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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan Akhlak adalah dasar pendidikan yang mesti ditempuh 

dan harus diraih oleh individu anak sabagi bentuk usaha  dalam 

menyiapkan generasi agar menjadi maunusia dewasa sebagai pondasi yang 

kokoh, yang bersikap adil, dan memiliki jiwa serata bermental kuat. 

Begitu penting keberadaan dan peran ahklak pada kehidupan orang 

islam/muslim, baik itu yang berhubungan dengan sesama umat manusia 

ataupun hubungan antara manusi dengan Sang Pencipta (Allah Swt). 

Setiap individu dianjukarkan agar memilki budi pekerti yang luhur seperti 

cotoh yang telah disampaikan oleh Rasulullag Saw. Beliau merupakan 

sosok tauladan yang diutus oleh Allah ke dunia sebagai pemimpin yang 

menyempurnakan sifat ahklak manusia.
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 Upaya menumbuhkan kemapuan dasar Aqidah serta Ahklak yang 

kuat pada anak hal demikian tergantung keberadaan keluarga dan 

lingkungan. Dari segi keluarga yang berperan penting adalah kedua orang 

tua, karena merekalah yang akan menentukan tanggung jawab pada 

menyabut masadepan yang akan datang. Pendidik pada anak adalah tugas 

orang tua, baik tanggung jawab kedua orang tua pada anak yang telah 

dibesarkan sejak mereka dihirkan hingga mereka menginjak usia dewasa. 
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Kewajiban orang tua dalam memelihara anak telah diingatkan oleh Allah 

Swt, sebagaiman firmanya dalam Aq-Qur‟an. 

ًْفَُسُكْن َوأَْهِليُكْن ًَاًرا َوقُىدَُها الٌَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها  َهََلئَِكتٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ ََل يَا أَيَُّها الَِّذيَي آَهٌُىا قُىا أَ

َ َها أََهَزُهْن َويَْفعَلُىَى َها يُْؤَهُزوَى.  يَْعُصىَى اَّللَّ

 

“Wahai orang yang beirman, jagalah keluargamu dan dirimu dari 

siksa api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia; yang 

menjaganya malaikat yang keras, kasar, dan tidak durhaka kepada 

Allah pada apa diperintahkanya pada mereka dan mereka 

mengerjakan apa saja yang diperintahkanya”. (QS. Surah at-

Tahrim:6).
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  Orang tua yang merupakan pendidik yang pertama kali bagi anak, 

kerena mereka lahir di dunia dan hidup kalangan keluarganya sekaligu 

anak ialah titpan Allah untuk orang tua yang harus dipelihara dengan baik 

untuk menjadi manusia tauladan bagi orang banyak. Pada dasarnya anak 

tidak akan bisa tumbuhkembang dengan sendirinya, melainkan anak 

memerlukan peran dan arahan dari orang tua dan mengajarnya dengan baik 

dan benar. Seiring dengan masalah Akhlak pada anak, posisi Aqidah 

menempati bagian terpenting dalam Islam. Aqidah dibaratkan sebuah 

pondasi yang kokoh dalam bangunan. Apabila aqidah pada anak telah 

rusak, maka akan rusak juga seluruh pondasi Islam pada individu anak, 

baik yang berkaitan dengan bagian Islam berupa syariat, mu‟amalah maka 

ahklak pada anak juga tak bisa dibendungi dan tidak dapat ditegakkan 

pada lingkungan masyarakat sosial. Hal demikian akan terwujud dan dapat 

ditegakkan setelah ahklak dan aqidah anak tertanam kuat dalam 
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sanubarinya. Aqidah adalah bagian yang menentukan terbentuknya syari‟at 

Islam serta akhlak umat muslim.
3
 

  Akhlak secara etimologis, bersala dai bahasa Arab yang 

didefinisikan dengan kata al a‟dah yang memiliki arti kebiasaan. Dalam 

KBBI, (2008:560)  kata, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Bentuk 

kata akhlak sangat luas dari pada kata etika dan moral yang sering 

digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia karena kata ahklak 

mencakup segi jiwa penjiwaan dan perilaku seseorang baik lahiria maupun 

batinia.
4
 Betapa penting kedudukan akhlak dalam Islam , Al-Qur‟an bukan 

hanya memuat ayat-ayat yang secara spisifik berbicara masalah akhlak, 

apalagi setiap ayat yang berbicara hukum  sekalipun, dapat dipastikan 

bahwa akhir ayat tersebut selalu dikaitkan akhlak atau ajaran moral. Ayat-

ayat yang titik tekannya menjelaskan ketentuan hukum, biasanya pada ayat 

yang terakhir mengutamakan masalah akhlak. 

