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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan pondasi yang utama dalam pembentukan pribadi 

manusia yang seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya 

pribadi yang berakhlak, merupakan hal pertama yang harus dilakukan. 

Begitu pentingnya akhlak, Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 

18 : 

1ِإنَّ اللََّه ََل ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخورٍ  ۖ  َوََل ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوََل ََتِْش ِف اْْلَْرِض َمَرًحا 
 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena  

sombong) dan janganlah  kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. (QS.Luqman:18) 

 

Pembinaan akhlak di sekolah harus dilakukan secara teratur dan terarah 

agar siswa dapat mengembangkan dan mempraktekannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai tujuan itu tentu tidak terlepas dari beberapa 

faktor penunjang yang tersedia dan terlaksana dengan baik, seperti tenaga 

pengajar yang baik serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

proses dari pembinaan akhlak secara keseluruhan.   

Salah satu tujuan utama pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah dalam rangka pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian 

yang luhur menjadi penting untuk ditanamkan kepada setiap anak didik, 
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karena apabila diabaikan maka tidak jarang kita mendapati adanya 

fenomena perilaku dari anak- anak usia sekolah yang tidak terpuji, seperti 

merebaknya penggunaan narkoba, pelecehan seksual, tawuran antar pelajar, 

pergaulan bebas, genk motor dan sebagainya.
2
 

Akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan ini. Karena, 

tanpa akhlak anak-anak akan menjadi manusia yang tidak bermoral, tidak 

terkendali baik kendali keagamaan, adat maupun moral, dan jauh dari 

nilai-nilai ajaran Islam. 

Secara ideal,  pengembangan  kemanusiaan  seutuhnya  hendaknya  

mencapai pribadi-pribadi yang kediriannya matang, dengan kemampuan 

sosial yang menyejukkan, kesusilaan yang tinggi dan keimanan serta 

ketaqwaan yang dalam. Tetapi kenyataan yang sering dijumpai adalah 

keadaan pribadi yang kurang berkembang dan rapuh, kesosialan yang 

kurang, kesusilaan yang rendah dan keimanan  serta  ketaqwaan  yang  

dangkal.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  dalam proses pendidikan banyak 

dijumpai permasalahan yang dialami oleh para siswa. Potensi-potensi yang 

ada pada diri mereka tidak dapat berkembang secara optimal sehingga 

pada akhirnya apabila permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut 

tidak segera diatasi, maka harapan dan masa depannya akan terancam.
3
 

Akhlak menjadi tujuan pendidikan formal sebagai wujud keberhasilah 

peserta didik setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan bertujuan 

mengembangkan aspek batin atau rohani dan pendidikan bersifat  jasmani  
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atau  lahiriyah.  Pendidikan  bersifat  rohani  merujuk  kepada kualitas 

kepribadian, karakter, akhlak dan watak, kesemua itu menjadi bagian 

penting dalam pendidikan. Kedua, pengembangan terfokus kepada aspek 

jasmani, seperti ketangkasan, kesehatan, cakap, kreatif. Pengembangan 

tersebut dilakukan di institusi sekolah dan di luar sekolah seperti di dalam 

keluarga, dan masyarakat. Tujuan  pendidikan  berusaha  membentuk  

pribadi  berkualitas baik  jasmani  dan rohani. Secara konseptual, 

pendidikan mempunyai peran strategis dalam membentuk anak didik 

menjadi manusia berkualitas, tidak saja berkualitas dalam segi skill, 

kognitif dan afektif, tetapi juga aspek spiritual. Hal ini membuktikan 

pendidikan mempunyai andil besar dalam mengarahkan anak didik 

mengembangkan diri berdasarkan potensi dan bakatnya. Melalui 

pendidikan anak memungkinkan menjadi pribadi soleh, pribadi 

berkualitas secara skill, kognitif dan spiritual.
4
 

Pendidikan di sekolah mempunyai peranan penting dalam membangun 

kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan 

agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan. 

Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul dan diharapkan, 

proses pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu 

upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah melalui pendidikan karakter.
5
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Pendidikan akhlak kini memang menjadi isu utama dalam pendidikan. 

Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, 

pendidikan akhlak diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam 

meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Di lingkungan 

Kementerian Pendidikan Nasional sendiri, pendidikan akhlak menjadi 

fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinannya.  

Pendidikan akhlak dalam konteks sekarang sangat relevan untuk 

mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut 

antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka 

kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian 

remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan,  pornografi, 

dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga 

saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.  

Demoralisasi terjadi karena proses pembelajaran cenderung 

mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang 

mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang 

kontradiktif. Selain itu, pendidikan agama yang selama puluhan tahun 

dianggap sebagai salah satu media efektif dalam penginternalisasian akhlak 

luhur terhadap anak didik, dalam kenyataannya hanya sekedar mengajarkan 

dasar-dasar agama.
6
 Bahkan ia semakin kehilangan perannya sebagai media 

mengantarkan siswanya untuk memahami dan mengamalkan ajaran 

agamanya.  
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Dalam konteks pendidikan formal di sekolah/madrasah, bisa jadi salah 

satu penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan 

kepada pengembangan intelektual atau kognitif semata, sedangkan aspek 

soft skill atau nonakademik sebagai unsur utama pendidikan moral belum 

diperhatikan. Padahal, pencapaian hasil belajar siswa tidak dapat hanya 

dilihat dari ranah kognitif dan psikomotorik, sebagaimana selama ini terjadi 

dalam praktik pendidikan kita, tetapi harus juga dilihat dari hasil afektif.   

Berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan, maka sudah saatnya 

pendidikan yang hanya berbasiskan hard skill, harus mulai dibenahi. 

Dengan kata lain, selain berbasis hard skill, pembelajaran juga harus 

dibarengi dengan basis pengembangan soft skill. Hal ini menjadi penting 

kaitannya dalam pembentukan akhlak anak bangsa sehingga mereka selain 

mampu bersaing,juga beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi 

dengan masyarakat.  

Pendidikan akhlak dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran, antara lain melalui mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

pembelajaran nilai-nilai akhlak tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat. Integrasi yang dimaksud meliputi 

pemuatan nilai-nilai ke dalam substansi pada semua mata pelajaran dan 



6 

 

 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi dipraktik-kannya 

nilai-nilai dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar kelas.  

Pendidikan akhlak ini sangat penting diterapkan di sekolah maupun 

lembaga sosial lainnya agar terbentuk tatanan nilai dan norma-norma sosial 

keagamaan yang baik sekaligus merupakan jawaban dari aksi-aksi 

kekerasan dalam dunia pendidikan, dan ini memfilter siswa dari perilaku-

perilaku negatif. Pendidikan akhlak akan memperluas wawasan para pelajar 

tentang nilai-nilai moral dan etis yang membuat mereka semakin mampu 

mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.  

Pembentukan akhlak di sekolah adalah upaya yang terencana untuk 

memfasilitasi peserta didik mengenali, peduli, dan menginternalisasi nilai-

nilai akhlak secara terintegrasi dalam proses pembelajaran semua mata 

pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan sekolah pada 

semua bidang urusan. Dalam pendidikan akhlak di sekolah, semua 

komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan 

penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh 

warga dan lingkungan sekolah. Semua komponen di sekolah harus saling 

mendukung dan bahu membahu secara kesadaran penuh untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak dimulai dari diri sendiri maupun 

lingkungan sekolah bahkan  masyarakat secara luas. 
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Pembentukan akhlak merupakan bentuk sistem nilai yang mengatur 

pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang 

dimaksud adalah ajaran Islam, dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai 

sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikir Islami. Pola sikap dan 

tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, 

sesama manusia (termasuk dirinya sendiri), dan dengan alam
7
. Akhlak  

adalah  suatu  sifat  yang  tertanam  dalam  diri manusia dan bisa bernilai 

baik atau bernilai buruk. Akhlak tidak  selalu  identik  dengan  

pengetahuan,  ucapan  ataupun perbuatan orang yang bisa mengetahui 

banyak tentang baik buruknya  akhlak,  tapi  belum  tentu  ini  didukung  

oleh keluhuran akhlak, orang bisa bertutur kata yang lembut dan manis,  

tetapi  kata-kata  bisa  meluncur  dari  hati  munafik. Dengan  kata  lain  

akhlak  merupakan  sifat-sifat  bawaan manusia sejak lahir yang tertanam 

dalam jiwanya dan selalu ada padanya Al-Qur'an selalu menandaskan, 

bahwa akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri 

sesuai dengan pembentukan dan pembinaannya. 

Berbicara tentang pembentukan akhlak, berarti berhubungan dengan 

pembentukan perilaku individu. Pembahasan tentang pembentukan 

perilaku individu, ada beberapa teori kepribadian yang bisa dipakai sebagai 

pendekatan, diantaranya adalah teori behavioral.
8
 Pendekatan behavioral 

adalah suatu pendekatan yang memandang sikap dan perilaku manusia 

mayoritas dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dirinya, atau dengan kata 

                                                                 
7 Muslim Nurdin dkk, Moral dan Kognisi Islam, ( Bandung: CV Alfabeta, 1995), ed. 2. Hlm. 209 

8
 Zuhairini, dkk, Metodik khusus Pendidikan Agama, Surabaya, Usaha Nasional, Cet.VIII, 

1983, hlm. 16. 



8 

 

 

lain banyak berangkat dari proses belajar dan penyesuaian terhadap 

lingkungannya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan 

reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola 

perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam 

situasi hidupnya. 

Pendekatan Behavioral dalam perkembangannya mengalami inovasi 

dalam segi sudut pandangnya. Salah satu tokoh behavioris yang mencoba 

untuk melakukan pengembangan ini ialah Burrhus Frederic Skinner ( 

1904-1990 ). Dia mengatakan bahwa kebanyakan perilaku manusia 

dipelajari lewat pengondisian operan   (Operant   Conditioning).
9
   Kunci   

bagi   pengondisian   operan   adalah penguatan segera terhadap respons. 

Organisme pertama-tama melakukan sesuatu dulu  baru  kemudian  

diperkuat  lingkungan.  Penguat,  pada  gilirannya meningkatkan 

kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan muncul kembali. 

Pengondisian ini disebut pengondisian operan karena organisme beroperasi 

dalam lingkungan untuk menghasilkan satu efek khusus. Pengondisian 

operan mengubah frekuensi sebuah respons muncul. Penguatan tidak 

menyebabkan perilaku namun, dia mempersiapkan suasana bagi 

pengulangannya.
10

 

Menurut Skinner, penguatan (reinforcement) dapat terjadi dalam dua 

cara yaitu  positif  dan  negatif.  Penguatan  positif  terjadi,  ketika  respon  

                                                                 
9
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 69  
10

 Ibid, hlm. 70 
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diperkuat  (muncul lebih sering) sebab diikuti oleh kehadiran stimulus 

yang menyenangkan. Reinforcement  positif memotivasi banyak tingkah 

laku sehari-hari. Seperti belajar dengan keras karena ingin mendapat nilai 

yang bagus. Reinforcement  positif juga mempengaruhi perkembangan 

kepribadian. Respon-respon diikuti oleh hasil yang menyenangkan 

diperkuat dan cenderung menjadi pola kebiasaan bertingkah laku.
11

 

Sementara reinforcement negatif terjadi ketika respon diperkuat 

(sering dilakukan), karena diikuti oleh stimulus yang tidak menyenangkan. 

