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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

sosial dan budaya yang berlangsung dengan cepat telah memberikan tantangan 

kepada setiap individu untuk terus selalu belajar melalui berbagai sumber dan 

media. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang vital 

dalam mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara1.  

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diaplikasikan dalam bentuk informasi dan transformasi, 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat, baik yang positif dan yang negatif2. 

Pengaruh positifnya adalah apapun pengaruh yang ditimbulkan oleh kemajuan 

ilmu dan teknologi, secara cepat dapat diketahui dan dikuasai oleh siapa pun 

dan di mana  pun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

pengaruh negatifnya adalah melahirkan keburukan yang bersifat global akibat 

dari peniruan gaya dan model hidup yang berangkat dari budaya-budaya sosial 

yang dianggap maju yang merupakan problem bagi masyarakat modern, seperti 

perilaku freeseks, gaya berpakaian yang supermini dan eksotik, dan masih 

banyak lagi pola kehidupan modern lainnya yang masih memerlukan 

keselektifan.  

                                                           
1 Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam (Bandung: Nuansa, 2003), hal. 86. 
2 Ibid., hal. 89 
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Perilaku dan aktivitas-aktivitas terjadi pada setiap manusia merupakan 

manifestasi kehidupan psikis. Sebagaimana diketahui bahwa perilaku yang ada 

pada individu tidak timbul dengan sendirinya, namun akibat dari adanya 

stimulus atau rangsangan individu tersebut3. Perilaku merupakan jawaban atau 

respon terhadap stimulus yang mengenainya, jika segi psikis seseorang sudah 

di bimbing kearah kebaikan maka perilaku negatif akan di minimalisir karena 

seseorang akan lebih paham dalam membedakan mana yang  baik dan yang 

buruk4. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peranan dominan dalam 

membentuk kepribadian siswa. Sebagai contoh seorang anak diajarkan 

mengucapkan salam, berjabat tangan dan berkata dengan sopan tatkala bertemu 

dengan orang  lain maka si anak akan berusaha melakukan yang diajarkan itu 

dan lama kelamaan apa yang dilakukan menjadi kebiasaan anak tersebut 

sehingga membentuk kepribadiannya.  

Perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya hereditas dan lingkungan5. Faktor hereditas yang mempengaruhi 

kepribadian antara lain : bentuk tubuh, caiaran tubuh, dan sifat-sifat yang 

diturunkan dari orang tua. Hal ini didasarkan atas kemiripan atas diri anak dan 

orang tua yang terdapat kesamaan, baik fisik maupun psikisnya. Adapun faktor 

lingkungan yang mempengaruhi kepribadian anak antara lain : lingkungan 

rumah, sekolah dan masyarakat. Pengalaman yang diperoleh anak dalam 

kehidupan sehari-hari di dapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-

                                                           
3 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 10 . 
4  Ibid., hal. 11. 
5  Syamsu Yusuf  LN, Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,  2007), hal. 19. 
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stimulan. Stimulan-stimulan ini berasal dari alam bebas maupun diciptakan 

oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan.  

Pendidikan Islam mengakui, bahwa hereditas dan lingkungan sangat 

berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Keduanya bersama-sama 

merupakan ciri pribadi seseorang yang membedakan satu individu dengan 

individu lainnya. Berkaitan dengan hal ini, maka arah pembentukan 

kepribadian anak adalah terbentuknya kepribadian muslim. Oleh sebab itu 

supaya anak-anak sebagai generasi penerus mempunyai kepribadian yang baik, 

maka faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian tersebut 

harus diperhatikan, misalnya faktor hereditas, dengan menjaga keturunan 

melalui upaya mencari istri atau suami yang baik dalam hal perilaku, agama, 

keturunan, dan lain-lain. Sedangkan faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan 

masyarakat), pembentukan kepribadian ini harus dilakukan sejak anak masih 

kecil, dengan membiasakan perilaku-perilaku yang baik.  

Pendidikan adalah suatu aktifitas atau usaha pendidikan terhadap anak 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang muttaqin6. Sekolah merupakan 

salah satu tempat membina, mempersiapkan siswa dan tempat  bergaul dengan 

teman sebaya serta tempat berkumpul para guru. Oleh karena itu, sangat perlu 

sekali jika pembinaan akhlak mereka dilakukan melalui pembelajaran Akidah 

Akhlak di madrasah, di samping dalam kehidupan keluarga. Mengingat dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak banyak memuat materi-materi yang 

                                                           
6 Abu Ahmadi, et al., Ilmu Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991 ), hal. 111. 
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mengarahkan siswa untuk selalu bersikap terpuji serta menjauhi perbuatan 

yang tercela. 

