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ABSTRAK 

 Muhammad Amin Qodri Syahnaidi, 14420063, Integrasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada Kurikulum Ismuba di SMP 

Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018. 

 

 Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan 

integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab, pelaksanaan 

integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab serta implikasi 

pendidikan karakter terhadap karakter peserta didik di SMP Muhammadiyah 10 

Yogyakarta. 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan mengambil objek 

penelitian di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan: (1) Perencanaan integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab dituangkan ke dalam 

silabus dan RPP. Integrasi pendidikan karakter pada tahap perencanaan 

pembelajaran  telah dilakukan dalam ranah filosofis, materi dan strategi. (2) 

Pelaksanaan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab 

dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pemberian nasihat, serta keteladanan 

guru dalam mengajar bahasa Arab. Integrasi pendidikan karakter pada tahap 

pelaksanaan pembelajaran telah dilakukan pada ranah filosofis, materi dan 

strategi.  (3) Implikasi pendidikan karakter terhadap karakter siswa menunjukkan 

bahwa terdapat karakter yang terlihat pada siswa berupa religius, patuh, disiplin, 

komunikatif dan tanggung jawab. 

 

Kata kunci: Integrasi, Pendidikan Karakter, Pembelajaran Bahasa Arab 
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 امللخص

ل تعل م الشخس ة يف تعل م اللغة العرب ة ت اخ  32204441 ا دق ي شه يدي  ه  دمحم
   0432 يوك اكرات 34دمحمية  املتوسطةيف  يدج ال شاسة امسواب ابمل شسة 

 تعل م اللغة العرب ة  ادا  ل تعل م الشخس ة يفوصف ختط ط ت اخبيدادف هذا البحث 
ل تعل م الشخس ة يف تشك ل يخص ة يف تعل م اللغة العرب ة  اثر ت اخل تعل م الشخس ة ت اخ

 املتعاملدق 

 34دمحمية  املتوسطةامل شسة و هذا احبث حبث نوعي و اخذت الباحثة  وضوع البحث يف 
يوك اكرات  و ي  مت مجع الب اانت  ن خالل املالحظة و املقابالت و الواثئق  و حتل ل الب اانت 

 ابستخ ام طريقة نوعي وصفى 

ل تعل م الشخس ة يف تعل م ت اخالتخط ط ل( 3واحلاصل  ن هذا البحث ي ل علي ان : )
التخط طة ل م الشخس ة يف املرحلة  ت اخل تعيدج و خطط ال شو.  اللغة العرب ة الوشادة يف امل

 ل تعل م الشخس ة يف تعل م اللغة العرب ة( ادا  ت اخ0) يف جمالة فلسفي و  ادة و اسرتات ج ةعملت 
ت اخل تعل م الشخس ة يف  م اللغة العرب ة  نشاط تعل م  عطا  نص حة و اسوة يف تعلأجره بطريق 

ل تعل م الشخس ة يف (   اثر ت اخ1)  ادة و اسرتات ج ةيا ة  عملت يف جمالة فلسفي و املرحلة  اال
و االنضباط والصريح  و املط عالشخس ة امليجوشة و هي ال يين  ي ل عليتشك ل يخص ة املتعاملدق 

 و املسؤول ة 

 ل  تعل م الشخس ة  تعل م اللغة العرب ةت اخالكلمات الرئ س ة : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
1
 Secara umum pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Sejatinya pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi 

dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, peserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berilmu, berakhlak    

mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi warga 

negara yang demokratis.
3
  

                                                           
1
 Anwar Hafid dkk, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 56. 

2
 Ibid..., hlm.81-82. 

3
 Tim Kreatif LKM UNJ, Restorasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Terdidik 

Berbasis Budaya, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.5. 
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Melihat Undang-Undang tentang Sisdiknas tersebut yang sangat ideal, 

khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Sehingga peserta didik 

diharapkan memiliki nilai-nilai karakter yang menjadi landasan dalam 

bertindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika menelisik 

tujuan pendidikan nasional di atas, seharusnya demoralisasi dan dekadensi 

moral tidak akan terjadi karena salah satu tujuan pendidikan nasional adalah 

pembentukan akhlak mulia (karakter). Dengan kata lain, tujuan pendidikan 

nasional tersebut belum tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai data 

tentang demoralisasi dan dekadensi moral yang dialami oleh pelajar di 

Indonesia. Berbagai macam tindakan kriminal dan kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh generasi muda terpelajar masih mewarnai media massa baik 

cetak maupun elektronik. Tawuran yang dilakukan pelajar antar sekolah, 

perbuatan asusila, pengkonsumsian narkotika dan minuman keras, hingga 

fenomena klitih yang belakangan sedang hangat terjadi di DIY.  

