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MOTTO 

 

ِهللاَِاِِ ...فُِسِهمِْاَِماِبِأَنِْالَِيُغيُِّرَِماِبِقَىٍمَِحتَّىِيُغيُِّروِّْنًّ ... 

 

“…sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri…” Q.S Ar Ra’du (13) : 111
 

  

                                                           
1
Kementerian Agama, Al-Jumaanatul ‘Ali; Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur; 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: J-Art Media, 2004, hal : 250  
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ABSTRAK 

AULIA AYU MIRANTI. Pembelajaran Akidah Akhlak dari Perspektif 

Pendidikan Multikultural di SMA Muhammadiyah 1 Bantul. Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019. 

Latar belakang penelitian ini adalah masyarakat Indonesia bisa 

disebut sebagai masyarakat yang multikultural namun beragamnya kondisi 

masyarakat di Indonesia selama ini belum membuat antar lapisan  

masyarakat menjadi saling menghormati serta saling menerima akan 

keberagamannya. Seperti contohnya keragaman di SMA Muhammadiyah 

1 Bantul hampir menyeret siswa-siswinya dalam tawuran yang  dipicu 

karena ketidakharmonisan antar siswa. Perbedaan latar belakang siswa 

lalu menjadi pemicu saling mengejek, dan akhirnya hampir menyeret 

siswa dalam tawuran di lingkungan sekolah. Seiring berjalannya waktu, 

konflik internal yang melibatkan antar siswa dalam satu lingkungan 

sekolah tersebut perlahan semakin berkurang. Sehingga penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengkaji penerapan pembelajaran akidah akhlak dari 

perspektif pendidikan multikultural dan penilaian hasil pembelajaran 

akidah akhlak di SMA Muhammadiyah 1 Bantul. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan datanya 

menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (in depth 

interview), dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. 

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, reduksi data, 

display data, verifikasi, serta triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembelajaran akidah 

akhlak di SMA Muhammadiyah 1 Bantul menerapkan lima dimensi 

pendidikan multikultural. Aspek the knowledge constructions process; 

guru menyelidiki latar belakang siswa sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, content 

integration; guru bersikap tegas dalam penerapan Bahasa Indonesia, an 

equality pedagogy; banyak strategi pembelajaran yang digunakan (diskusi, 

kerja kelompok, presentasi dengan modifikasi), an empowering school 

cultural; pembiasaan sholat berjamaah (dhuha, dzuhur, dan asar), semua 

guru kooperatif dalam mendidik siswa, serta diadakannya kompetisi pada 
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event-event tertentu di luar kelas secara konsisten (lomba memasak, 

kartini, kebersihan kelas, ceramah, dan cerdas cermat), dan prejudice 

reduction; guru tertib administrasi. 2) Penilaian hasil belajar akidah akhlak 

di SMA Muhammadiyah 1 Bantul mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Ranah kognitif memposisikan 99.28% siswa memenuhi 

KKM. Ranah afektif membuat para siswa saling menghormati, disiplin, 

tertib, serta saling menerima perbedaan yang ada. Ranah psikomotor 

membuat siswa mahir menghafal ayat serta hadis pilihan. 

Kata Kunci : pembelajaran akidah akhlak, perspektif pendidikan 

multikultural 
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لَ    َلُ  اَالصَّ   ُُة َاالسَّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk, 

baik dilihat dari aspek sosial, budaya, suku bangsa, ras, aliran, dan 

agama. Oleh karenanya masyarakat Indonesia bisa disebut sebagai 

masyarakat yang multikultural. Menghadapi kondisi semacam ini 

bangsa Indonesia dituntut untuk mampu merekonstruksi kebudayaan 

nasional yang dapat menjadi perekat terhadap keberagaman dan 

heterogenitas sosial budaya, terlebih dalam kehidupan beragama.
1
 

Bentuk kemajemukan tersebut tersebar dengan luasnya wilayah 

Indonesia dari sabang sampai merauke, dengan berbagai macam  

bahasa, budaya, serta ciri khas yang tidak dimiliki satu dengan yang 

lainnya. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada tahun 

2010 yang menyebut ada 1.128 suku di Indonesia yang tersebar di 

lebih dari 17 ribu pulau.
2
   

Beragamnya kondisi masyarakat di Indonesia selama ini 

belum membuat antar lapisan  masyarakat menjadi saling 

menghormati serta saling menerima akan keberagamannya. 

