
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Humanistik adalah ilmu psikologi yang berusaha memahami tingkah 

laku individu dari sudut pandang pelaku bukan dari pengamat. Menurut aliran 

ini tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri.
1
 

Berpijak dari pengertian diatas, maka suatu kegiatan pendidikan 

keagamaan yang baik dan ideal hendaknya mencakup bidang bimbingan dan 

bidang pengajaran yang mengarah pada peningkatan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan bagi anak. Menurut Crow & Crow, bimbingan berarti memberikan 

kepada individu dengan pertolongan khusus pada saat dibutuhkan.
2
 Dengan 

adanya bantuan ini seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang 

dihadapinya kelak di kemudian hari menjadi tujuan bimbingan. Jadi yang 

memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya 

sendiri meskipun kemampuan itu harus digali dan dikembangkan melalui 

bimbingan.
3
 

Untuk mengadakan perubahan sikap, pengajar dalam pendidikan  

perlu bertindak sebagai seorang yang diagnostikus dan terapis, mula-mula 

harus ditetapkan makna fungsional dari sikap-sikap yang ada dan ingin 

diubah, bagi siswa yang memiliki sikap tersebut. Bila diagnosis tidak tepat 
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maka perubahan yang diharapkan sulit terjadi, untuk menghindari kekeliruan 

diagnosis seharusnya guru mengumpulkan informasi selengkap mungkin 

mengenai sifat dan latar belakang sikap siswa yang ingin diubah. Disamping 

itu guru perlu mempertimbangkan pengarahan masing-masing komponen 

yang bersangkutan.
4
 

Untuk memberikan pengarahan pada siswa, maka pelaksanaan 

pembelajaran guru dituntut untuk profesional. Guru dituntut untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif,  

akrab dan menyenangkan, agar terjadi proses pembelajaran yang optimal. 

Guru yang profesional yaitu guru yang memiliki kompetensi dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan maksimal.
5
 Untuk 

mencapai tujuan tersebut, guru harus melalakukan pendekatan belajar 

terhadap siswa. 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pembelajaran 

humanistik Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak yang dilaksanakan dengan 

menekankan pada bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa mengelola 

perolehannya (input learning), sehingga menjadi miliknya untuk dipahami, 

dimengerti, dan dapat diterapkan sebagai bekal dalam kehidupan di 

masyarakat sesuai kebutuhannya.
6
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Pentingnya pendekatan humanistik dalam pembelajaran adalah untuk 

memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa 

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam belajarnya harus 

berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai artikulasi diri dengan sebaik-

baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut 

pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs adalah Pembelajaran yang 

dipakai sebagai wahana pemberian pengetahuan, bimbingan dan 

pengembangan, kepada siswa agar dapat memahami, meyakini dan 

menghayati kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
7
 

Kondisi yang terlihat di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018  pada saat penulis melakukan 

Observasi disana, suasana belajar  pasif,  dan kurang bersemangat. Oleh 

karena itu para guru khususnya guru Pembelajaran Aqidah Akhlak 

hendaknya melakukan pendekatan model belajar untuk menciptakan kondisi 

belajar yang optimal. Hal tersebut dilakukan mengingat tingkat 

perkembangan cara berpikir siswa usia ini sudah dapat mengembangkan 

pikiran formalnya dan mereka bisa mencapai logika dan rasio sehingga 

sangat perlu dikembangkan pembelajaran menggunakan Pendekatan 

pembelajaran Humanistik.  
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Realita di lapangan  ada menunjukkan bahwa siswa MTs. Al Muttaqin 

Rengging Pecangaan Jepara tahun pelajaran 2017/2018 masih mendapatkan 

perilaku anak yang kurang baik misalnya kurang sopan santun pada guru, 

kurangnya rasa social pada sesama teman. 

Problem di lapangan adalah sebagian siswa acuh terhadap model 

pembelajaran humanistic sebagian ada yang meninggalkan kelas tanpa ijin 

yang jelas sebagian ada siswa bergurau sendiri tidak memperhatikan materi 

pelajaran. Solusi yang dilakukan guru adalah memberikan sanksi yang 

mendidik pada siswa terhadap kurang responnya terhadap pembelajaran. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dengan judul “ Pola Pendekatan Pembelajaran Humanistik pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan 

Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

 

B.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah fahaman dan untuk lebih memudahkan para 

pembaca dalam memahami judul tersebut berikut penulis akan menjelaskan 

beberapa istilah penting dan memberi batasan agar tidak melebar dari 

pembahasan dalam judul tersebut. 