Berikut ini data peningkatan kenakalan remaja dari tahun ke tahun yang 

diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 angka kenakalan 

remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 

jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. 

Kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai kenakalan remaja diantaranya, 

pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. 
4
 

                                                           
4
 Lulu Putri Utami, “Kenakalan dan Degradasi Remaja PLS Sebagai Solusi Alternatif 

Kenakalan dan Degradasi Remaja”, Esay Pdf (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016) , 

hlm.7. 
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 Hal ini penting untuk diperhatikan karena para pelajar hari ini akan 

menjadi pemimpin di masa depan yang akan meneruskan perjuangan bangsa. 

Terlebih ke depannya Indonesia akan memasuki bonus demografi. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), dari 233 juta jiwa penduduk indonesia, 26,8% 

atau 63 juta jiwa adalah remaja berusia 10 sampai 24 tahun.
5
 Sebagaimana 

dilansir dari kumparan.com, Jokowi mengungkapkan Indonesia akan 

mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah 

jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. 

Sedangkan 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 

tahun ke bawah dan diatas 65 tahun.  

Menurut Ratna Megawangi sebagaimana yang dikutip oleh Zubaedi  

mengungkapkan bahwa dekadensi moral ini menandakan bahwa seluruh 

pengetahuan agama dan moral yang didapat di bangku sekolah ternyata tidak 

berdampak terhadap perubahan perilaku pelajar Indonesia. Bahkan yang 

terlihat adalah begitu banyaknya manusia Indonesia yang tidak konsisten, lain 

yang dibicarakan, dan lain pula tindakannya. Banyak orang berpandangan 

bahwa kondisi demikian diduga berawal dari apa yang dihasilkan oleh dunia 

pendidikan. Demoralisasi terjadi karena proses pembelajaran cenderung 

mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang 

mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang 

kontradiktif.
6
 

                                                           
5
 Ibid..., hlm.7. 

6
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2011), hlm.2. 
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Melihat permasalahan di atas, perlu dicarikan sebuah formula yang 

dapat menjadi solusi bagi demoralisasi dan dekadensi moral yang menjangkiti 

pelajar di Indonesia. Formula tersebut berupa pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter sangat diperlukan untuk mengimbangi pendidikan yang beroreintasi 

kepada kecerdasan kognitif, karena tanpa karakter, pelajar hanya menjadi 

orang-orang pintar yang tidak bermoral dan berakhlak baik.  

Pendidikan karakter yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan 

agama dan kewarganegaraan kurang efektif dalam menumbuhkan karakter 

peserta didik. Pendidikan agama dan kewarganegaraan hanya menyentuh pada 

tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan 

internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

pendidikan agama dan kewarganegaraan lebih menekankan aspek kognitif dan 

cenderung mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang justru menjadi 

inti pembelajaran nilai.  

Menurut Afiyah sebagaimana dikutip oleh Zubaedi mengungkapkan 

bahwa materi yang diajarkan oleh pendidikan agama termasuk di dalamnya 

bahan ajar akhlak, cenderung hanya terfokus pada pengayaan pengetahuan 

(kognitif), sedangkan pembentukan sikap (afektif), dan pembiasaan 

(psikomotorik) sangat minim. Pembelajaran pendidikan agama lebih 

didominasi oleh transfer ilmu pengetahuan agama dan lebih bersifat hafalan 
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tekstual, sehingga kurang menyentuh aspek sosial mengenai ajaran hidup yang 

toleran dalam bermasyarakat dan berbangsa.
7
 

     Upaya pengembangan pendidikan karakter dalam lingkungan pendidikan 

adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam semua mata 

pelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ini bukan hanya menjadi 

tanggung jawab guru pendidikan agama saja, melainkan semua guru, tak 

terkecuali guru pelajaran bahasa Arab. Semua guru harus dapat 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan.
8
 

Sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)  mengajarkan 

mata pelajaran di dalam sekolah tersebut. Tetapi sekolah-sekolah berbasis 

umum tidak semuanya mengajarkan mata pelajaran bahasa Arab, ada beberapa 

sekolah umum yang mengajarkan bahasa Arab, seperti Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Muhammadiyah 10 Yogyakarta.  

SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta mengajarkan bahasa Arab dengan 

menggunakan kurikulum yang dibuat sendiri oleh Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Yogyakarta. Kurikulum tersebut diberi nama kurikulum 

Keislaman, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (Ismuba). Mengingat 

kurikulum tersebut tidak dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

                                                           
7
 Zubaedi, Desain ..., hlm.3. 

8
 Thoyib Panji Pambudi, “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab di MTs Negeri Seyegan Tahun Ajaran 2013/2014”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab UIN 
Sunan kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm.3-4. 
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(BSNP), sedangkan penelitian terkait pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab pada kurikulum yang dibuat oleh BSNP sudah pernah dilakukan 

dan  terdapat integrasi pendidikan karakter di dalamnya. Berhubung belum ada 

yang meneliti tentang integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa 

Arab pada kurikulum Ismuba, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian 

tersebut agar dapat diketahui bagaimana proses integrasi pendidikan karakter 

dalam pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum Ismuba. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang dijadikan fokus dalam penelitian skripsi ini adalah 

“Proses Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada 

Kurikulum Ismuba di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta” 

Dari fokus penelitian tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa 

pertanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana perencanaan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab ? 

2. Bagaimana pelaksanaan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab ? 

3. Bagaimana implikasi pendidikan karakter terhadap karakter peserta didik? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perencanaan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab 
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2. Mengetahui implementasi integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab  

3. Mengetahui implikasi pendidikan karakter bagi karakter peserta didik 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian Skripsi ini bermanfaat untuk : 

1. Secara teoritis akademis, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi upaya pengembangan pendidikan dan pembelajaran bahasa 

Arab yang lebih baik dan bermutu serta mewujudkan pribadi yang 

berkarakter. 

2. Secara praktis empiris, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta agar dapat terus 

menyempurnakan proses pengintegrasian pendidikan karakter dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi 

referensi bagi sekolah lain untuk mengintegrasikan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk melengkapi data serta membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian 

terdahulu terkait pendidikan karakter dan pembelajaran bahasa Arab. 

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terkait 

pendidikan karakter dan pembelajaran bahasa Arab, diantaranya : 
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1. Skripsi yang berjudul “ Penanaman Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ma’arif Patalan Bantul 

Yogyakarta” yang ditulis oleh Mawar Udin pada tahun 2013.
9
 Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan pembelajaran bahasa Arab 

dalam pendidikan karakter, aplikasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran bahasa Arab, serta nilai-nilai karakter apa saja yang 

dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Titik temu antara penelitian yang dilakukan oleh Mawar Udin 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti 

pendidikan karakter didalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan titik 

pisahnya ialah kurikulum, tempat dan waktunya. Mawar Udin meneliti di 

madrasah Ma’arif Patalan Bantul Yogyakarta yang menggunakan kurikulum 

BSNP pada tahun 2013, sedangkan peneliti akan meneliti di SMP 

Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun 2018 yang menggunakan kurikulum 

Ismuba. 

2. Skripsi yang berberjudul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2013/2014 (ditinjau dari perspektif kurikulum 2013)” yang ditulis 

oleh Dewi Maryam pada tahun 2014.
10

 Temuan penelitian tersebut ialah 

perencanaan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa 

                                                           
9
 Mawar Udin, “Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patalan Bantul Yogyakarta”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) 
10

 Dewi Maryam, “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014(ditinjau dari perspektif kurikulum 

2013)”, Skripsi  Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2014) 



9 
 

 
 

Arab dituangkan dalam silabus dan RPP, proses implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari perspektif k13 

menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan 

pendekatan yang ada dalam K-13. Akan tetapi tidak semua aktivitas proses 

pembelajaran K-13 tertuang dalam proses pembelajaran bahasa Arab di 

kelas, dampak pembelajaran bahasa arab terhadap karakter siswa 

menunjukkan bahwasanya diantara karakter yang menonjol dari 

pembelajaran bahasa Arab adalah kreatif, rasa ingin tahu, komunikatif, dan 

semangat/antusias. 

Titik temu ialah sama-sama meneliti pendidikan karakter didalam 

pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan titik pisahnya ialah perspektif yang 

digunakan, kurikulum, tempat dan waktunya. Dewi Maryam meneliti dalam 

perpektif K-13 pada kurikulum BSNP di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta 

pada tahun ajaran 2013/2014, sedangkan peneliti akan meneliti di SMP 

Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun 2018 yang menggunakan kurikulum 

Ismuba. 

