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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Degradasi  nilai-nilai  agama akhir-akhir  ini sagat terasa dan kentara. 

Semua  agama  merasakan  umatnya  kurang  setia terhadap agama yang 

dianutnya. Dengan  kata  lain, banyak   umat   saat ini  kurang  taat 

beribadah  sebagaimana  diperintahkan  oleh  agamanya. Ini halnya dengan 

agama  Islam, banyak keluarga muslim tidak melaksanakan ajaran ajarannya  

seperti  sholat  lima waktu, suatu  pemandangan yang  umum  dikota 

muapun di Desa setiap hari jum‟at para kaum  laki-laki  yang   

melaksanakan  sholat jum‟at, tapi sayang mereka pada sibuk dengan 

kegiatan  mereka  masing-masing  baik  yang  pedagang, petani, buruh, 

orang kantoran bahkan para pelajar.
1
 

Sekarang   anak-anak yang sudah SMA bahkan perguruan tinggi yang  

jarang  melaksanakan  shalat.Mereka lebih asyik nonton TV,  main HP 

danngrumpi.Orang tua pun tidak memberikan contoh atau teladan pada 

anak-anaknya. Tapi ada pula,orang tua yang aktif beragama,namun sulit 

mengajak anak-anaknya untuk beribadah.Pengaruh lingkungan yang serba 

materi dan glamor telah menyebabkan Islam menghadapi kendala untuk 

beribadah sesuai tuntutan agama. 

                                                           
1
Amdjad ,Sistem Pendidikan menurut Alqur‟an, (Semarang:Kilat Press,2002),Cet. 2, hal. 
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Disamping  degradasi  nilai agama ada pula degradasi adat istiadat 

dankesopanan.Hal ini terlihat pada prilaku anak dan remaja akhir-akhir ini, 

mereka berprilaku tidak sopan pada orang tua dan guru. Seperti disekolah 

jarangmeminta maaf, jika lewat di depan guru,zaman dulu selalu 

diajarkanberlaku  sopanjika berhadapan atau lewat dihadapan orang tua 

yaitu membungkukkan badan, tangankebawahsambil mengucapkan  ”maaf 

pak/bu‟‟.  Saat ini semua itu sudah mulai luntur  bahkan hampir punah.Apa 

sumber penyebab dari hilangnya nilai-nilai kesopanan tersebut? Jawabannya 

yaitu: Pertama hilangnya kurikulum pendidikan  kesopanan  disekolah   

meskipun  hanya dimasukkan pada mulok. Kedua, kurangnya teladan  dari 

guru dan orang tua, Peran guru merupakan hal  yang  penting untuk 

mencapai tujuan,  karena guru adalah ”orang tua‟‟  kedua bagi anak-anak  

didik. Apabila guru tidak berperan dalam membentuk pribadi murid,maka 

dapat dipastikan pendidikan tidak tercapai.
2
 

Belajar menurut aliran Piaget adalah adaptasi yang holistik dan 

bermakna  yang  datang  dari dalam  diri  seseorang dalam situasi baru, 

sehingga  mengalami  perubahan  yang  relatif  permanen.  Dapat disimpulkan 

pembelajaran  adalah  segala aktifitas atau  kegiatan  dalam  proses 

pendidikan  atau  belajar  mengajar  baik yang mencakup tentang  

perencanaan  sampai  tujuan  untuk  mendapatkan  efektifitas pembelajaran. 

Oleh karena Islam  selalu  mendorong  umatnya  mempergunakan  akalnya 
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guna menuntut ilmu pengetahuan  agar mereka dapat  membedakan  dan  

mengetahui  mana  benar dan yang salah Allah berfirman : 

ِمِ زِ كِ ل ِاِ ِكِ بُّرِ وِ ِأِ قزِ ا ِِِقِ ل ِعِ ِنِ هِ ِنِ سِ نِ لِ ا ِِقِ ل ِخِ ِِقِ ل ِخِ ِيِ ذِ ال ِِكِ ب ِرِ ِنِ سِ ب ِِأِ زِ قِ ا ِ

ِِ ِنِ ل ِلق ِا ِب ِِنِ ل ِعِ ِيِ ذِ الِ ِِا ِِنِ ل ِع ِ(١-٥)العلقِ:ِِِِنِ ل ِعِ ي ِِنِ اِل ِهِ ِسنِ نِ ل 

 

Artinya :  

1. “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan . 

2. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah,dan Tuhanmulah  yang paling Pemurah. 

4. Yang mengajar ( manusia ) dengan perantaraan kalam 

5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya 

 

     ( QS. Al-Alaq 1-5)”.
3
 

 

 Peran pendidik yang  profesional diperlukan sekali untuk mewujudkan  

tujuan  pendidikan  nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

mengembangkan  manusia seutuhnya, sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional.
4
 

Tidak semua masalah kependidikan bisa dipecahkan dengan 

menggunakan metode ilmiah semata.Banyak  diantaranya  masalah-masalah 

tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan filosof, yang memerlukan   

pendekatan-pendekatan filosofis pula dalam pemecahan analisis filsafat 

terdapat masalah-masalah kependidikan tersebut, dengan berbagai  cara  

pendekatannya, akan dapat menghasilkan pandangan-pandangan  tertentu  

mengenai  masalah-masalah  kependidikan, dan  atas  dasar  itu  biasa disusun 

secara sistematis dengan adanya teori-teori pendidikan.  Disamping  itu  

                                                           
3
Depatrenen Agama RI. Al Qur‟an dan Terjemah, Q.S Al-Alaq 1-5, (Semarang : Toha 

Putra,1989) 

4
 Amdjad ,Sistem Pendidikan menurut Alqur‟an, op.cit., hal.12. 
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jawaban-jawaban  yang dikemukakan  oleh jenis problematika  pendidikan  

yang dihadapi menunjukkan pandangan-pandangan tertentu, yang 

memperkaya teori-teori pendidikan.
5
Tujuan pembelajaran  untuk menjadi 

orang yang berilmu,  pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Jangan 

pernah mencapai tujuan yang sifatnya hanya sementara, jabatan, pangkat dan 

kekayaan.
6
 

Aqidahsecara etimologisberasal dari kata „aqoda-ya„qidu –

„qidatan.Aqdan berarti simpul,ikatan, perjanjian dan 

kokoh.Setelahterbentuk menjadi „aqidah berarti keyakinan.Secara 

terminologis, aqidah memiliki difinisi antara lain menurut Hassan al- 

Banana dalam kitab Majmu „al-Rasail:“Aqo„id (bentuk jamak dari aqidah) 

adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketantraman jiwa menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan”. Dari difinisi diatas dapat disimpulkan 

dengan seksama agar mendapat pemahaman yang profisional meliputi: 

a) Aqidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang 

meyakininya. 

b) Apabila seseorang telah meyakini suatu kebenaran maka ia harus sanggup 

membuang jauh-jauh segala yang bertentangan dengan mores kebenaran 

yang diyakininya.
7
 

                                                           
5 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1992).hal. 16. 

6  Hasbiyallah,Sulhan Moh,Hadis Tarbawi, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offser,2015),hal. 2. 

  7Ramli. M. Hs,dkk,Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum,(Semarang:CV.IKIP 

Semarang,2002) Cet.1,hal .66. 
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Perkataan moral berasal dari bahasa latin mores,kata jama‟nya dari 

mos yang bearti kebiasaan.Yang dimaksud dengan moral adalah tindakan 

manusia,yang sesuai dengan ukura-ukuran tindakan yang umum diterima 

yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Selain itu  moral  

juga lazim digunakan istilah etika, yang berasal dari bahasa yunani ethos 

yang bearti kebiasaan. Selanjutnya orang sering menyebutkan akhlaq 

dengan budi pekerti, atau kelakuan,perbuatan.Jadi akhlaq adalah usaha 

melawan egoisme atau kepentingan pribadi ketika menolong orang lain 

atau berbuat baik pada orang lain.
8
 Untuk menjelaskan pengertian akhlaq 

dari segi istilah kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat / para pakar 

dibidang ini. Ibn Miskawaih (W.421 H/1030)  yang terkenal dengan pakar 

akhlaq terkemuka dan terdahulu,  beliau  mengatakan ,  bahwa  akhlaq  

adalah:  “Sifat yang  tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
9
  Dalam 

surat Al-Nur 24 : 51 menjelaskan  tentang keutamaan akhlaq, yaitu: 