Contohnya dalam dunia pendidikan, masih banyak terjadi tawuran 

antar siswa, siswa tidak menghormati guru, kurangnya toleransi, serta 

pembelajaran yang kurang berorientasi kepada penanaman nilai-nilai 

                                                           
1
Zainal Abidin, Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme, 

(Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hal. 153  
2
https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-budaya-

indonesia/full&view=ok diakses pada 11 Desember 2018 Pukul 13.35 WIB 

  

https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-budaya-indonesia/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-budaya-indonesia/full&view=ok
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perekat antar sesama manusia. Hal-hal tersebut merupakan gambaran 

nyata betapa antar individu bahkan antar kelompok merasa dialah 

yang paling eksklusif diantara yang lain. Sisi lain dari kondisi tersebut 

bahwa Pendidikan Agama Islam dalam aspek Akidah Akhlak bisa 

dikatakan belum berhasil menanamkan keyakinan dan akhlak yang 

sejatinya sangat mulia.  

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Hujurat : 11 yang 

merupakan salah satu ayat yang terdapat esensi keluhuran dalam 

berakhlak. Berikut adalah arti dari Q.S Al Hujurat : 11 : “Hai orang-

orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum 

yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih 

baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula 

wanita-wanita (mengolok-olok) wanita yang lain (karena) boleh jadi 

wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang 

mengolok-olok), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan 

janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 

Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah 

iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim.”
3
 

Ayat diatas memberi penjelasan agar diantara umat Islam tidak 

saling mengolok-olok serta dapat saling menghormati dengan kondisi 

yang ada dalam diri masing-masing, karena belum tentu yang 

diperolok-olok lebih buruk dari yang mengolok-olok. Dan hal tersebut 

berlaku bagi semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 

                                                           
3
Kementerian Agama, Al Jumaanatul „Ali; Seuntai Mutiara yang Luhur, Al-

Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: J-ART, 2004), hal. 516  
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Berangkat dari latar belakang kondisi semacam itu, penulis 

berpandangan  perlu adanya pembelajaran akidah akhlak yang 

berparadigma dari perspektif pendidikan multikultural. Pembelajaran 

yang membekali siswa dengan keyakinan yang kuat sehingga 

diharapkan dapat termanifestasikan dalam perilaku-perilaku yang 

terpuji sekaligus dapat menghormati serta menerima keragaman yang 

ada antar sesamanya.  

Disebutkan dalam buku pelajaran pendidikan akidah akhlak di 

sekolah Muhammadiyah seluruh indikatornya merupakan 

pembahasan yang bertemakan akidah serta memuat berbagai hal yang 

berkenaan dengan sikap. Dan di dalam buku tersebut, akhlak 

merupakan satu kesatuan dari akidah. Selain itu, akhlak menjadi 

sangat penting selama keberlangsungan hidup manusia dikarenakan 

setiap tindakan merupakan transformasi dari keyakinan yang ada 

dalam hatinya sekaligus cerminan dari pendidikan akhlak yang sudah 

ditempuh, terlebih dalam kondisi masyarakat Indonesia yang 

multikultur. 

Pentingnya penerapan pendidikan akidah akhlak yang 

berparadigma dari perspektif pendidikan multikultural sebagai upaya 

menangkis berbagai serangan degradasi moral yang menyeret para 

siswa dan siswi di Indonesia. Sehingga para siswa dapat lebih 

menghormati berbagai keragaman yang ada, sekaligus menghilangkan 

sikap eksklusif yang selama ini melekat, serta merawat keberagaman 

dengan kebersamaan yang terjalin dengan harmonis di lingkungan 

sekolah.  