يَاُم َكَوا ُكِتَب َعلَى الَِّذيَي ِهْي قَْبِلُكْن لَعَلَُّكْن تَتَّقُىَى يَا أَيَُّها ا لَِّذيَي آَهٌُىا ُكِتَب َعلَْيُكُن الِصّ  

(٣٨١) 

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertaqwa” (Q.S. Al-Baqarah, ayat: 183 ).
5
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  Akhlak merupakan misi utama ajaran Islam disamping tauhid, 

keduanya mempunyai implikasi simbiosis yang besar dalam prinsip ajaran 

Islam. Oleh karenanya tidaklah sempurna iman seseorang, sebelum mereka 

mampu menunjukkan  akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, 

baik dengan sesama manusia maupun juga kepada lingkungan. Dunia 

pendidikan atau sekolah, adalah lembaga yang formal dan penyelenggara 

pendidikan dengan cara sengaja, tersistematis serta terarah oleh pendidik 

yang profesional dan program kegiatan yang dituangkan ke dalam jenjang 

dan waktu tertentu serta dituangkan dalam kurikulum dan akan diikuti oleh 

siswa dala setiap jenjang yang ditentukan. Lewat pendidikan yang formal 

peran dan fungsi dari setiap pendidikan yang diarahkan oleh guru dan 

orang tua semakin jelas dan terarah pada anak didiknya. Keluarga 

menyerahkan dengan sepenuhnya pendidikan anak mereka pada sekolah, 

dan pihak sekolah akan bertanggungjawab untuk menerima serta 

menjalankan amanah tersebut. 

  Pendidik/guru tetap berusaha untuk mengembangkan kepribadian 

peserta didik dengan kreatif serta dengan cara yang inoftif untuk 

memberikan pembelajaran Aqidah Aklak dengan cara pendekatan 

pengalaman oleh guru melalui emosi dan pembiasaan yang funsional serta 

menggunakan pedektan ketauladanan guru terhadap siswa. Orang tua 

sebagai firs school dianjurkan mampu memotivasi perkembangan anak 

secara total yang mencakup fisik, emosi, intelektual, dan relijius. Bahwa 
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perkembangan intelektual senantiasa dibareng dan seirama dengan 

perkembangan relijius adalahh satu keniscayaan dalam pendidikan Islam.
6
  

  Berhubungan dengan latar belakang di atas, peneliti  mencoba 

untuk maneliti secara mendalam terkait pembelajaran Aqidah Akhlak yang 

akan ditumbuhkembangkan dalam pendidikan anak usia Sekola Menengah 

pendidikan, semisalnya SMP Muhammadiyah Malang terkait dengan 

pelajaran Aqidah Ahklak apakah siswa di sekolah ini sudah mendapatkan 

cara belajar yang sesuai dengan sikap dan tingkah laku siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  Banyak sekali lembaga pendidikan yang telah menerapkan 

pembelajaran metode ProblemSsolving  dalam pembelajaran akidah 

akhlak. Namun di SMP Muhammadiyah 01 Malang merupakan sekolah 

swasta yang bernafaskan Islam. Sekolah tersebut memiliki peserta didik 

yang mempunyai latar belakang berbeda-beda serta kemampuan yang 

berbeda-beda. Ada beberapa peserta didik yang dikatakan bandel dan 

kurang dalam pendidikan karakternya. Berkaca dari hal tersebut, 

pembelajaran akidah akhlak problem solving dianggap sesuai apabila 

diterapkan dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Selain 

menumbuhkan pola pikir kritis peserta didik, guru juga dapat memberikan 

nasehat dan juga ajaran yang bernilai positif yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

                                                           
6
 Indah Qomariyah, Belajar dan pembelajaran. (Yogyakarta: Teras, 2012), 

Hal. 3-4 



6 
 

  Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 01 Malang  khususnya 

untuk mata pelajaran Aqidah Akhlak masih menggunakan metode 

ceramah. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa bosan sehingga membuat 

peserta didik kurang termotivasi dalam belajaran akan menimbulkan 

pembelajaran menjadi tidak optimal. 

  Salah satu model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa 

dalam belajar adalah pembelajaran problem solving. Model pembelajaran 

problem solving mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang ditemui selama pembelajaran. Siswa 

dapat bekerjasama, berdiskusi, saling membantu, serta saling membagi 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang dimiliki. 

  Pada problem solving siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi social dengan temannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, sementara guru tidak bertindak sebagai motivator 

dan fasilitator aktivitas siswa. Artinya, dalam pembelajaran ini kegiatan 

aktif dibangun sendiri oleh siswa dan mereka bertanggung jawab atas hasil 

pembelajaran. 

  Dalam metode Problem Solving pembelajaran di bagi kedalam 

beberapa kelompok, sehingga akan memunculkan adanya persaingan antar 

kelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara heterogen. Fungsi 

kelompok adalah menyiapkan anggota agar berhasil menghadapi  kuis. 