“Ucapan orang mukmin itu, apabila mereka dipanggil kepada Allah 

dan Rasul-Nya untuk  perkara diantara mereka, hanyalah  

mengatakan,”kami dengar dan kami patuhi”, dan  itulah  orang  yang 

beruntung.” (QS. Al-Nur, 24 : 51).
10

 

                                                           
8 Ibid,hal.142. 

9 Ibn Miskawih, Tahzib al-akhlaq wa Tathhir al-A‟raq, (Mesir: al-Mathba‟ah al  Mishariyah, 1934), Cet. 1  

hal. 40.  

10
Ibid,him. 28. 
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Dalam kehidupan ini manusia selalu berhubungan dengan sesama 

manusia, hewan, tumbuhan bahkan dengan Tuhan. Untuk menciptakan 

keharmonisan  dalam  hubungan  tersebut, manusia  memerlukan  akhlaq 

atau system akhlaq, karena akhlaq merupakan tindakan yang berdasarkan 

hati nurani dan juga anjuran Tuhan bukan berdasarkan pemikiran, karena 

pemikiran kadang dicemari subyektifitas pribadi.
11

 

“Revolusi Teknologi” dengan meningkatkan control kita pada materi, 

ruang dan waktu, menimbulkan  evolusi  ekonomi, gaya hidup, pola pikir 

dan sistem rujukan. Menurut Ziauddin Sardar,revolusiinformasiteknologi 

yang kini sedang dijajakan sebagai suatu rahmat besar bagi umat 

manusia.Penjajanya di televisi, surat kabar, Internet, yang begitu canggih 

dan menarik. Pada lingkungan pelajar, yaitu dalam jurnal-jurnal 

penelitian,buku-bukuakademis,disebutkan bahwa revolusi informasi akan 

menyebabkan timbulnya desentralesasi, dan karena itu akan melahirkan 

suatu masyarakat yang lebih demokratistelah meningkatkan keragaman 

budaya melalui penyediaan informasi yang menyeluruh sesuai dengan 

keragaman selera dan kemampuan ekonomi,memberi orang kesempatan 

untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan baru, meningkatkan 

produksi, dangan demikian menciptakan kemakmuran untuk semua 

lapisan masyarakat.
12

  Teknologi juga akan berbahaya jika berada pada  

tangan  orang  yang  secara  mental dan keyakinan agama belum siap, 

                                                           
11 Ramli M. Hs, dkk, op. cit, hlm. 146. 

12
Susanto S, Astrid, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung:  Bina Cipta, 1979), Cet. 

11, hlm.178. 
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Mereka dapat menyalah gunakan teknologi untuk tujuan-tujuan yang 

destruktif dan  menghawatirkan; menjadi gila.
13

  Dalam sikap mental yang 

demikian  itu  kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan 

sejumlah problematika masyarakat. 

Era Globalisai. kata Era bearti‟masa‟,globaldigunakan dengan 

pemahaman bahwa proses‟mendunia‟dan‟globalisasi‟ merupakan proses 

penyebaran berbagai obyek dan pengalaman kepada semua orang 

keseluruh penjuru dunia. Contoh penyebaran teknologi komputer, televisi, 

interrnet, dll. Mengutip pendapat J.A.Scholt (2002).
14

 Pendidikan akhlaq 

bukan sekedar proses penanaman nilai moral untuk membentengi diri dari 

akses negatif globalisasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana 

nilai-nilai moral yang telah ditanamkan  tersebut mampu berperan sebagai 

kekuatan pembebas (liberating force) dari impitan kemiskinan, 

kebodohan, dan keterbelakangan.
15

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan hal yang penting, yaitu untuk 

menghindari adanya multi interprestasi yang salah terhadap judul skripsi 

serta harapan  tercapainya  keselarasan  pemahaman  terhadap isi skripsi 

oleh karena  itu,  penulis  perlu  mempertegas  istilah yang ada dalam 

judul. Adapun skripsi ini: ”Problematika Pembelajaran Mata Pelajaran 

                                                           
13  Rahmat Jalaluddin, Islam Alternatif , (Bandung: Mizan, 1991), Cet. 4, hlm. 157. 

14Zubaedi , Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan  Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), Cet. 1, hlm. 96. 