Menurut Muhaimin Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran 

pendidikan agama Islam yang mengandung pengertian pengetahuan, 

pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan atau kepercayaan dalam 

islam yang menetap dan melekat dalam hati yang berfungsi sebagai 

pandangan hidup, perkataan dan amal perbuatan   siswa   dalam   segala   

aspek    kehidupannya     sehari-hari7. Hal ini menunjukkan, karakteristik  

 

mata pelajaran Akidah Akhlak lebih menekankan pada pengetahuan, 

pemahaman dan penghayatan siswa terhadap keyakinan atau kepercayaan serta 

perwujudan keyakinan dalam bentuk sikap siswa, baik perkataan atau 

perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Pembelajaran Akidah Akhlak mempunyai tujuan yaitu untuk menanamkan dan 

meningkatkan keimanan siswa serta meningkatkan kesadaran untuk berakhlak 

mulia, sehingga mereka menjadi muslim yang selalu meningkat   keimanan   

dan   ketaqwaan  kepada  Allah  SWT, untuk  mencapai  

tujuan yang diharapkan dan dapatmemiliki kompetensi. Menurut Sjarkawi 

pelaksanakan pembelajaran Akidah Akhlak hendaknya bertujuan 

membentuk kepribadian yang baik dan yang paling penting adalah usaha 

mencari ridla Allah SWT, jauh dari pekerjaan tercela, mencuri, 

berbohong, jarang sholat, sehingga dalam pembelajaran Akidah Ahklak 

siswa mampu menangkap pesan-pesan yang dapat membawa dirinya 

pada kemuliaan tinggi yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam serta 

dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya kelak ketika sudah dewasa 

nanti8. 

 

Bertolak pada tujuan pelajaran Akidah Akhlak tersebut, maka seorang 

siswa-siswi yang sudah diajari tentang mata pelajaran Akidah Akhlak di 

madarasah akan terbentuk kepribadian yang baik, namun di lapangan ada siswa 

                                                           
7 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

hal. 26.  
8 Sjarkawi, Pembentukan kepribadian anak (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004 ), hal. 67. 
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tidak berkepribadian seperti itu, hal ini kemungkinan tidak ada dukungan 

dipihak keluarga atau masyarakat. 

Fenomena tersebut, peneliti temukan tatkala peneliti  observasi terhadap 

siswa-siswi MTs Dzunnurroin Pakis Malang. Kebetulan tempat tinggal siswa-

siswi tersebut tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. Dari hasil observasi 

tersebut peneliti menemukan, terdapat siswa-siswi MTs Dzunnurroin tatkala 

pulang dari madarasah, mereka berpakaian mini, ketat, tatkala berkata dengan 

orang lain kurang sopan bahkan cenderung kasar dan jarang melakukan sholat. 

Disisi lain ada siswa-siswi dari MTs tersebut yang berpakaian menutupi aurat, 

dan  tutur sapanya sopan9. 

Memperhatikan fenomena di atas membuat peneliti penasaran, maka 

peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran Akidah Akhlak, 

untuk mengetahui  apakah guru sudah mengajarkankan tentang berpakaian 

yang menutup aurat dan berkata sopan? Jawabnya’’ Guru mengajarkan siswa 

cara berpakaian yang menutupi aurat dan berkata sopan pada orang lain, tetapi 

kalau mereka belum berpakaian menutupi aurat atau berkata kurang sopan dan 

jarang melakukan sholat di luar madarasah, mungkin kurang dukungan 

pendidikan dari pihak keluarga dan lingkungan”10. 

Berdasarkan pendapat guru tersebut, terdapat faktor yang mempengaruhi 

kepribadian anak. Faktor yang mempengaruhi kepribadian anak meliputi 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan 

terhadap anak tidak mungkin akan berhasil secara sempurna apabila tidak ada 

                                                           
9 Hasil observasi pra penelitian di Singosari-Malang, pada tanggal 5 Pebruari 2014. 
10 Hasil wawancara dengan Bustomi guru mata pelajaran aqidah akhlak di Pakis-Malang, 

tanggal 10 Pebruari 2014. 
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kerjasama yang baik antara orang tua di rumah, guru di sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Ketiga faktor inilah yang akan mewarnai watak dan perilaku setiap 

individu. 