4 

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama menjalani 

kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul, penulis menemukan gambaran 

multikultural seperti yang dijelaskan diatas. Kemultikulturalan yang 

penulis dapati mulai dari keberagaman asal daerah siswa dengan 

masing-masing budaya sebagai ciri khas, beragamnya latar belakang 

keluarga siswa, latar belakang sosial ekonomi, serta beragamnya latar 

belakang pendidikan.  

Secara struktural sekolah tersebut berada di bawah naungan 

Yayasan Muhammadiyah. Namun jika dilihat kurikulumnya, 

disamping mengajarkan ilmu-ilmu umum sekolah tersebut juga 

mengajarkan ilmu-ilmu agama. Pendidikan akidah akhlak merupakan 

salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu agama serta 

diajarkan secara paralel dari kelas X sampai kelas XII. 

Salah satu guru di lingkungan sekolah sempat menceritakan 

sedikit kejadian yang memilukan yang pernah terjadi di sekolah 

tersebut.
4
 Bahwa pernah beberapa saat yang lalu tepatnya tidak lama 

setelah pendirian program Muhammadiyah Boarding School (MBS) 

siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 1 Bantul terlibat perselisihan 

yang hampir berujung pada tawuran. Setelah penulis menggali 

informasi lebih dalam berita tersebut, ternyata akar masalah yang 

memicu konflik tersebut karena ketidakharmonisan antara siswa MBS 

dengan siswa reguler di sekolah tersebut. Perbedaan latar belakang 

siswa lalu menjadi pemicu saling mengejek, dan akhirnya hampir 

menyeret siswa dalam tawuran di lingkungan sekolah tersebut. 

                                                           
4
Hasil Wawancara dengan Salah Satu Guru di Lingkungan SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul pada Tanggal 30 April 2019 
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Namun seiring berjalannya waktu, konflik internal yang melibatkan 

antar siswa dalam satu lingkungan sekolah tersebut perlahan semakin 

berkurang.   

Potensi besar yang dimiliki SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu timbulnya konflik 

internal antar siswa yang berujung pada perpecahan. Dimana guru 

mempunyai tanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, 

membina siswa dan mampu memberikan suasana yang damai serta 

harmonis pada semua warga sekolah. Oleh karena itu, guru 

pendidikan agama Islam khususnya Akidah Akhlak dituntut tanggap 

terhadap berbagai kondisi dan perkembangan yang terdapat di 

lembaga tersebut serta memahami keberagaman seluruh anggota dan 

warga sekolah sehingga pada muaranya dapat menyelamatkan 

berbagai elemen sekolah dari perpecahan dan merawat keharmonisan 

dengan kebersamaan. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang muncul dalam latar 

belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian  

dengan judul “Pembelajaran Akidah Akhlak Dari Perspektif 

Pendidikan Multikultural Di Sma Muhammadiyah 1 Bantul”. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian dalam latar belakang lalu dimunculkan dalam rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran akidah akhlak dari perspektif 

pendidikan multikultural di SMA Muhammadiyah 1 Bantul? 
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2. Bagaimana penilaian hasil pembelajaran akidah akhlak dari 

perspektif pendidikan multikultural di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran akidah akhlak 

dilihat dari perspektif pendidikan multikultural di SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul 

b. Untuk mengetahui penilaian pembelajaran akidah akhlak dari 

perspektif pendidikan multikultural di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan 

kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan terkhusus di 

bidang pembelajaran akidah akhlak yang berbasis pada nilai-

nilai multikultural. 

b. Secara praktis  

Adapun dalam tataran praktis, hasil penelitian diharapkan 

dapat   memberikan manfaat bagi : 

1) Kepala Sekolah dan segenap guru SMA Muhammadiyah 

1 Bantul 

Penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap proses 

pendidikan yang selama ini telah ditempuh pihak sekolah, 
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sehingga kedepannya diharapkan sekolah bisa terus 

meningkatkan kualitas pendidikannya. 

