(dua) buah data yang 

terkumpul oleh penulis antara lain: 

  1) Data Primer 

  Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

utama.
22

 Data ini diperoleh dari aktivitas guru dalam pembinaan 

anak, antara lain meliputi kedisiplinan dan ketaatan terhadap 

tata tertib sekolah, keseharian siswa terhadap guru teman-

temannya di lingkungan sekolah, mengenai peranan guru PAI 

dalam penanaman akhlak pada siswa kelas VII di SMP Kyai 

Ageng Pandanaran Semarang. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

Michael Quina Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, Cet 2, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009, h..184.  
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2) Data Sekunder 

 Data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari orang kedua.
23

 Data ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, karyawan, mengenai sejarah 

singkat, letak geografis, keadaan guru dan karyawan, keadaan 

siswa, keadaan sarana prasarana, kurikulum dan sistem 

pendidikan serta pengembangan program dalamPeranan 

Keteladan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman 

Akhlak Siswa Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran 

Semarang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview)  dan 

dokumentasi.  

 Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

 Observasi adalah dasar semua ilmu yang bisa diartikan fakta 

yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi.
24

 Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian. Berdasarkan jenisnya, observasi 

dibagi menjadi dua,  yaitu sebagai berikut:  

a) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan 

dimanaobserver berada bersama obyek yang diselidiki.  

                                                 
23

Ibid, h.185.  
24

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2012, h. 310. 

 



14 

 

 

 

b) Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa 

yang akan diteliti.  

  Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati lingkungan 

SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang, mengamati bentuk 

bangunan sekolah dan fasilitas sekolah, proses pelaksanaan 

pembelajaran, mengamati kebiasaan serta perilaku siswa.  

2.Wawancara  

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
25

 Metode 

ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam 

terkait penelitian yang dilakukan di SMP Kyai Ageng Pandanaran 

Semarang. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur, yaitu proses wawancara yang tidak terapaku pada 

pedoman instrumen penelitian, tetapi dikembangkan sesuai dengan 

kondisi lapangan. Pedoman istrumen wawancara digunakan agar 

wawancara tidak meluas dan tidak keluar dari pokok permasalahan 

penelitian, yang menjadi informan wawancara adalah Kepala 

Sekolah, guru PAI serta siswa SMP Kyai Ageng Pandanaran 

Semarang. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip-arsip, akta, ijazah, raport, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
26

Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh 

data tertulis tentang gambaran umum SMP Kyai Ageng 

Pandanaran Semarang, letak dan keadaan georgafis, sejarah 

                                                 
25

Ibid., h.317. 
26

Ibid, h. 329. 
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berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, struktur kerja, 

keadaan guru, keadaan siswa dan karyawan, sarana dan prasarana, 

serta kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan peranan 

keteladanan dalam penanaman akhlak siswa sebagai pelengkap 

data skripsi. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya peneliti menyeleksi dan 

menyusun data tersebut. Data yang tersusun agar mempunyai arti 

maka perlu diolah atau dianalisis.  

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menggunakan kata-kata dan fakta-fakta yang ada.  

Deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
27

 Sedangkan 

kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang 

digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar 

alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian 

hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian 

yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran 

kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.
28

 

Peneliti berusaha menggambarkan tentang pelaksanaan 

Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman 

Akhlak Siswa Kelas VII di SMP Kyai Ageng Pandanaran Semarang. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, 

menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di 

lapangan. Analisa ini dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah 

perolehan data tanpa harus menuggu data keseluruhan terkumpul.
29

 

                                                 
27

Suharismi Arikunto, Op. Cit., h. 3. 
28

Andi Prawoto, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 24.  
29

Sugiyono, Op. Cit., h.336. 
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Langkah-langkah yang diambil dalam analisa data adalah:  

a) Pengambilan data  

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

berupa catatan lapangan mengenai obyek yang diteliti. 

b) Reduksi Data  

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, menelaah, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting serta 

membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data selama 

proses pengumpulan dilapangan dapat membantu peneliti untuk 

klarifikasi temuan data, melengkapi data dan mencari data 

pendukung yang diperlukan. Data yang telah direduksi 

selanjutnya dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasikan.  

c) Penyajian Data  

Penyajian data dimaksudkan agar semua data yang 

diperoleh di lapangan yang berupa data hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga 

dihasilkan deskriptif tentang peranan keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam penanaman akhlak siswa.  