Berangkat dari uraian diatas, sehingga penulis tergerak untuk meneliti 

dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

pembentukan kepribadian siswa kemudian peneliti mengangkat skripsi ini 

dengan judul “Pembentukan Kepribadian Siswa Melalui Pembelajaran Akidah 

Akhlak Di MTs Dzunnurroin Pakis Malang ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran Akidah 

Akhlak  di MTs Dzunnurroin Pakis Malang ? 

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penunjang dan penghambat serta jalan 

keluarnya dalam membentuk kepribadian siswa melalui pembelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Dzunnurroin Pakis Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penulisan skripsi ini bertujuan 

untuk:  

1. Mendeskripsikan pembentukan kepribadian siswa melalui pembelajaran 

Akidah Akhlak  di MTs Dzunnurroin Pakis Malang. 
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2. Mendeskripsikan faktor penunjang dan penghambat serta jalan keluarnya 

dalam membentuk kepribadian siswa melalui pembelajaran Akidah Akhlak 

di MTs Dzunnurroin Pakis Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain 

bagi: 

1. Kepala MTs Dzunnurroin Pakis Malang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kepala sekolah 

dalam menentukan kebijakan berkaitan  dengan pembentukan kepribadian 

siswa melalui semua mata pelajaran. 

2. Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guru mata pelajaran 

Akidah Akhlak, bagaimana materi keislaman dilaksanakan, sehingga dapat 

membentuk kepribadian siswa yang baik. 

3. Orang tua siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan orang tua siswa  

bagaimana menanamkan keislaman, sehingga dapat membentuk kepribadian 

anak yang baik. 

4. Peneliti dalam menyelesaikan pembuatan skripsi. 

Hasil penelitian ini berguna bagi peneliti skripsi ini untuk menambah 

wawasan dan cakrawala keilmuan kususnya yang berkaiatan dengan 

pembentukan kepribadian melalui pembelajaran Akidah Akhlak.  
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5. Peneliti lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi dan tambahan 

informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah yang 

berkaitan dengan mata pelajaran Akidah  Akhlak dengan focus yang  

berbeda. 

 

E. Batasan Istilah 

Mengingat keluasan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian maka  

maka penulis perlu memberikan penegasan terlebih dahulu mengenai beberapa 

istilah pada judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Pembentukan. 

Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk11. Menurut 

Lukman Ali dalam kamus besar bahasa Indonesia Pembentukan adalah 

perbuatan (hal, cara)12. Jadi, arti pembentukan yang peneliti kaitkan dengan 

penelitian ini adalah usaha yang dilakukan guru kepada siswa dalam 

membentuk kepribadian yang baik melalui pembelajaran aqidah akhlak. 

2. Kepribadian 

Kepribadian dalam persepektif psikologis adalah sejumlah sifat sifat 

tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bastaman 

mengutip pendapat Clyde Kluckhohn dan Henry A, Murray menyatakan 

bahwa ”Personality in nature society, and culture”13 ( kepribadian dalam 

masyarakat alam dan budaya). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa setiap 

                                                           
11 Hasan Alwi, et al,. Kamus besar bahasa Indonasia  (Jakarta: Balai pustaka, 2003 ), hal.136. 
12 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hal. 520. 
13 Hana Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam (Jakarta: 1995), hal. 100. 
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orang memiliki keunikan pribadi yang menjadi ciri khasnya, memiliki 

kepribadian dasar yang berlaku untuk seluruh manusia yang seringkali 

dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budayanya. Kepribadian juga 

diartikan sebagai dinamika dari sistem-sistem psikofisik dalam individu 

yang turut menentukan cara-caranya yang unik dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan14.  

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa kepribadian 

merupakan titik perbedaan antara orang satu dengan yang lain melalui 

sifatnya yang khas. Kepribadian dalam pengertian di atas juga mengandung 

arti sebagai ekspresi manusia secara total. Kepribadian merupakan totalitas 

manusia secara fisik dan psikis. Pemaduan antara keduanya yang akhirnya 

muncul kepribadian manusia. 