2) Penulis  

Penelitian ini dapat sedikit memberikan gambaran pada 

penulis ketika sudah menjadi pendidik agar penulis dapat 

memberikan pengajaran dengan menghargai setiap 

keragaman yang ada pada diri siswa tanpa melakukan 

tindakan diskriminasi. 

3) Masyarakat atau pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan 

ataupun untuk membuka wawasan keilmuan para 

pembaca pada umumnya, maupun dijadikan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dibutuhkan oleh seorang peneliti agar dapat 

menemukan titik perbedaan diantara berbagai penelitian yang sudah 

dilaksanakan. Tema dan pembahasan mengenai pedidikan 

multikultural sudah banyak skripsi yang mengkajinya, dan diantara 

beberapa skripsi atau penelitian terdahulu yang penulis anggap paling 

relevan dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis 

teliti diantaranya : 

Pertama,thesis Faizah mahasiswi Program Magister 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidiyah Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “Integrasi Nilai-Nilai 

Multikultural dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di MI Tarbiyatut 
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Tholabah Kranji Paciran Lamongan : Studi Pada Praktik 

Pembelajaran Kelas IV dan V.”
5
 

Penelitian diatas bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 

konsep integrasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran akidah 

akhlak di MI Tarbiyatut Tholabah, pelaksanaan pembelajaran akidah 

akhlak yang terintegrasi dengan nilai-nilai multikultural, sekaligus 

implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep inegrasi 

nilai-nilai multikultural di MI Tarbiyatut Tholabah menekankan 

kepada sikap inklusif dan saling menghormati antar sesama, 

pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak yang diintegrasikan dengan 

nilai multikultural dilakukan melalui perencanaan, serta implikasi dari 

integrasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran adalah 

timbulnya rasa saling menghargai keragaman bahasa, menghargai 

perbedaan kemampuan, menghargai perbedaan usia, dan menghargai 

perbedaan kondisi sosial. 

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

mengkaji lebih dalam mengenai pendidikan multikultural yang 

terdapat dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada fokus kajian tersebut, dimana penulis hanya 

akan mengkaji bagaimana proses pendidikan akhlak jika dilihat dari 

perspektif pendidikan multikultural tanpa mendalami lebih lanjut 

mengenai implikasinya. 

Kedua, skripsi Risman Munawar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

                                                           
5
Faizah, “Integrasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

di MI Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan : Studi Pada Praktik Pembelajaran 

Kelas IV dan V.”, Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hal. vii 
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Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Negeri Godean.”
6
  

Penelitian tersebut berlatar belakang karena lemahnya 

pendidikan karakter di sekolah, oleh karena itu diperlukan 

pengembangan dalam hal pemaksimalan aspek potensi dan kreativitas 

sehingga dapat memunculkan semangat anak untuk berprestasi. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter di 

MTs Negeri Godean sudah berlangsung sejak dirumuskannya visi 

lembaga yang membentuk karakter islami kepada siswanya.  

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada mata 

pelajaran yang diteliti yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Sedangkan 

perbedaannya pada aspek fokus kajian. Jika pada penelitian tersebut 

fokus pada pengimplementasian pendidikan karakter dalam mata 

pelajaran akidah akhlak, maka pada penelitian penulis fokusnya 

kepada bagaimana dimensi-dimensi pendidikan multikultural 

berusaha diimplementasikan dalam proses pembelajaran.  

Ketiga, skripsi Muarif Salam mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Integrasi Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Akhlak pada Siswa Kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 1 Prambanan Sleman Yogyakarta.”
7
 

                                                           
6
Risman Munawar,  “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Negeri Godean.”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hal. xv 
7
Muarif Salam,  “Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan 

Akhlak pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Prambanan Sleman Yogyakarta.”, 
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Penelitian tersebut dilatar belakangi karena perlunya sebuah 

solusi untuk mengatasi permasalahan kemerosotan moral pada semua 

kalangan, khususnya bagi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran akidah 

akhlak pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Prambanan 

Sleman Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, tindak lanjut 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

mengkaji lebih lanjut mengenai proses pembelajaran akidah akhlak. 