Bagi kelompok yang memperoleh skor melampaui skor dasar akan diberi 

penghargaan apabila melampaui kriteria tertentu. 
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Berdasrkan pemaparan terkait masalah Ahklak dan Aqidah yang harus 

tertanam dalam diri invidu pada anak, peneliti mencoba untuk melakukan 

peneltian dan mengangkat pembahasan skripsi dengan judul “ Efektifitas 

Pembelajaran Aqidah Ahklak Melalui Metode Problem Solving di 

SMP Muhammadiyah I Malang” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimanakah pelaksanaan  pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran Akidah Akhlak melalui 

Metode  Problem Solving di SMP Muhammadiyah 01 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirancang diatas tersebut, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP 

Muhammadiyah 01 Malanng. 

2. Mendeskripsikan Efektivitas Pembelajaran aqidah Akhlak melalui 

metode  Problem Solving di SMP Muhammadiyah 01 Malang 

D. Manfaat Penelitian 

 Adanya penelitian ini  diharapkan bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi siapapun pada umumnya, terutama yang bergelut di 

dunia pendidikan seperti praktisi pendidikan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang bersifat kontruktif, khususnya bagi kemajuan 

pendidikan agama Islam. 

b. Bisa dijadikan sumber penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam 

rangka untuk melakukan penelitian lantutan terkait meningkatkan 

efektifitas pemebelajaran Aqiadh Ahklak melaui metode Probel 

Solving untuk pengembangan karakter peserta didik. 

c. Sebagai sumber atau referensi bagi pendidik/guru atau civitas 

akademik yang lain 

d. Diharapkan menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat 

menambah kazanah keilmuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan dan masukan untuk pihak 

pendidikan atau sekolah yang kualitas serta dapat bersaing dengan 

pendidikan-pendidikan lainya. 

b. Diharapakan dapat menjadi bahan masukan bagi guru, dan guru 

seharusnya dapat menciptakan suasana baru yang lebih kondusif 

anatar guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. 

c. Sebagi dorongan dan masukan untuk menyemangatkan pendidik 

selaku guru agar terus meningkatkan etos kerjanya agar anak 

didiknya menjadi berkualitas. 

d. Bahan masukan bagi guru agar terus melakukan inovasi baru 

dalam dunia pendidikan. 
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e. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca terkait 

pentingnya meningkatkan pembelajara Aqidah Ahklak melalui 

metode Problem Solving untu pengembangan karakter pada anak. 

E. Batasan/Penegasan Istilah 

1. Efektivitas 

  Menurut Saadi (2013:67) menjelaskan efektivitas adalah 

pencapaian tujuan secara cepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat 

dari serangkaian alternatif atau atau pilahan cara, dan menentukan 

pilihan dari beberapa pilihanya. Efetifitas merujuk pada kemampuan 

untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah 

ditetapan.
7
 

2. Problem Solving 

  Metode problem solving adalah suatu metode berpikir dan 

memecahkan masalah. Dalam hal ini siswa dihadapakan pada suatu 

masalah, kemudian diminta untuk memecahkanya. Dalam „ bahasa 

perencanaan‟, masalah adalah perbedaan antara kondisi yang ada 

(objektif) dengan kondisi yang diharapkan.  

  Problem solving adalah suatu proses belajar mengajar 

berupa penghilangan perbedaan atau ketidaksesuian yang terjadi 

antara hasil yang diperoleh dengan yang diinginkan. Menurut Prawiro 

(1986:36) mengatakan bahwa problem solving metode mengajar 

dengan jalan menghadapkan pada suatu masalah yang harus 
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dipecahkan oleh siswa sendiri dengan mengerahkan segala 

kemampuan pada diri siswa tersebut.
8

3. SMP Muhammadiyah 01 Malang

SMP Muhammadiyah 01 Malang adalah sebauh lembaga 

pendidikan formal tingkat menengah yang didirikan oleh lembaga 

pendidikan  SMP Muhammadiyah 01 Malang yang bernaungan 

dibawah kementrian agama (KEMENAG) dan berlokasi di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang yang beralamat di Jl. Brigjen S. Riyadi 

Malang.  

SMP Muhammadiyah 01 Malang merupakan pendidikan 

yang berciri khas Islam. Selain mata pelajaran umum, juga diajarkan 

mata pelajaran Agama Islam diantaranya yaitu Aqidah Akhlak 

Akhlak, yang bertujuan untuk membentuk siswa yang berakhalak dan 

bertakwa.  

4. Pembelajaran Aqidah Akhlak

Pembelajaran Aqidah Akhlak adalah pembelajaran yang 

menanamkan nilai-nilai keyakinan yang kuat kepda dzat Maha Esa 

serta mengajarkan siswa agar dapat mengenal dan mengimani Allah 

AWT, dan merealisasikan dalam perilaku yang mulia dalam 

kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial. 

8
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