Reinforcement ini memainkan peranan dalam perkembangan 

kecendrungan-kecendrungan untuk menolak (menghindar). Pada umumnya 

orang cenderung menghindar dari situasi yang kaku, atau masalah yang 

sulit.
12

 

Berdasarkan pengamatan sementara, peneliti beranggapan bahwa 

pendekatan yang dilakukan dalam rangka pembentukan akhlak siswa di 

MA Syaroful Millah Semarang  nampaknya banyak yang selaras dengan 

pendekatan behavioral model pengkondisian operan (Operant 

Conditioning). Hal tersebut didasarkan pada kondisi realistis dari obyek 

penelitian ini, dan strategi serta karakteristik dari pendekatan ini. 

Adapun penulis memilih MA Syaroful Millah Semarang sebagai obyek 

pada penelitian ini, hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan 

sebagai berikut : 
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1. MA Syaroful Millah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Syaroful Millah, 

sehingga lembaga ini lebih banyak mengkonsentrasikan dirinya dalam 

bidang keagamaan, baik dari segi perilaku maupun dari segi 

pengetahuan tentang agamanya.  Di samping  itu,  Madrasah  ini  juga  

dikelilingi  oleh  beberapa Pondok Pesantren di sekitarnya, sehingga 

hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

perkembangan perilaku atau akhlak siswa. 

2. Siswa-siswa MA Syaroful Millah mayoritas adalah berasal dari 

pesantren disekitar Madrasah, ini berarti menggambarkan karakter dan 

kepribadian serta perilaku siswanya tidak jauh berbeda ketika ia berada 

di Madrasah dan ketika di Pesantren. 

3. Guru-guru yang mengajar di Madrasah tersebut mayoritas adalah 

orang-orang yang memiliki background pesantren, sehingga hubungan 

antara seorang guru dengan muridnya sedikit banyak berorientasi 

seperti layaknya seorang kyai dengan  para  santrinya.  Hal  tersebut  

dapat  mempengaruhi  sikap  siswa terhadap gurunya. Terdapat 

beberapa metode pengajaran di MA Syaroful Millah yang sesuai 

dengan pendekatan behavioral metode Operant Conditioning, 

diantaranya apel setiap pagi, istighotsah, Jumat Bersih, rutinitas 

Ziarah Makam setelah pulang sekolah, dan dakwah. 
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Berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan tersebut, peneliti 

mencoba untuk membuktikan bahwa pendidikan akhlak di MA Syaroful 

Millah menggunakan pendekatan behavioral metode Operant 

Conditioning. Pertanyaan peneliti antara lain adalah bagaimana Bagaimana 

proses penanaman akhlak yang dilaksanakan di MA Syaroful Millah ?, 

Bagaimana penggunaan metode operant conditioning dalam penanaman 

akhlak di MA Syaroful Millah? kemudian Sejauhmana efektifitas operant 

conditioning untuk penanaman akhlak di MA Syaroful Millah?. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa pertanyaan tersebut di atas, yang akan dijadikan 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembentukan akhlak yang dilaksanakan di MA 

Syaroful Millah Semarang ? 

2. Bagaimana keaktifan metode operant conditioning dalam 

pembentukan akhlak di MA Syaroful Millah Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui proses pembentukan akhlak yang dilaksanakan di 

MA Syaroful Millah Semarang. 

2. Untuk mengetahui keefektifan metode operant conditioning dalam 

pembentukan akhlak di MA Syaroful Millah Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

khazanah keilmuan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  

pendekatan  Behavioral model  Operant  Conditioning  dalam  

kaitannya  dengan  pembentukan  akhlak siswa di MA Syaroful Millah 

Semarang. 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pertimbangan dalam hal 

pendidikan akhlak siswa bagi : 

a. Pihak  Madrasah,  sebagai  lembaga  pendidikan  yang ikut  

bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan siswanya, 

dan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak al-karimah tentu sangat 

berkompeten dalam hal ini. 

b. Siswa, diharapkan dari pelaksanaan pembentukan akhlak siswa 

dengan pendekatan  Behavioral model  Operant  Conditioning  

ini,  dapat membantu siswa dalam proses perkembangannya 

khususnya dalam segi akhlaknya, sehingga siswa memiliki akhlak 

yang baik, yang akan mendasari di kemudian hari. 

c. Wali Murid, karena, salah satu tujuan dari wali murid 

menyekolahkan anaknya  ke  Madrasah  adalah  agar  anaknya  
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mendapatkan  pendidikan yang baik dan memiliki akhlak yang 

mulia. 