3. Skripsi yang berjudul “ Implementasi Pendidikan Karakter Ki Hajar 

Dewantara dalam Pembelajaran Bahasa Arab” yang ditulis oleh Ahmad 

Bustomi pada tahun 2014. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsep 

metode pendidikan dan pengajaran “dalam hal ini pendidikan karakter” 

telah terangkum dalam satu sistem yang dikenal dengan “among methode” 

atau sistem among yang berarti pembiasaan, pengajaran, dan teladan, 

sedangkan implementasinya di dalam tiap-tiap pembelajaran bahasa Arab 
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baik yang mengarah kepada pembelajaran yang lebih cenderung kepada 

kemahiran Qira’ah, Kitabah, Istima’, maupun Kalam dilakukan dengan 

pembiasaan, pengajaran dan teladan. 

Titik temunya ialah sama-sama meneliti pendidikan karakter 

didalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan titik pisahnya ialah Ahmad 

Bustomi meneliti pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara melalui 

penelitian kepustakaan, sedangkan peneliti akan meneliti integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 

model penelitian lapangan di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta tahun 

2018. 

4. Skripsi yang berberjudul “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Seyegan Tahun Ajaran 

2013/2014” yang ditulis oleh Thoyib Panji Pambudi pada tahun 2014.
11

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang 

diintegrasikan oleh guru dan bagaimana cara guru mengintegrasikan nilai-

nilai karakter serta kesuilitan apa saja yang dijumpai guru ketika 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Arab di 

MTs Negeri Seyegan tahun ajaran 2013/2014 

Titik temunya ialah sama-sama meneliti pendidikan karakter di 

dalam pembelajaran bahasa Arab sedangkan titik pisahnya ialah kurikulum, 

tempat dan waktu. Thoyib Panji Pambudi meneliti di MTs Negeri Seyegan 

yang menggunakan kurikulum BSNP pada tahun 2014, sedangkan peneliti 

                                                           
11

 Thoyib Panji Pambudi, Pengintegrasian .... 
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akan meneliti di SMP Muhammadiyah 10 tahun 2018 yang menggunakan 

kurikulum Ismuba. 

Melihat belum ada yang meneliti tentang integrasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 10 yang 

menggunakan kurikulum Ismuba, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

hal tersebut. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field  research) berupa 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan serta 

menganalisa fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

bahkan pemikiran orang baik secara individual maupun kelompok.
12

 Peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tentang integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP 

Muhammadiyah 10 Yogyakarta. 

2. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Muhammadiyah 10 

Yogyakarta. Sasarannya ialah siswa kelas VII. Penelitian dilakukan mulai 

tanggal 10 Februari 2018 – 20  April 2018. 

3. Penentuan Sumber Data  

                                                           
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 

2012), hlm.60. 
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Dalam penelitian ini pihak-pihak yang akan dijadikan sumber data 

ialah: 

a. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. 

b. Guru mata pelajaran bahasa Arab SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. 

c. Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. 

Adapun yang menjadi key informan ialah guru mata pelajaran bahasa 

Arab SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan beberapa 

metode untuk mengumpulkan data, diantaranya: 

a. Observasi 

Observasi yang digunakan ialah observasi partisipatif pasif yaitu 

peneliti ikut hadir dalam kegiatan, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan 

tersebut.
13

 Pada penelitian ini, yang akan diobservasi ialah kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab ketika di kelas untuk melihat bagaimana 

integrasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru. Hasil observasi 

dituangkan dalam lembar catatan lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan bertukar informasi dan ide yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan biasanya dikemas dalam bentuk 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 312. 



13 
 

 
 

tanya jawab antara penanya (peneliti) dengan narasumber sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dala suatu topik yang dibahas.
14

  

Wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk megumpulkan 

data dari kepala sekolah, guru maupun siswa terkait pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, baik 

dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, maupun dokumen yang 

tersimpan pada media elektronik.
15

 

Adapun dokumentasi yang yang dilakukan peneliti berupa  data 

tentang sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Serta silabus dan RPP 

guru bahasa Arab. 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa data yang 

didapat oleh peneliti benar-benar valid. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi metode dalam melakukan uji keabsahan data. Triangulasi metode 

digunakan dengan cara melakukan crosscheck terhadap data yang didapat 

dari satu metode pengumpulan data dengan metode pengumpulan data 

lainnya, seperti hasil wawancara di-crosscheck dengan menggunakan 

observasi. 