15  Majid Abdul, Belajar Dan Pembelajaran : Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Rosda Karya, 

2014), Cet. 2, hlm. 24. 
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Aqidah Akhlaq  Pada  Era Globalisasi. ( Studi Kasus di MTs Masalikil 

Huda dan MTs  Al Islam Jepara )”. 

1. Problematika  

Problematika berasal dari kata pro-ble-ma-tik yang bearti, masih 

menimbulkan masalah, hal yang masih belum bisa dipecahkan.
16

Tidak 

semua masalah kependidikan bisa dipecahkan dengan,menggunakan 

metode ilmiah semata-mata.Banyak diantaranya masalah-masalah 

kependidikan tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan filosof,yang 

memerlukan pendekatan-pendekatan filosofis pula dalam 

pemecahannya.Analisis filsafatterdapat masalah-masalah kependidikan 

tersebut,dengan berbagai cara pendekatannya,akan dapat menghasilkan 

pandanga-pandangan tertentu mengenai masalah-masalah 

kependidikan,dan atas dasar itu biasa disusun secara sistematis teori-teori 

pendidikan.Disamping itujawaban-jawaban yang dikemukakan oleh jenis 

problematika pendidikan yang dihadapi menunjukkan pandangan-

pandangan tertentu,yang memperkaya teori-teori pendidikan.
17

 

2. pembelajaran   

Kata dasar “pembelajaran” adalah belajar. Dalam arti sempit 

pembelajaran  dapat diartikan  sebagai suatu proses atau cara yang 

dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar, sedangkan 

belajar adalah suatu proses  perubahan tingkah laku karena interaksi 

                                                           
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008.), edisi 

ke 4. 

17 Zuhairini. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara.1992). hal. 16. 
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individu dengan lingkungan dan pengalamam. Perubahan tingkah laku 

tersebut bukan  karena  pengaruh  obat - obatan  atau zat kimia lainnya dan 

cenderung  bersifat  permanen, Istilah  “pembelajaran”  (instruction) 

berbeda dengan istilah  “pengajaran” (teaching). Kata „‟pengajaran„‟ lebih 

bersifat formal dan hanya  ada dalam  konteks guru dengan peserta 

disekolah / kelas, sedangkan  kata  “pembelajaran”  tidak  hanya  dalam  

konteks guru dengan  peserta didik dikelas  secara formal, akan tetapi juga 

meliputi kegiatan-kegiatan  belajar  peserta  didik  diluar kelas yang 

mungkin saja tidak dihadiri oleh guru secara fisik. 

3. Aqidah Akhlaq 

Dalam   kehidupan  manusia menempati tempat yang penting 

secara individu  sesungguhnya  kemulyaan  akidah akhlaq merupakan satu 

dari sifat para Nabi, orang-orang yang siddiq dan kalangan shalihin. Untuk 

membantu  membina manjadi manusia yang saleh dengan seluruh aspek 

kehidupannya. Dasar pelaksanaan pembelajaran akidah akhlaq  

mempunyai dasar yang kuat. Dasar tersebut menurut Zuhairini dkk. 

(1983:21) dapat ditinjau dari berbagai segi.”
18

 Aqidah akhlaq merupakan 

salah satu sub mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah 

Tsanawiyah   (MTs)  mengandung  pengertian: pengetahuan, pemahaman, 

dan penghayatan  tentang  keyakinan atau kepercayaan  (iman) dalam 

Islam yang  menetap dan melekat dalam hati yang berfungsi sebagai 

pandangan hidup, untuk selanjutnya diwujudkan dan memencarkan dalam 

                                                           
18

 Majid Abdul, Belajar Dan Pembelajaran : Pendidikan Agama Islam, op. cit, hlm. 13-14. 
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sikap hidup, perkataan  dan amal perbuatan siswa dalam  segala aspek  

kehidupan  sehari-hari. 