1. Pola pendekatan pembelajaran humanistik 

  Pendekatan humanistik adalah pandangan psikologis yang melihat 

individu sebagai ‘fincionating organism’ yang masing-masing berusaha 

membangun self-concept nya. Ini berarti guru melibatkan siswanya 
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dalam proses belajar, mereka memiliki pengalaman-pengalaman sukses, 

merasa diterima, dihormati, dikagumi, dan dimanusiakan.
8
 

  Dalam proses pembelajaran di kelas, M. Amien, dkk dalam 

bukunya “Humanistic Education”, mengungkapkan bahwa psikologi 

humanistik dapat diwujudkan dengan beberapa pendekatan, yaitu: 

a. Self esteem approach  dalam rangka mengembangkan kepercayaan diri siswa. 

Secara teknis dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

seperti, “Dalam pengajaran selama ini, tugas mana yang saudara 

anggap paling memuaskan?”, dengan pertanyaan seperti itu 

diharapkanakan terbentuk persepsi sukses yang akan menambah rasa 

percaya diri pada siswa. 

b. Creatifity approach, dengan mengembangkan potensi kreatif siswa, karena 

pada hakikatnya manusia mempunyai potensi kreatif. Kreatifitas 

membedakan manusia dengan hewan dan apabila kita melakukan aktifitas, 

self-concept kita tumbuh sehingga menjadi lebih kukuh sebagai individu. 

Teknik yang disarankan untuk membuat kelas menjadi kreatif adalah 

brainstorming (curah-gagasan), yaitu mengemukakan suatu problema dan 

siswa diminta ide-idenya, kemudian diminta meninjau kembali ide-idenya itu 

yang hasilnya bisa digunakan untuk  memecahkan permasalahan. 

c. Value clarification and moral development approach, dimaksudkan 

untuk membantu siswa dalam mengembangkan proses-proses yang 

digunakan dalam menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Secara teknis, 

guru menyajikan problema yang dapat mendorong siswa untuk 
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mengidentifikasi nilai-nilainya sendiri atau memecahkan problema 

yang mengandung dua macam nilai yang saling bertentangan. 

d. Multiple talent approach, dalam rangka mengembangkan bakat-bakat 

laindisamping kemampuan akademis. Hal ini mungkin dilakukan 

dengan mengajukan suatu tawaran kepada siswa “siapa yang dapat 

membuat sebuah karya tulis yang bertemakan orang tua?”. Pertanyaan 

ini untuk mengetahui apakah ada diantara siswa yang bakat dalam 

bidang komunikasi 

2. Pembelajaran Aqidah Akhlak 

 Pembelajaran Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati, dan 

mengimani Allah SWT. Dan merealisasikannya dalam perilaku Akhlak 

mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dalam 

kehidupan masyarakat yang majemuk dari sisi keagamaan, pendidikan ini 

juga diarahkan pada peneguhan Aqidah disatu sisi, dan peningkatan 

toleransi serta saling menghormati penganut agama lain pada sisi lain, 

dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
9
  

3. Kelas IX 

Adalah siswa yang masih belajar di kelas terakhir di MTs. Al 

Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara pada tahun Pelajaran 2017/2018. 
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4. MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara 

a. MTs. Adalah sekolah menengah tingkat pertama yang bercirikan agama 

Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
10

 

b. Al Muttaqin adalah nama lembaga madrasah yang dijadikan sebagai 

obek penelitiaan. 

c. Rengging adalah nama desa letak madrasah tersebut berdiri. 

d. Pecangaan adalah nama kecamatan letak madrasah tersebut berdiri. 

e. Jepara adalah nama kabupaten letak madrasah tersebut berdiri. 

Jadi yang dimaksud Pola Pendekatan Pembelajaran Humanistik Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara pada tahun pelajaran 2017/2018 adalah penerapan suatu 

pola pembelajaran untuk menggali potensi atau sifat yang baik pada diri siswa 

dengan cara memberikan bantuan pelayanan bimbingan mental anak melalui 

kegiatan pembelajaran Aqidah di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara pada tahun pelajaran 2017/2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas atau alasan pemberian judul, maka 

penulis rumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018?  
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2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Pelaksanaan Pola Pendekatan 

pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX 

MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat  Pelaksanaan Pola pendekatan 

pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX 

MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018? 