6. Metode Analisi Data 

                                                           
14

 Ibid..., hlm.317. 
15

 Ibid..., hlm.329. 
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Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil lapangan, baik observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi secara sistematis dengan cara melakukan pengelompokan data 

sesuai dengan substansinya agar lebih mudah dipahami.
16

 Adapun metode 

analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga tahapan yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
17

 Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fokus 

penelitian yang dilakukan peneliti. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan 

dengan membuat uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan dapat juga 

menggunakan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data direduksi dan disajikan dalam bentuk uraian, tahapan 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

                                                           
16

 Ibid..., hlm.334. 
17

 Ibid..., hlm.340. 
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tersebut berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan 

didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan valid. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi pembahasan di sini ke dalam lima bab. Pada tiap-tiap 

bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. Adapun pembagian bab dan sub-bab tersebut sebagaimana 

berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi tentang landasan teori  

BAB III menjabarkan gambaran umum SMP Muhammadiyah 10 

Yogyakarta., meliputi letak geografis, sejarah singkat berdirinya, susunan 

organisasinya, keadaan guru, siswa dan karyawan, serta sarana dan prasarana 

yang tersedia. 

BAB IV berisi integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab pada kurikulum Ismuba di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta 

meliputi: a. Perencanaan integrasi  pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab. b. Pelaksanaan integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Arab. c. Implikasi pendidikan karakter bagi karakter peserta didik. 

BAB V berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan 

mengenai integrasi pendidikan karakter dalam pembeljaran bahasa Arab di 

SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa dalam perencanaan pembelajaran bahasa Arab untuk 

mengintegrasikan pendidikan karakter, guru menyiapkan silabus dan RPP 

sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Silabus yang telah dirumuskan oleh guru memuat empat nilai karkater yang 

diharapkan terdapat di dalam diri siswa. Sedangkan RPP yang dibuat oleh 

guru tidak mencantumkan nilai karakter di dalamnya karena RPP tersebut 

difokuskan kepada materi pelajaran. Integrasi pendidikan karakter pada 

tahap perencanaan pembelajaran telah dilakukan dalam ranah filosofis, 

materi dan strategi. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru telah mengintegrasikan nilai 

karakter di dalamnya. Integrasi tersebut terjadi pada kegiatan pembelajaran 

berupa kegiatan pedahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Integrasi 

dilakukan melalui pemberian nasihat dan keteladanan guru dalam 

melaksanakn kegiatan pembelajaran. Guru juga mengintegrasikan nilai 

karakter dalam evaluasi pembelajaran, materi pelajaran dan metode 

pelajaran. Peran guru dalam mengintegrasikan pendidikan karkater dalam 

pembelajaran bahasa Arab ialah sebagai pemberi teladan, motivator dan 
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fasilitator. Integrasi pendidikan karakter pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran telah dilakukan dalam ranah filosofis, materi dan strategi. 

3. Implikasi integrasi pendidikan karakter terhadapt karakter peserta didik 

yang terlihat ketika pembelajaran berlangsung ialah religius, patuh, disiplin, 

komunikatif dan tanggung jawab. 

B. Saran-saran 

Setelah penulis mangadakan penelitian, penulis mengajukan beberapa 

saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru mata pelajaran bahasa Arab 

ketika akan mengajarkan bahsa Arab. Saran-saran tersebut ialah : 

a. Mencantumkan nilai karakter di dalam RPP 

b. Menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih beragam untuk lebih 

membangkitkan motivasi belajar siswa 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis telah berhasil 

menyelesaikan skripsi ini. Tentu hal tersebut tidak lepas dari campur tangan 

Allah. Skripsi yang saat ini berada di tangan pembaca sudah barang tentu tidak 

memiliki kesempurnaan. Skripsi ini pasti memuat kekurangan-kekurangan 

yang sadar atau tidak sadar dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis 

sampaikan permohonan maaf dan menerima segala kritikan dan saran demi 

perbaikan skripsi ini sehingga menjadi karya tulis ilmiah yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-

banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri 
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dan menjadi amal jariyah dan juga bermanfaat bagi pembaca sekalian yang 

budiman.  
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