4. Era Globalosasi 

Era   globalisasi berasal dari dua suku kata yakni Era yang artinya 

Masa atau zaman, masa transparasi, keterbukaan semua komponen 

kehidupan tanpa dihalangi.
19

 Globalisasi yang berasal dari kata Globali - 

sa-si artinya proses masuknya keruang lingkup Dunia.Di tandai dengan 

adanya keterbukaan semua komponen kehidupan tanpa dihalangi sekat 

waktu dan wilayahuntuk berkomunikasi dengan manusia dibelahan dunia 

manapun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatarbelakang diatas, maka secara lebih rinci 

permasalahan  yang  akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai beriku: 

1.  Apa saja problematika Pembelajaran  Mata  Pelajaran Aqidah  Akhlaq  

Pada  Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda Tahunan  dan  MTs Al 

Islam Jepara. 

2. Bagaimana solusinya terhadap problematika Pembelajaran  Mata  

Pelajaran Aqidah  Akhlaq  Pada Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda 

Tahunan  dan  MTs Al Islam Jepara? . 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian  ini  penulis  mempunyai  beberapa tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

                                                           
19

 Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. op. cit, hlm. 379-455. 
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1. Untuk mengetahui Apa saja problematika pembelajaran mata pelajaran 

aqidah akhlaq pada Era Globalisasi  di MTs Masalikil Huda dan MTs Al 

Islam Jepara. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana solusinya terhadap problematika 

pembelajaran mata pelajaran  aqidah  akhlaq  pada Era Globalisasi di MTs 

Masalikil Huda dan MTs  Al Islam Jepara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

yang akan memberikan kontribusi antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai teoritis yang dapat 

menambah  informasi dalam  memperkaya  kasanah  ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta memberi sumbangan ilmu pembelajaran 

pendidikan Islam pada umumnya. 

b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

problematika  pembelajaran  mata pelajaran Aqidah Akhlaq pada Era 

globalisasi di MTs Masalikil Huda dan MTs  Al Islam Jepara. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan  pengetahuan tentang pendidika Aqidah Akhlaq 

yang sesuai dengan topik penelitian. 

b. Bagi peserta didik serta masyarakat 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan  menambah informasi dalam 

memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, berata  

memberi sumbangan ilmu pembelajaran pendidkan Islam pada 

umumnya tentunya yang sesuai dengan topik penelitian. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan 

diteliti, diantaranya yaitu : 

1. Skripsi  yang  disusun  oleh  saudara  Syarif  Abdul Hakim  

 ( 1313100002715 ) yang berjudul “ Studi Deskriptif  Problematika  Dan 

Solusi  Pembelajaran  Aqidah  Akhlaq Kelas VIII  Di MTs. Miftahul Huda 

Dongos  Kedung Jepara Tahun Pelajaran 2014 / 2015 Tahun 2016 “. 

Skripsi ini membahas  tentang  paparan  atau  keterangan terhadap  suatu 

proses kegiatan belajar terutama problematika dan solusi pembelajaran 

Akidah Akhlaq. 

2. Skripsi  yang  disusun  oleh  saudara  Noor Arifin ( 1313100001123) yang 

berjudul “ Peran Guru Akidah Akhlaq Dalam Upaya Pembinaan Moralitas 

Siswa Di MA NU Raden Umar Sa‟id Colo Dawe Kudus Tahun Pelajaran 

2014/2015 Tahun 2015 “. Skripsi ini membahas informasi bagi para 

dewan guru dalam perannya di NU Raden Umar Said Colo Dawe Kudus, 

terutama dalam pembinaan moralitas para siswa. 