Sedangkan perbedaannya yaitu pada subjek penelitian atau sumber 

data serta pada fokus kajian penulis yang mengkaji 

pengimplementasian proses pembelajaran akhlak jika ditinjau dari 

perspektif multikultural. 

Keempat, skripsi Ismail HM mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2011 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Multikultural di SMP Ali Maksum Krapyak (Telaah terhadap 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ali Maksum 

Krapyak).”
8
 

Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak 

proses pendidikan yang tidak menghargai keragaman siswa, serta 

                                                                                                                                                
Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, 

hal. x 
8
Ismail HM,  “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di SMP Ali Maksum 

Krapyak (Telaah terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ali Maksum 

Krapyak).”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2011, hal. vii 
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lebih bersifat eksklusif sehingga peneliti mencoba menggali lebih 

dalam bagaimana proses pembelajaran di SMP Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta serta nilai-nilai multikultural apa saja yang telah 

diterapkan di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran PAI di SMP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta memuat 

nilai-nilai multikultural seperti nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai 

kasih sayang, serta memaafkan, nilai solidaritas dan kebersamaan,  

serta nilai perdamaian dan toleransi.  

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

mengkaji lebih dalam mengenai proses pembelajaran akidah akhlak 

dan bagaimana pelaksanaannya jika ditinjau dari segi multikultural 

secara umum. Perbedaannya jika pada penelitian diatas fokus 

menggali agar dapat memunculkan nilai-nilai yang ada dalam proses 

pembelajaran di sekolah yang berkaitan, sedangkan penulis lebih 

berfokus kepada penggambaran implementasi konsep pendidikan 

multikultural dalam proses pembelajaran akhlak. 

Berdasarkan berbagai kajian literatur diatas, penelitian yang 

mengkaji pembelajaran akidah akhlak sudah ada yang mengkaji. 

Namun penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada dimensi 

atau tahapan-tahapan yang ditempuh selama pembelajaran akidah 

akhlak tersebut belum ada yang mengkaji lebih dalam. Sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti 

secara lebih spesifik. 
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E.  Landasan Teori 

1. Pembelajaran Akidah Akhlak  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui 

berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan 

pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional 

untuk membuat siswa belajar secara aktif yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.
9
 

Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional 

yang mengacu kepada seperangkat komponen yang saling 

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku 

suatu sistem, pembelajaran meliputi suatu komponen antara 

lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan 

evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang 

ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen 

terjadi kerja sama. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya 

memperhatikan komponen-komponen tertentu saja 

misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus 

mempertimbangkan komponen secara keseluruhan.
10

  

Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

apabila metode mengajar yang digunakan menunjang 

                                                           
9
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

hal. 4  
10

Ibid., hal. 10 
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proses pembelajaran. Akan tetapi apabila metode yang 

digunakan tidak mendukung, proses pembelajaran akan 

mengalami masalah.
11

 Sehingga dalam pembelajaran 

memerlukan adanya interaksi antara guru dengan siswa, 

baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran.
12

  

b. Pengertian Akidah Akhlak 

Akidah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab 

“‟aqdan” yang berarti simpul, ikatan, perjanjian yang 

kokoh. Sedangkan „aqidah berarti keyakinan dan kata 

„aqidah berasal dari kata „aqida-ya‟qidu-„aqdan-„aqidatan. 

Relevansinya antara kata „aqdan dan „aqidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, 

bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.
13

 

Hasan Al Banna mengatakan bahwa „aqa‟id (bentuk 

jamak dari „aqidah) artinya beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan. Abu Bakar Jabir Al-

Jazair mengatakan „aqidah adalah sejumlah kebenaran 

yang dapat diterima secara umum oleh manusia di dalam 

hati dan diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara 

                                                           
11

Janawi, Metodologi dan …, (Yogyakarta: Ombak, 2013),  hal. 79   
12

Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hal. 