3. Siswa  

Pengertian siswa dalam kamus bahasa Indonesia adalah” murid”,        

 

”pelajar”15. Sedangkan menurut UU Sisdiknas No 20 Pasal 1 ayat 4 

menyatakan bahwa: “siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.Siswa atau 

peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua 

orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di 

sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, 

berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan 

mandiri16.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

siswa adalah sekelompok orang dengan usia tertentu yang secara khusus 

                                                           
14 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal.187. 
15 Hasan Alwi, Op.Cit., hal. 362. 
16 Nihlah, Pengertian Siswa, diakses pada tanggal 1Maret 2014 dari http://id.shvoong.com/ 

social- sciences /education/2288567-pengertian-siswa/. 

http://id.shvoong.com/
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diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Adapun 

penulisan siswa disini yang penulis maksudkan adalah siswa MTs 

Dzunnurroin Pakis Malang. 

4. Pembelajaran  

Oemar Hamalik menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan17. Sedangkan menurut S. Nasution pembelajaran adalah proses 

interaktif yang berlangsung antara guru dan siswa atau juga antara 

sekelompok siswa dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan atau sikap serta menetapkan apa yang dipelajari itu18. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, maka penulis 

menyimpulkan pembelajaran yang peneliti kaitkan dengan penelitian ini 

adalah interaksi antara guru mata pelajaran aqidah akhlak dengan siswa 

MTs Dzunnurroin yang didukung dengan perlengkapan dan fasilitas yang 

ada dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan apa 

yang dipelajari. 

5. Akidah Akhlak  

Akidah Akhlak yaitu sub-mata pelajaran  pada  jenjang  pendidikan  

dasar yang membahas ajaran agama Islam dalam segi akidah dan akhlak19. 

                                                           
17 Oemar hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 57. 
18 S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 102.  
19 Departemen Agama RI, GBPP MTs: Pelajaran Akidah Akhlak, (Jakarta: Dirjend Binbaga 

Islam, 1994), hal. 1. 
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Menurut Muhaimin Akidah Akhlak merupakan salah satu mata 

pelajaran pendidikan agama Islam yang mengandung pengertian 

pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan atau 

kepercayaan dalam Islam yang menetap dan melekat dalam hati yang 

berfungsi sebagai pandangan hidup, perkataan dan amal perbuatan 

siswa dalam segala aspek kehidupannya sehari-hari20.  

 

Menurut pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa  aqidah 

akhlak adalah sub-mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam segi 

aqidah dan akhlak yang mengandung pengertian pengetahuan, pemahaman, 

dan penghayatan tentang keyakinan atau kepercayaan yang berfungsi 

sebagai pandangan hidup, perkataan dan amal perbuatan siswa dalam segala 

aspek kehidupannya sehari-hari. 

6. MTs Dzunnurroin Pakis Malang. 

 

MTs Dzunnurroin Pakis Malang adalah salah satu lembaga pendidikan 

Islam di wilayah kabupaten Malang. Alamatnya berada di desa Tirtomoyo 

kecamatan Pakis kabupaten Malang. Lembaga ini dibawah naungan yayasan 

Al-Ma’arif Ranting Pakis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan, maka dalam skripsi ini penulis bagi menjadi 

beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I :   Bab pendahuluan ini berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika pembahasan.  

                                                           
20 Muhaimin, Op.Cit., hal.  2004  
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BAB II :   Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, yang di dalamnya di 

bagi menjadi tiga sub bab, yaitu : pertama tentang pembentukan 

kepribadian siswa dan ruang lingkupnya yang berisi tentang 

pengertian kepribadian, aspek-aspek kepribadian, karakteristik 

kepribadian, dan proses pembentukan kepribadian. 

Sub bab kedua membahas tentang faktor dalam pembentukan siswa 

yang meliputi faktor instern dan faktor ekstern 

Sub bab ketiga membahas tentang keterkaitan pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap pembentukan kepribadian  siswa yang meliputi: 

pendekatan pembelajaran Akidah Akhlak terhadap pembentukan 

kepribadian siswa, tujuan pembelajaran Akidah Akhlak terhadap 

pembentukan kepribadian siswa, dan evaluasi pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap pembentukan kepribadian siswa. 

BAB III: Bab ini membahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis  

penelitian, lokasi dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisi data. 

BAB IV: Bab ini membahas hasil penelitian yang di dalamnya berisi: latar 

belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data. 

BAB VI : Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran . 

 

 

 

 