 

E. Riset Terdahulu 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Temuan 

Letak Perbedaan 

Dengan yang Dikaji 

1 Negara, Marganus 

Satya. 2007. “  Peran 

Pendidikan Akhlak 

Terhadap 

Pembentukan Perilaku 

Ihsan Kepada Orang 

Tua Pada  Siswa-

Siswi  MI  Plus  At  

Taqwa  Nguter  

Sukoharjo  tahun  

Pelajaran 2007/2008”. 

Skripsi. Surakarta : 

Universitas 

Muhammadiyah Solo. 

 

Bahwa pendidikan 

akhlak di MI Plus At-

Taqwa, Nguter, 

Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2007/2008 

mempunyai peran 

yang positif dalam 

pembentukan perilaku 

ihsan terhadap orang 

tua, Hal itu dibuktikan 

semakin baik 

pendidikan akhlak 

yang disampaikan 

kepada anak semakin 

baik pula perilaku 

ihsan siswa kepada 

orang tuanya. 

Pada penelitian 

Marganus Satya 

Negara , mengkaji 

tentang bagaimana 

siswa berperilaku 

baik kepada orang 

tuanya 
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2 Arie,  Dimas,  2008. “ 

Penanggulangan 

Kenakalan Siswa 

Melalui Pendidikan 

Akhlak ( Studi Kasus 

di SDN Carangan No. 

22 Baluarti Surakarta 

)”. Skripsi. Surakarta : 

Universitas 

Muhammadiyah Solo. 

 

Bahwa  pendidikan 

akhlak adalah proses  

seorang pendidik 

dengan sengaja dan 

penuh tanggungjawab   

memberikan   

pengaruhnya   terhadap   

anak   didik, dalam hal 

pembentukan akhlak 

anak yang dilakukan 

melalui proses 

pembinaan. Salah satu 

manfaat yang bisa 

dirasakan dari 

pendidikan akhlak 

tersebut adalah dapat 

menanggulangi 

kenakalan siswa. 

 

Penelitian ini hampir 

sama dengan yang 

penulis kaji, hanya 

saja dalam beberapa 

aspek saja pembinaan 

terhadap kenakalan 

siswa. 

3 Miftahul Jannah, Siti. 

2009. “ Pengaruh  

Penerapan  Teori 

Fokus pembahasannya 

adalah tentang 

penggunaan teori 

Pada penelitian Siti 

Miftahul Jannah 

relevan, tetapi  



15 

 

 

Pembiasaan Perilaku 

Respon ( Operant 

Conditioning ) B.F. 

Skinner Dalam 

Pembelajaran Tajwid 

Terhadap Motivasi dan 

Prestasi Belajar Siswa 

di TPQ Darul Hikmah 

Krian Sidoarjo”. Tesis. 

Surabaya : IAIN Sunan 

Ampel. 

 

Pembiasaan Perilaku 

Respon  ( Operant 

Conditioning ) B.F. 

Skinner yang 

diaplikasikan dalam 

pembelajaran Tajwid 

guna meningkatkan 

motivasi dan prestasi 

belajar siswa. 

penelitiannya fokus 

terhadap aplikasian 

untuk meningkat 

motivasi dan prestasi 

belajar. 

4 Safaruddin. 2013.  “ 

Penerapan Metode 

Conditioning dalam 

Menumbuhkan minat 

baca siswa ke 

Perpustakaan di MTs 

Salafiyah Pati ”.  

Skripsi. Semarang : 

IAIN  Walisongo. 

 

Metode Conditioning 

untuk menumbuhkan 

minat baca siswa di 

perpustakaan. 