 

D.  Tujuan Peneltian   

Dalam memaparkan persoalan, perlu di ketengahkan statemen tentang 

tujuan penyelidikan serta nilai-nilainya secara umum. Sesuai dengan pokok 

masalah yang telah dirumuskan di atas, maka perlu dicanangkan tujuan yang 

hendak penulis capai.  

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik 

pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin 

Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Pelaksanaan Pola 

Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018. 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pola 

Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu : 

a. Menganalisa dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia 

pendidikan khususnya pelaksanaan konsep pembelajaran humanistik 

dalam pembinaan mental. 

b. Menambah wawasan berfikir dalam khasanah keilmuan. 

c. Dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk dasar pengembangan 

penelitian berikutnya. Yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat meningkatkan 

kesadaran guru agar siap dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran Humanistik sehingga dapat 

mengubah perilaku atau sikap anak didiknya dalam belajar. 

b. Bagi siswa 

Meningkatkan partisipasi dan aktifitas serta hasil belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak sehingga dengan pembelajaran 
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ini dapat membimbing mentalnya dalam menghadapi zaman 

globalisasi sekarang ini. 

c. Bagi peneliti yang bersangkutan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan agama khususnya tentang pelaksanaan Pola Pendekatan 

Pembelajaran Humanistik pada  Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. 

Disamping itu  menambah pengetahuan penulis dalam bidang 

pendidikan dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang " Pola 

Pendekatan Pembelajaran Humanistik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di 

Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018". Sebagai bahan acuan dan perbandingan, peneliti telah 

menemukan dua buku dan tiga jurnal yang berkaitan dengan penulisan skripsi 

ini, yaitu : 

 

1.  Buku Belajar dan Pembelajaran Karya Dr. Dimyati dan Dr. Mudjiono Cet. 

Rineka Cipta Jakarta, 2006.  

Buku tersebut membahas tentang teori belajar dan alirannya serta 

faktor-faktor yang mempengaruinya. Diantara aliran tersebut adalah 
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membahas tentang aliran humanistik dimana kognisi siswa telah terbentuk 

dan guru tinggal membangun kognitif tersebut.
11

 

2. Buku Psikologi Pendidikan Karya Drs. Mustaqim Cet. Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2001. 

Buku tersebut membahas tentang teori belajar yang meliputi 

pengertian belajar, jenis-jenis belajar dan aliran dalam belajar diantaranya 

adalah aliran humanistik dan yang lain-lain.
12

 

3. Implementasi Teori Pembelajaran Humanistik Dalam Pembelajaran Mata 

Kuliah Dasar-Dasar Bisnis ditulis oleh Sumarsih. Jurnal Pendidikan 

Akuntansi Indonesia Vol. VIII. No. 1-Tahun 2009 jam 09.00 WIB 

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Menurut pandangan 

humanistik belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. 

Pembentukan ini harus dilakukan si belajar. Ia harus aktif melakukan 

kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang 

halhal yang dipelajari. Dosen memang dapat dan harus mengambil 

prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi 

terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan terwujudnya 

gejala belajar adalah niat belajar mahasiswa itu sendiri. Paradigma 

humanistik memandang mahasiswa sebagai pribadi yang memiliki 

kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu pengetahuan yang baru. 

Bagi konstruktivistime, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif mahasiswa 

untuk menemukan sesuatu dan membangun sendiri pengetahuannya, 
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bukan merupakan proses mekanik untuk mengumpulkan fakta. Terdapat 

beberapa strategi pembelajaran humanistik yaitu belajar aktif, belajar 

mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, generative learning, dan model 

pembelajaran kognitif. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan 

pertanyaan dan ide-ide mahasiswa dalam mata kuliah bisnis hal tersebut 

banyak terjadi. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada 

sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Pada mata kuliah ini 

bisnis data secara luas di masyarakat dan tidak sulit untuk memanipulasi 

bahan. Mahasiswa dipandang sebagai pemikir yang dapat dimunculkan 

teori-teori tentang dirinya hal ini dapat terjadi pada mata kuliah bisnis. 