3. Skripsi yang  disusun  oleh  saudari Zahrotun nafisah  (1313100001532) 

yang berjudul “ Pelaksanaan Dan Problematika Pembelajaran Aqidah 
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Akhlaq Di MI Ki Aji Tunggal Karangaji Kedung Jepara Tahunan 

2016/2017 Tahun 2017 ”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan 

permasalaha-permasalahan pembelajaran Aqidah Akhlaq. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah usaha seseorang yang dilakukan secara 

sisrematik mengikuti aturan-aturan metologi misalnya observasi sestematik, 

dokontrol  dan berdasarkan  pada  teori yang ada yang  diperkuat dengan 

gejala-gejala yang ada.
20

 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor  sebagaimana  Lexy J. Moleong, 

metodologi  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata  tertulis atau lesan dari orang-orang dan pelaku 

yang dapat diamati.
21

 Sedangkan klasifikasi penelitian yang digunakan 

adalah  klasifikasi penelitian deskriptif, karena pada penelitian yang 

dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis.
22

 

Kegunaan metode ini adalah: 

a. Untuk menyesuaikan  metode kualitatif  lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan. 

b. Metode ini menyajikan  secara  langsung  hakikat  hubungan antara 

peneliti dan responding. 

                                                           
20 Sukardi, Metodologi Penelitia Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara. 2003}. hlm. 4. 

21  Moleong Lexy J, Metodologi Penilitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Sosda  Karya 2012)  Cet 30. 

hlm. 4. 

22 Sukardi, op . cit, hlm. 14. 
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c. Metode ini lebih peka dan  lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi, Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses 

dari pada hasil.
23

 

2. Sampling 

Yang dimaksud  dengan  sampling  dalam  penelitian  kualitatif 

adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari bernagai macam 

sumber dan bangunannya. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan 

yang ada dalam  ramuan  kontek yang unik. Maksud kedua sampling 

adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dan rancangan dari 

teori yang muncul. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada 

sempel acak, tetapi bertujuan  (purposive sample).
24

 

 

3. Instrumen Penelitian 

Insrtumen dalam  penelitian  merupakan  suatu  alat  yang  

digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan. 

Instrumen biasanya dipakai untuk peneliti untuk menanyakan atau 

mengamati responden sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan.
25

 

4. Metode pengumpulan data 

Didalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

                                                           
23 Moleng Lexy J, op . cit, hlm. 10. 

24 Ibid,  hlm. 224. 

25 Ibid., hlm.52 Edisi  ke 2. 
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a. Study Kepustakaan  (Library researce) 

Study kepustakaan  (Library researce) adalah data yang merupakan 

teori teori  dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian, data yang 

diperoleh  dengan  cara  peneliti terjun kelapangan. Mengumpulkan data 

yang  ada  kaitannya  dengan teori, atau disebut juga denagan  study 

literatur (library study) yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh 

dengan membaca  dari sumber tertulis  yang  berupa buku-buku yang 

relevan dengan penulisan skripsi.
26

 

b. Study Lapangan (field research) 

Adapun untuk memperoleh data dari  lapangan, penulis  

menggunakan beberapa metode diantaranya: 

1. Observasi atau pengamatan 

Observasi dapat  diartikan  sebagai  pengamatan  atau secara 

sistematis  terhadap  gejala yang  tampak pada obyek penelitian.
27

 

 Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui lerak geografis, 

keadaan anak didik, dan  masyarakat di MTs Masalikil Huda dan MTs 

Al Islam  Jepara serta seberapa  parahkah  problematika pembelajaran  

mata pelajaran akidah akhlaq pada era globalisasi yang dihadapi. 

2. Wawancara atau Interview 

Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu. 

Percakapan  itu dilakukan  oleh  dua pihak, yaitu  pewancara  

                                                           
26 Hadi Sutresno , Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi off set.1989 ), hlm.162. 

27 Ibid.hlm. LXIV. 
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(interviewer)  yang  mengajukan pertanyaan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyan itu.
28

 

Adapun yang menjadi interviewee adalah: 

a) Para siswa-siswi di MTsMasalikil Huda dan MTs  Al Islam Jepara 

b) Para guru di MTs Masalikil Huda dan MTs Al Islam Jepara 

Metode ini digunakan  untuk  mengetahui study kasus  tentang  

problematika pembelajaran  mata pelajaran Aqidah Akhlaq pada Era 

Globalisasi di MTs Masalikil Huda dan MTs Al Islam Jepara yang 

meliputi faktor, dampak, pengaruh yang diakibatkan oleh Era 

Globalisasi. 

Dalam  penelitia kualitatif penulis menggunakan wawancara 

terbuka. 