Menurutnya, rata-rata 

siswa melakukan 

kegiatan membaca 

pada saat belajar saja, 

di luar itu hanya sedikit 

yang suka membaca 

buku lain. Ada juga 

Penelitian Safaruddin, 

ini tidak 

menyinggung 

relevansi dengan 

pendidikan karakter, 

tetapi lebih 

menekankan terhadap 

prestasi. 
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siswa yang tidak 

membaca sama sekali. 

Hal tersebut dapat 

disebabkan berbagai  

faktor,  baik  secara  

pribadi  maupun  

secara  umum.  Secara  

pribadi, biasanya 

berkaitan dengan 

kurangnya motivasi 

dalam diri siswa bahwa 

membaca itu suatu 

kegiatan yang perlu 

dan bermanfaat. 

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, pembahasan seputar 

pendekatan behavioral implementasinya banyak digunakan dalam bidang 

Bimbingan dan Konseling  sebagai  media  terapi.  Berdasarkan  fenomena  

itu,  peneliti  mencoba untuk menggali dan menjadikan pendekatan 

behavioral yang sebenarnya merupakan salah satu teori kepribadian dalam 

ilmu psikologi ini sebagai pendekatan dalam pembentukan akhlak siswa. 

Kemudian penelitian tentang model operant conditioning sejauh 

penglihatan peneliti, lebih banyak bersifat kasuistik saja, sehingga peneliti 
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mencoba dalam penelitian ini menggunakan model operant conditioning 

dalam pembentukan akhlak secara lebih luas. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha  mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang.
13

 Penelitian kualitatif 

ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial berdasarkan 

perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, 

pemikiran, dan persepsinya.  

Nana Sudjana dan Ibrohim 
14

 mengatakan metode penelitian 

deskriptif   yaitu   metode   penelitian   yang   berusaha   

mendeskripsikan   gejala, peristiwa atau kejadian tertentu. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dari informasi dan data-

data yang berkaitan dengan seputar pelaksanaan pendidikan akhlak 

siswa melalui pendekatan Behavioral model Operant Conditioning di 

MA Syaroful Millah Semarang. 

Adapun  pemilihan  penelitian  kualitatif  didasarkan  pada  

pertimbangan bahwa gejala dalam penelitian ini merupakan proses 

                                                                 
Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 

1984), hlm. 64.  

14
 Nana Sudjana  dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar 

Baru, 1989), hlm. 93 



18 

 

 

pengimplementasian konsep. Maksudnya pengimplementasian tentang 

pembentukan akhlak siswa melalui pendekatan Behavioral model 

Operant Conditioning di MA Syaroful Millah Semarang. Secara 

konseptual implementasi konsep tersebut menggunakan  konteks  dan  

desain  lokal  sesuai  dengan  karakteristik  Madrasah yang diungkap 

secara deskriptif. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah 

kehadiran peneliti di lapangan penelitian sedapat mungkin diupayakan 

dan tidak   mengubah   suasana   yang ada, serta   menggunakan   

berbagai   teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

secara wajar sebagaimana adanya. 

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan 

fenomenologi yaitu penelitian yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia 

terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami 

makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi 

tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang 

berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang 

dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”. 

2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada proses pembentukan dan 

penanaman akhlak siswa-siswi MA Syaroful Millah dengan 

pendekatan behavioral dengan model operant conditioning. 
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3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain: Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas, 

Guru, Siswa, dan Wali Murid. 

b. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data baik lisan 

maupun tulisan yang diperoleh dari hasil dari wawancara, 

kuisioner, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 

penelitian berlangsung. 