Pengukuran proses dan hasil belajar mahasiswa terjalin di dalam kesatuan 

kegiatan pembelajaran dengan cara dosen mengamati hal-hal yang sedang 

dilakukan mahasiswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan hal semacam ini 

memang harus dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah bisnis. 

Mahasiswa banyak belajar dan bekerja di dalam kelompok.
13

 

4. Penerapan Pembelajaran Humanistik Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Dasar Fisika Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) ditulis oleh Johar 

Maknun. Jurnal Fisika pada FPTK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

diunggah Seminar Internasional Pendidikan IPA 2007 jam 14.30 WIB 

Hasil yang dicapai dari jurnal tersebut adalah Pembelajaran fisika 

SMK dengan model belajar konstruktivis telah mampu meningkatkan 

pemahaman konsep dasar fisika. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

                                            
13

 Sumarsih, Implementasi Teori Pembelajaran Humanistik Dalam Pembelajaran Mata 
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nilai rata-rata yang cukup baik dan gain score ternormalisasi sebesar 0,31 

yang termasuk kategori sedang. Temuan bahwa model belajar 

konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika siswa 

SMK memberikan petunjuk bahwa model pembelajaran konstruktivis 

tepat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika. 

Walaupun model konstruktivis lebih tepat diterapkan, namun masih 

dirasakan kelemahan yaitu memerlukan waktu yang lebih lama 

dibandingkan pembelajaran konvensional. Hal ini membuat guru merasa 

kesulitan dalam mengejar materi pelajaran yang disampaikan. Dengan 

diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hal ini 

seharusnya tidak menjadi masalah karena guru diberi otonomi untuk 

memilih materi yang diajarkan asal dapat memenuhi standar isi dan 

standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. 

5. Pembelajaran dengan pendekatan humanistik (penelitian pada MTs Negeri 

model cigugur kuningan) ditulis oleh Uci Sanusi Volume 11 No. 2 

September 2013. Dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran humanistik 

tentunya memerlukan model personal seorang guru yang menampilkan 

sosok nyaman dan tenang dihadapan siswa. Jawaban responden mengenai 

pendekatan humanistik yang dihubungkan dengan lessonstudy, 

menegaskan bahwa guru menjadi figur utama dalam pembelajaran. Guru 

yang dilakukan oleh guru model. Munculnya sebagian guru yang tidak 

mau dijadikan guru model pada lesson study akan menghambat perbaikan 

pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran dengan lesson study sangat 
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mendukung dengan pendekatan humanistik. 

Jadi kajian-kajian yang telah dilakukan dari hasil kedua buku dan jurnal 

tersebut diatas memfokuskan pembahasannya pada kajian humanistik 

sehingga dari kelima kajian pustaka tersebut dapat diambil teori untuk 

penyusunan skripsi ini. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting demi tercapainya 

suatu tujuan penelitian. Karena metode mempelajari dan membahas tentang 

cara -cara yang ditempuh dengan setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.
14

 

Dalam metode penelitian yang penulis gunakan dengan cara-cara yang 

ada hubungannya dengan penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

yang pada hakekatnya untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan.
15

 Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif yang pada hakekatnya data hasil 
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peneltian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan
16

.  

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.
17

 Dalam hal ini yang 

akan diamati adalah proses penerapan Pola Pendekatan Pembelajaran 

Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. 

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan lebih tepatnya 

bila menggunakan metode kualitatif karena dengan metode kualitatif lebih 

sensitif (aktif-reaktif dan dapat diadaptasikan) dengan mempertimbangkan 

saling berpindahnya pengaruh dan pola nilai yang mungkin harus dihadapi 

dalam penelitian. Di samping itu data yang didapat lebih lengkap, lebih 

mendalam dan lebih dapat dipercaya. Melalui penggunaan metode 

kualitatif seluruh kejadian dalam suatu konteks sosial dapat ditemukan 

serta data yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, 

sikap, mental dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok 

orang dapat diketemukan.
18

 Dengan demikian Pola Pendekatan 

Pembelajaran Humanistik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Kelas 

IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 

2017/2018  dapat terungkap secara jelas dan mendalam. Dalam penelitian 

                                            
16

 Sugiyono, Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung:Alfa Beta, 2006), hlm. 14 
17

 Ibid, hlm. 15. 