3. Pemanfaatan Dokumen 

Metode  dokumen  yaitu mencari  data mengenai hai-hal atau 

variabel yang berupa catatan lapangan, maupun gambar-gambar yang 

berkaitan  dengan  Problematika Pembelajaran mata pelajaran Aqidah 

Akhlaq pada Era Globalisasi. Metode ini penulis gunakan untuk   

mengetahui  siswa-siswi  yang belajar  dengan  menggunakan  

teknologi dan yang   tidak menggunakan teknologi serta dampak 

teknologi terhadap Aqidah dan Akhlaq  di MTs Masalikil Huda dan 

MTs  Al Islam Jepara. 

4. Metode Analisis Data 

                                                           
28 .Moleong Lexy J, op. cit, hlm. 187. 
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Analisis adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola,  kategori, dan satuan uraian dasar, sehinggan dapat 

ditemukan  

tema dan dapat dirumuskan hepotesis kerja seperti dasarankan oleh 

data.
29

  Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan data 

untuk memberikan  gambaran  penyajian  laporan  tersebut. Data  

tersebut mungkin  berasal dari naskah wawancara, catatan  lapangan, 

foto, dokumen pribadi, Hand Phone, camera, memo  dan  dokumen-

dokumaen  pendukung lainnya.
30

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan tekhnik analisi deskriptif  yang  artinya  setelah data-data  

terkumpul  lalau disusun dan diklompokkan  dengan  menggunakan  

kata-kata  sedemikian  rupa  sehingga menggambarkan obyek kajian 

yang kongkrit kualitatif yaitu didasarkan  pada kenyataan yang empiris 

dan unsur-unsur  kecil  atau kasus tertentu. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi mencakup tiga bagian 

antara lain bebagai berikut: 

1. Bagian muka  

Bagian ini memuat halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, 

motto, persembahan,  katapengantar, daftar isi, dan daftar tabel. 

2. Bagian isi terdiri dari : 

                                                           
29

  Moleong Lexy J, op. cit. hlm. 280. 

30
 Ibid.hlm 11. 
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BabI : Pendahuluan, yang  merupakan  gambaran secara global 

mengenai seluruh isi dari skripsi yang meliputi latar belakang  

masalah, penegasan  istilah,  perumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BabII : Landasan teori, yang  berisi  landasan  teori yang berkaitan 

dengan skripsi yaitu problematika pembelajaran mata pelajaran 

Aqidah Akhlaq pada Era Globalisasi di MTs Masalikil Huda dan 

MTs  Al  Islam Jepara. Meliputi pengertian pembelajaran, Aqidah 

Akhlaq meliputi pengertian, dasar mempelajari Aqidah Akhlaq, 

tujuan, macam-macam Aqidah Akhlaq, Pengertian Globalisasi, 

beberapa promlematika pembelajaran  mata pelajaran Aqidah 

Akhlaq, solusi promlematika pembelajaran  mata pelajaran Aqidah 

Akhlaq pada Era Globalisasi. 

Bab III : Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian obyek penelitian 

.dalam bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini, yang 

didalamnya akan dibahas Letak geografis MTs Masalikil Huda dan  

MTs  Al Islam  Jepara, Sarana dan Prasarana, Visi dan misi, 

Jumlah siswa-siswi,. Data khusus : Apa saja Problematika  

pembelajaran  mata pelajaran Aqidah Akhlaq pada Era Globalisasi 

di MTs Masalikil Huda dan MTs   Al Islam Jepara, Bagaimana 

solusi problematika pembelajaran  mata pelajaran Aqidah Akhlaq  
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pada Era Globalisasi  di MTs Masalikil Huda dan MTs Al Islam  

Jepara. 

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian,  dalam  bab ini penyusun mencoba 

untuk menganalisa hasil dari penelitian yang dilakukan 

mengenaidata khusus mengenai Problematika Pembelajaranmata 

pelajaran Aqidah Akhlaq pada Era Globalosasi di MTs Masalikil 

Huda dan MTs Al Islam  Jepara. Analisis Apa saja Problematika  

pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlaq pada Era Globalisasi 

dan bagaimana solusinya di MTs Masalikil Huda dan MTs Al 

Islam Jepara. 

Bab V  :  Merupakan penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dan 

kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