4. Informan 

Informan merupakan pemberi informasi yang dianggap 

memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini informan terdiri dari: guru, komite madrasah, 

pendiri yayasan, dan ulama’ sekitar yang memiliki pengalaman 

mendalam mengenai proses pendidikan akhlak pada anak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode  observasi  yaitu     pengamatan  langsung  dan  

pencatatan  secara sistematis terhadap fenomena-fenomena  yang 

diselidiki.
15

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

seputar proses pendidikan akhlak siswa melalui pendekatan 

                                                                 
15

 Hadi Sutrisno, Metodologi Reseach II, (Jogjakarta: UGM, 1996), hlm. 136  
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Behavioral model operant conditioning. Diantaranya adalah 

model operant conditioning dalam pendidikan akhlak siswa 

terhadap Allah seperti pelaksanaan shalat dzuhur berjamaah,shalat 

jum’at masjid sekolah, apel pagi di halaman sekolah, berdo’a 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Selanjutnya model 

operant conditioning dalam pendidikan  akhlak  siswa  terhadap  

manusia  lain  seperti  menghormati  sesama teman, dan 

menghormati guru. Kemudian model operant conditioning dalam 

pendidikan akhlak siswa terhadap alam sekitarnya  seperti 

pelaksanaan bersih- bersih sekolah sebagai bentuk menjaga 

kelangsungan perkembangan alam dengan baik. 

Informasi lain  yang cara pengumpulannya 

menggunakan observasi adalah tentang pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pembentukan akhlak siswa tersebut, serta hal-hal 

yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan 

pembentukan akhlak siswa melalui pendekatan Behavioral model 

Operant Conditioning di MA Syaroful Millah Semarang. 

b.    Wawancara 

Metode wawancara ( interview ) adalah alat pengumpulan 

data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk 

dijawab secara lisan pula, yaitu kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 
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(interview) . Adapun pelaksanaan wawancara ini ditujukan antara lain 

kepada : 

1) Kepala Madrasah ,pertanyaan yang diajukan meliputi keadaa 

secara umum tentang lembaga dan latar belakang siswa. 

2) Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Pertanyaan seputar 

profil madrasah, kekurikuluman, kondisi guru, kegiatan di bulan 

Romadlon, dan tata tertib Ujian Semesteran. 

3) Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Pertanyaanya meliputi 

kondisi siswa. 

4) Wakil Kepala Madrasah bidang hubungan masyarakat. 

Pertanyaannya seputar jalinan kerjasama dengan wali murid dan 

masyarakat pada umumnya, tentang kegiatan  penarikan  iuran  

amal jariyah,  kegiatan  ta’ziyyah yang dilakukan oleh siswa dan 

guru dan kegiatan istighotsah serta pelestarian terhadap alam 

sekitar. 

5) Petugas  Bimbingan  dan  Konseling,  seputar  tindakan  shaping,  

stimulant aversif, modifikasi perilaku, pergaulan siswa di luar 

madrasah, pengaruh dan penyalahgunaan Teknologi dan Informasi 

bagi siswa. 

6) Guru,  meliputi  strategi  penentuan  jadwal  penguatan,  tindakan  

shaping, stimulant aversif dan modifikasi perilaku. 

7) Wali murid, seputar bentuk kerjasama dengan pihak madasah. 
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8) Siswa, meliputi  persepsi  siswa  tentang  program-program  dan  

tindakan- tindakan yang dilaksanakan oleh pihak Madrasah, serta 

persepsi tentang pengaruhnya terhadap dirinya sendiri. 

c.    Dokumentasi 

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang bersumber dari dokumen 

seperti catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

mencari informasi antara lain tentang sejarah berdirinya Madrasah 

(profil), visi dan misi Madrasah, daftar tenaga pengajar, jadwal mata 

pelajaran, jadwal kegiatan khusus bulan Romadlon, dan jadwal piket, 

surat panggilan kepada orang tua dan surat pernyataan dari siswa.
16

 

6. Teknik Analisis Data 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis untuk 

memecahkan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya. 