6. Keabsahan Data 

 Keabsahan data didasarkan pada hubungan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data. Untuk 

pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

untuk sumber yang sama dan serempak. Sedangkan yang digunakan 

peneliti dalam penelitian adalah triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber.
30

 

                                                 
30

Sugiyono, Op. Cit,. h. 330.  



17 

 

 

 

(1) Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Skema triangulasi teknik dapat digambarkan 

pada gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Triangulasi Teknik  

 

(2) Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari 

sumberyang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
31

 Skema 

triangulasisumber digambarkan pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Triangulasi sumber 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

Sugiyono, Op. Cit.,  h. 331. 
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G. Sistematika Penyusunan Skripsi  

Sistematika penulisan skripsi ini peneliti bagi menjadi tiga bagian, 

bagian tersebut yaitu: 

1. Bagian Depan  

Dalam bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halam motto, halam 

persembahan, kata pengantar, dan halaman pedoman transliterasi, 

daftar isi, tabel. 

2. Bagian Isi  

Dalam bagian isi terdiri dari beberapa bab antara lain: 

Bab Satu: Pendahuluan Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Fokus Penelitian, 

Penegasan Istilah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, Dan Sistematika Penyusunan Skripsi. 

Bab Dua landasan teori: berisi uraian tentang tinjauan tentang 

Pengertian Keteladanan, Pengertian Guru Pendidikan Agama 

Islam, Kedudukan Guru Pendidikan Agama Islam, Syarat dan Sifat 

Guru Pendidikan Agama Islam, Tugas Guru Pendidikan Agama 

Islam, Pengertian Akhlak, Dasar Akhlak, Tujuan Penanaman 

Akhlak, Fakto-Fktor Yang Mempengaruhi Penanaman Akhlak, 

Metode Penanaman Akhlak, Penanaman Akhlak Siswa melalui 

Keteladanan Guru, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Penanaman Akhlak Siswa sebagai Pendidik, Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Akhlak Siswa sebagai 

Teladan, Faktor Yang Menghambat dan Mendukung Penanaman 

Akhlak Siswa.Kerangka berfikir. 

Bab Tiga laporan hasil penelitian keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam penanaman akhlak. Bab ini berisi: 

laporan situasi umum objek penelitian yaitu gambaran umum 

tentang SMP Kyai Ageng pandanaran semarang, Sejarah 
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berdirinya SMP Kyai Ageng Pandaran Semarang, Letak Geografis, 

Visi, Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keadaan Guru dan 

Karyawan, Keadaan Siswa, Sarana Prasarana, Peran guru 

Pendidikan Agama Islam sebagai pendidik, Peran guru PAI 

sebagai teladan, Fakto-faktor yang mendukung dan menghambat 

penanaman akhlak siswa.  

 Bab Empat analisis hasil penelitian keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari: Analisis Guru 

Pendidikan Agama Islam Sebagai Pendidik Dalam Penanaman 

Akhlak Siswa, Analisis Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai 

Teladan Dalam Penanaman Akhlak Siswa, Analisis Faktor yang 

mempengaruhi Penanaman Akhlak Siswa. 

Bab Lima penutup yang terdiri dari simpulan, saran, dan 

kata penutup. 

3. Bagian Akhir  

           Bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, hasil wawancara 

penelitian, dokumentasi, dan lampiran-lampiran dan daftar riwayat 

hidup peneliti dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


