
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persoalan implementasi pembelajaran 

Akidah akhlak sudah menarik perhatian para sarjana. Hasanah (2019) melaporkan 

pendidikan karakter melalui pembelajaran akidah akhlak terhadap peserta didik 

belum tertanam atau tumbuh dalam diri peserta didik sepenuhnya, karena banyak 

pembelajaran yang dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa substansi dan makna 

dari pembelajaran itu sendiri, serta kurangnya sumber daya manusia di sekolah, 

seperti guru yang kurang memadai dalam pemahaman dan yang lainnya sehingga 

dalam pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Selanjutnya, Wahidah (2020) 

melaporkan bahwa di sekolah selalu ada saja siswa yang memiliki karakter kurang 

baik. Di antaranya yaitu, tidak mentaati perintah guru, keluar kelas ketika proses 

pembelajaran, berkelahi antar teman di sekolah, makan ketika proses 

pembelajaran, tidur ketika proses pembelajaran, memakai pakaian yang tidak 

sesuai. 

Hasil penelitian Nurdin (2021) juga melaporkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas sering kali dijumpai kesenjangan-kesenjangan yang 

dialami guru dalam proses pembelajaran, kesenjangan tersebut diantaranya siswa 

kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru didalam kelas 

serta dalam proses pembelajaran, dan guru lebih sering mengunakan metode 

konvensional atau metode ceramah dan jarang mengunakan media pembelajaran 

sehingga memicu kejenuhan bagi siswa. Ringkasnya, tantangan yang dihadapi 
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dalam pembelajaran akidah akhlak adalah bagaimana mengimplementasikannya, 

bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama saja akan tetapi bagaimana 

mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak mulia. 

Dengan demikian, muatan akhlak bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang 

agama akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki 

keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya senantiasa dihiasi dengan 

akhlak yang mulia dimanapun, dan dalam kondisi apapun. 

Senada dengan pendapat peneliti sebelumnya ditemukan beberapa fakta sosial 

yang terjadi, Pertama, kasus seorang murid disalah satu SMP swasta di 

Kabupaten Gresik yang menantang gurunya saat ia diingatkan oleh gurunya untuk 

tidak boleh merokok. Pada kasus tersebut, seorang siswa memegang kerah baju 

gurunya sambil merokok dan melempar kata-kata yang tidak sopan. Walaupun 

kasus tersebut berakhir dengan damai karena sang guru telah memaafkan siswa 

tersebut. Kasus ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia 

yang saat ini sedang digemborkan dan diaplikasikannya pendidikan karakter bagi 

anak Indonesia (detikcom, 2019). Kedua, melaporkan kasus seorang siswa 

Madrasah Darussalam, kecamatan Pontianak timur, Kalimantan barat, yang 

menganiaya gurunya sehingga sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk 

menjalani scanner dibagian kepala. Pemukulan dilakukan karena siswa  tak terima 

ditegur saat menggunakan telepon genggam ketika pelajaran berlangsung, padahal 

aturan Madrasah tidak membolehkan siswa membawa handphone (CNN 

Indonesia, 2018). 
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Dalam realitas yang lebih sempit misalnya di Madrasah Aliyah Darul 

Mukhlisin dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas seringkali dijumpai 

kesenjangan-kesenjangan yang dialami guru dalam proses pembelajaran, 

kesenjangan tersebut diantaranya siswa kurang memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru, keluar kelas ketika proses pembelajaran, dan tertidur 

ketika proses pembelajaran. Lalu pertanyaannya, apakah di Madrasah Aliyah 

Darul Mukhlisin belum menerapkan pendidikan akhlak? Berdasarkan wawancara 

awal yang penulis lakukan terhadap salah satu guru akidah akhlak Madrasah 

Aliyah Darul Mukhlisin, ditemukan bahwa pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah  

Darul Mukhlisin sudah diterapkan dengan baik (Mustakim M.Pd, wawancara, 20 

desember 2021). Pembelajaran akhlak diimplementasikan Madrasah Aliyah Darul 

Mukhlisin dengan adanya intensifikasi pelaksanaan pendidikan agama di 

Madrasah. Di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin mempunyai berbagai macam 

kegiatan keagamaan dan beberapa kegiatan yang menunjang pembentukan 

karakter akhlak siswa seperti sholat dhuha berjamaah setiap pagi, mendengarkan 

nasehat keagamaan yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah Madrasah Aliyah 

Darul Mukhlisin, kegiatan bersih-bersih halaman Madrasah, kegiatan Tahsin al-

Qur’an setiap sore dan setelah sholat maghrib berjamaah, kegiatan menghafal doa-

doa harian oleh siswa-siswi, melaksanakan sholat tahajjud, mendengarkan 

ceramah dari pengasuh pondok, dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan diatas maka peneliti menaruh perhatian pada pelajaran akidah 

akhlak, karena didalam pelajaran akidah akhlak terdapat materi-materi yang 

mengajarkan siswa untuk membentuk karakter yang mulia. Madrasah Aliyah 
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Darul Mukhlisin salah satu Madrasah yang memiliki nilai-nilai keislaman karena 

didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan pondok pesantren dan seluruh siswa yang 

diasramakan, sehingga Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin menjadi salah satu 

Madrasah yang menjadi panutan sekolah atau Madrasah lain mengenai pendidikan 

akhlak. Untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian “Implementasi 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, fokus penelitian ini adalah 

implementasi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran akidah-akhlak pada siswa 

Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin? 

2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang muncul dalam 

implementasi pembelajaran akidah akhlak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis implementasi pembelajaran akidah-akhlak pada siswa 

Madrasah Aliyah Darul mukhlisin 

2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat apa saja yang muncul 

dalam implementasi pembelajaran akidah akhlak  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara empiris dan 

praktis. Secara empiris, penelitian memberikan pengetahuan atau informasi baru 

mengenai implementasi pembelajaran akidah akhlak di salah satu kota di Sulawesi 

Tenggara. Pengetahuan ini tentu dapat menjadi pelajaran tersendiri bagi pembaca 

yang berasal dari luar kota. Secara praktis, para guru akidah akhlak diharapkan 

dapat mengimplementasikan pembelajaran akidah akhlak kepada siswanya sesuai 

dengan konteks kehidupan yang berakhlakul karimah. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman yang ada, berikut ini dijelaskan 

beberapa definisi operasional yang terkait dengan penelitian ini. Pertama, 

Implementasi pembelajaran yang dimaksud peneliti adalah suatu pelaksanaan 

pembelajaran dengan usaha untuk menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak 

kepada siswa-siswi untuk memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari (Majid, 2014). Kedua, akidah 

sendiri adalah keyakinan atau keimanan, dalam hal ini diistilahkan sebagai akidah 

karena ia mengikat hati seseorang kepada sesuatu yang diyakini atau diimani dan 

ikatan tersebut tidak boleh dilepaskan selama hidupnya. Sedangkan akhlak adalah 

budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi dari pengertian tersebut yang 

dimaksud akidah akhlak adalah suatu pelajaran yang mempelajari tentang 

ketuhanan, keyakinan dan adab atau tingkah laku manusia. Dari pemaparan diatas, 

maka yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran akidah akhlak menurut 

peneliti adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak yang 

ada di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. 
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