Dengan metode tersebut, penulis berusaha memberikan deskripsi 

atau gambaran  seputar  pembentukan  akhlak  siswa  MA Syaroful 

Millah Semarang dengan menggunakan pendekatan Behavioral model 

Operant Conditioning.  Untuk  selanjutnya  penulis  berusaha  mencari  

                                                                 
16 Suharsimi Arikuntu, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek,(Jakarta: 

Rineke Cipta, 1998),  hlm.  188 
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dan  menganalisa proses pembentukan akhlak siswa melalui pendekatan 

Behavioral    model Operant Conditioning   dengan   jalan   membaca,   

mencermati,   dan   memahami   serta mendeskripsikan data hasil 

penelitian. 

7. Validasi Hasil Penelitian 

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, William Wiersma sebagaimana dikutip oleh Sugiono 

mengemukakan bahwa: “Triangulation is qualitative cross-validation. It 

assesses the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data sources or multiple data collection  procedures”. 

Maksudnya triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu.
17

 

Berdasarkan pengertian triangulasi sebagaimana disebutkan di 

atas, maka terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber dilaksanakan dengan mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Terkait dengan pendidikan 

akhlak pada peserta didik, maka pengumpulan dan pengujian data 

yang telah diperoleh dilakukan pada Kepala Madrasah, Waka 

Kurikulum, Waka Kesiswaan, Guru yang bersangkutan, dan Siswa. 

b. Triangulasi Teknik 

                                                                 
17

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:  Alfabeta, 2013), hlm. 125. 
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 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Dalam penelitian kali ini untuk menguji data yang diperoleh dengan 

wawancara selanjutnya akan diuji dengan observasi dan dokumentasi 

begitu juga sebaliknya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. Adapun 

rincian dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab satu 

merupakan pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu : 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. 

Bab dua tentang landasan teori. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pada 

sub bab pertama akhlak, yang meliputi  pengertian akhlak, ruang lingkup 

akhlak, Istilah-istilah yang identik dengan akhlak, fungsi akhlak dalam 

kehidupan siswa sehari-hari. sub kedua pembentukan akhlak yang meliputi 

pengertian pembentukan akhlak, tujuan pembentukan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak. Sub bab ketiga Operant 

Conditioning yang meliputi sejarah singkat teori Operant Conditioning, 

pengertian Operant Conditioning, kemudian beberapa strategi dalam 

pengkondisian  operan  diantaranya  tentang penentuan  jadwal  penguatan 

(Schedules of Reinforcement), pembentukan (Shaping ), stimulan aversif, 

dan modifikasi perilaku ( Behavior Modification). 
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Bab ketiga membahas tentang proses pendidikan akhlak siswa di MA 

Syaroful Millah Semarang dilihat dari pedekatan model Operant 

Conditioning. Pembahasannya dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab 

pertama tentang profil MA Syaroful Millah Semarang, meliputi  sejarah 

berdirinya Madrasah, dan visi serta misi madrasah, kemudian pada 

sub bab kedua tentang  proses  pendidikan  akhlak  siswa  di  MA 

Syaroful Millah Semarang dilihat dari pedekatan model Operant 

Conditioning yang meliputi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan akhlak siswa di Madrasah, selanjutnya tentang peran Operant 

Conditioning dalam pembentukan akhlak siswa di MA Syaroful Millah 

Semarang serta menganalisa faktor-faktor yang mendorong dan 

menghambat dalam proses pembentukan akhlak siswa di MA Syaroful 

Millah Semarang. 

Bab empat berisi tentang seputar efektivitas pendekatan behavioral 

model Operant Conditioning pada pendidikan akhlak di MA Syaroful 

Millah Semarang. Hal tersebut meliputi pendidikan akhlak siswa terhadap 

Allah SWT di MA Syaroful Millah dilihat dari model Operant 

Conditioning, pembentukan akhlak siswa terhadap manusia lain dan 

pembentukan akhlak siswa terhadap alam sekitarnya di MA Syaroful 

Millah dilihat dari model Operant Conditioning. 

Bab  kelima  merupakan  bab  penutup  yang  berisi  tentang  

kesimpulan  dan saran-saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, 

lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 