16 

ini penulis menggunakan expost facto, yaitu data dikumpulkan sesudah 

kejadian.
19

 

2. Fokus Penelitian 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa peneltian ini 

adalah penelitian diskriptif, maka peneltian ini memfokuskan pada : 

Bagaimanakah Pola Pendekatan Pembelajaran Humanistik Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak Untuk Bimbingan di Kelas IX MTs. Al Muttaqin 

Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

penelti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.
20

 Data 

primer diperoleh dari penelitian lapangan (field reseach) melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data melalui wawancara (interview), 

observasi, dan dokumentasi.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat 

diperpustakaan dan jasa informasi yang tersedia .
21

 Sumber sekunder 

merupakan sumber penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya 

data atau menganalisa data dan atau menganalisa permasalahan yaitu 

                                                                                                                      
18

 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 18 
19

 Ibid, hlm. 16 
20

Sumadi Suryabrata, Op. Cit., hlm. 85 
21

Masri Singarimbun, Op. Cit., hlm. 70 
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pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis.
22

 Data 

kepustakaan tersebut meliputi buku-buku maupun arsip dan literatur 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian, misalnya: “Integrasi 

Psikologi dengan Islam” karangan Hanna Djumhana Bastaman, 

“Membangun Paradigma Psikologi Islam” karangan Dr. Djamaludin 

Ancok, “Psikologi Pendidikan” karangan Sugihartono, “Landasan 

Psikologi Proses Pendidikan” karangan Prof. Dr. Nana Syaodih 

Sukmadinata dan buku-buku lain yang dipandang representatif dan ada 

relevansinya. 

4. Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subyek penelitian ditentukan kesesuaian antara 

kebutuhan sumber informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

Yaitu jaringan informan utama (key informan) yang diwawancarai yaitu 

kepala sekolah dan guru serta jaringan informan pendukung lainya. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Kepala sekolah MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun 

pelajaran 2017/2018. 

b. Guru Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin 

Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

c. Siswa  Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun 

pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 32 siswa. 

 

                                            
22

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, Jilid 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas 

Psikologi UGM, 1989), hlm. 10. 
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5.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dipertanggungjawabkan di dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data atau keterangan tata cara 

mengadakan  penelitian lapangan. Penelitian ini digunakan untuk mencari 

data dan mengumpulkan data lapangan, yang dimaksud di sini adalah 

lokasi tempat penelitian yaitu di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

Untuk mengetahui beberapa jenis data dan teknik pengumpulan data 

yaitu dengan metode-metode sebagai berikut: 

a.  Observasi  

Yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. 

Didalam pengertian psikologik, observasi disebut juga pengamatan.
23

 

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung cara mengajar 

guru dengan menggunakan Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik 

pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin 

Rengging Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018 

Adapun yang observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat 

langsung dalam objek penelitian.
24

 Artinya peneliti tidak guru yang 

mengajar di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  

tahun pelajaran 2017/2018. 

 

                                            
23

 Ibid.,  hlm. 133 
24

 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 204 
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b.  Wawancara/ Interview 

Yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pernyataan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
25

 

Sutrisno Hadi mendefinisikan interview adalah suatu proses Tanya 

jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan 

dengan telinga sendiri suranya.
26

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara 

berstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, 

dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
27

 sedangkan 

wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya 

biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan 

keadaan dan ciri yang unik dari respondennya.
28

  

Metode ini digunakan sebagai 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, berkaitan 

dengan mendiskriptifkan  tentang pelaksanaan Pola Pendekatan 

                                            
25

Amirul Hadi, Metodologi Peneltian Pendidikan, (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm. 

135 
26

Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta:Andi Offset, 1990), hlm. 192 
27

 Lexy J. Moleong, Metodologi Peneltian Kualititaif,(Bandung:Remaja Rosda Karya, 

2005),  hlm.190 
28

 Ibid, hlm. 191 
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Pembelajaran Humanistik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di 

Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun 

pelajaran 2017/2018. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, leger, agenda dan sebagainya.
29

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

dokumentasi. Misalnya jumlah siswa, guru dan staf serta jumlah sarana 

yang lain. Sedangkan jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. 

6.   Teknik Keabsahan Data 

Data yang berasal dari observasi, dokumentasi dan wawancara 

kemudian didiskriptifkan sehingga dapat memberikan kejelasan 

terhadap kenyataan. Dalam analisis ini peneliti mendiskriptifkan  

tentang pelaksanaan Pola Pendekatan Pembelajaran Humanistik Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

                                            
29

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 206 
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dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber yang 

ada.
30

  

Untuk menguji kredibilitas data (derajat kepercayaan) dalam 

teknik triangulasi hal itu dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Membandingkan hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

peneltian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
31

 

7.    Teknik Analisis Data 

 Setelah data-data terkumpul, selanjutnya disusun secara 

sistematis dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan model 

interaktif “Miles and Huberman” dengan menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

                                            
30

 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 330 
31

 Lexy J. Moleong , Op. Cit., hlm. 331 
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a. Data Reduction (Reduksi Data) data yaitu merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
32

 Dengan 

demikian data yang direduksi  akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data 

pada tema penelitian Studi Diskriptif Tentang Pelaksanaan Pola 

Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  

tahun pelajaran 2017/2018. 

b.  Data Display (Penyajian data) yaitu penyajian data yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, 

flowcart dan sebagainya sehingga mudah memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
33

 Dengan demikian data yang disajikan yaitu data 

tentang Studi Diskriptif Tentang Pelaksanaan Pola Pendekatan 

pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di 

Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun 

pelajaran 2017/2018 dapat dipahami dengan mudah. 

c. Conclusion Drawing/Vervication  

Yaitu melakukan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan 

dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan 

kesimpulan. Dalam menyimpulkan data digunakan cara berpikir 

                                            
32

Ibid, hlm. 338 
33
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deduktif (data yang bersifat umum ke khusus) dan induktif (berdasar 

data yang khusus ke umum).
34

 

Untuk lebih jelasnya tentang model analisa interaktif, 

digambarkan sebagai berikut : 

 

H.  Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian Muka Terdiri dari: 

Pada  bagian ini  akan dimuat halaman, di antaranya: halaman  judul, 

halaman pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman 

deklarasi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman 

lampiran-lampiran. 

2. Bagian isi. Terdiri dari beberapa bab: 

Pada bagian ke dua berupa isi atau batang tubuh karangan yang 

memuat: 

Bab satu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua Landasan teori berisi tentang pola pendekatan 

pembelajaran Humanistik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak yang 

meliputi, pengertian, pola pendekatan pembelajaran Humanistik, tujuan 

belajar dalam teori Humanistik, langkah-langkah teori belajar Humanistik 

                                            
34

 Ibid, hlm. 345 
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dalam kegiatan pembelajaran, prinsip dasar dalam pembelajaran 

Humanistik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran Humanistik. Aqidah 

Akhlak yang meliputi,  pengertian mata pelajaran Aqidah Akhlak, fungsi 

dan tujuan mata pelajaran Aqidah Akhlak, materi mata pelajaran Aqidah 

Akhlak. Dan pola pendekatan pembelajaran Humanistik pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak yang meliputi, langkah-langkah pembelajaran, 

media dan sumber yang digunakan, strategi dan metode yang digunakan, 

pelaksanaan penilaian mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Bab tiga berisi Kajian objek Penelitian yang terdiri dari situasi 

umum tentang MTs. Al Muttaqin Rengging  Pecangaan Jepara tahun 

pelajaran 2017/2018. Dan data khusus tentang pola pendekatan 

pembelajaran Humanistik pada mata pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX 

MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara yang meliputi Penerapan 

Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara, 

kelebihan dan kekurangan penerapan pola pendekatan pembelajaran 

Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al 

Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara dan faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pola pendekatan pembelajaran Humanistik pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

Bab empat berisi Analisis Hasil penelitian yang terdiri dari Analisis 

Penerapan Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran 
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Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  

tahun pelajaran 2017/2018. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Penerapan 

Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging Pecangaan Jepara  tahun 

pelajaran 2017/2018 dan Analisis Faktor pendukung dan penghambat 

Pelaksanaan Pola Pendekatan pembelajaran Humanistik pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs. Al Muttaqin Rengging 

Pecangaan Jepara  tahun pelajaran 2017/2018. 

Bab lima berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. 

3.  Bagian Akhir Terdiri dari: 

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