134  
13

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2005), hal. 1  
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pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan 

kebenaran itu.
14

 

Secara etimologi (bahasa) akhlak berasal dari kata 

Bahasa Arab “khalaqa” yang asalnya dari kata “khuluqun” 

yang berarti perangai, tabiat, adat, juga sebanding dengan 

kata khalqun, yang berarti kejadian, buatan, atau ciptaan. 

Dengan demikian, secara kebahasaan istilah akhlak dapat 

berarti perangai, adab, tabiat, atau sistem perilaku yang 

dibuat. 

Dengan pengertian secara bahasa tersebut, 

pengertian akhlak mencakup sifat-sifat yang baik maupun 

yang buruk, bergantung pada tata nilai yang dipakai 

sebagai landasannya. Hal ini tanpa menafikan kenyataan 

sosiologis di Indonesia yang mengasosiasikan kata akhlak 

dengan konotasi yang baik.  Sehingga jika dikatakan 

seseorang berakhlak, maka maksudnya adalah orang 

tersebut mempunyai akhlak yang baik.
15

 Perbuatan-

perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak apabila 

memenuhi dua syarat sebagai berikut : pertama, perbuatan-

perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan-

perbuatan itu menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan-

perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri bukan 

karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar, 

                                                           
14

Zaky Mubarok Latif, dkk, Akidah Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

1998), hal. 29  
15

Zulkifli Tamin dan Afrizal Nasir, Akhlak yang Mulia; Bimbingan Akhlak 

sesuai Tuntunan Rasulullah, (Padang: Emir, 2015), hal. 21  
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seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui 

bujukan atau rayuan.
16

 

Watak dan tabiat yang menetap kuat dalam jiwa 

seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-

perbuatan tertentu dari dirinya, secara mudah dan ringan 

tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. 

Dengan kata lain, akhlak merupakan bentuk atau rupa 

batiniah dari jiwa seseorang.
17

 

Akhlak atau sistem perilaku disusun oleh manusia 

di dalam sistem ide. Sistem ide tersebut merupakan hasil 

dari proses penjabaran terhadap kaidah-kaidah yang 

dihayati dan dirumuskan dari sistem nilai yang terdapat di 

dalam Al-Qur‟an maupun hadis. Sumber akhlak lainnya 

adalah ayat-ayat kauniyah atau hukum-hukum baku yang 

terdapat di alam semesta ciptaan Allah SWT. 

Dalam teori pendidikan, akhlak atau sistem perilaku 

dapat diajarkan sekurang-kurangnya dengan dua 

pendekatan:  

1. Rangsangan-Jawaban atau yang disebut proses 

mengondisikan. Hal ini dilakukan dengan beberapa 

langkah: latihan, tanya-jawab, dan contoh perilaku 

                                                           
16

Zahruddin AR, Pengantar Ilmu Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hal. 02  
17

Muhammad Al Baqir, (terj), Percikan Ihya „Ulum Al-Din; Mengobati Penyakit 

Hati Membentuk Akhlak Mulia, (Bandung: Mizan, 2015), hal. 29-30 
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2. Kognitif, yaitu penyampaian informasi secara 

teoretis yang dapat dilakukan dengan cara: dakwah, 

tanya-jawab, dan diskusi. 

Setelah pola perilaku terbentuk, maka sebagai 

kelanjutannya akan lahir hasil dari pola perilaku 

tersebut berbentuk material maupun nonmaterial. 

Akhlak yang baik atau disebut sebagai akhlakul 

karimah adalah pola perilaku yang berlandaskan nilai-

nilai iman, islam, dan ihsan.
18

 

Akhlak terbagi atas dua macam, yaitu akhlak yang 

baik (akhlaqul mahmudah) dan akhlak yang buruk 

(akhlaqul madzmumah). Akhlak yang baik ialah akhlak 

yang sesuai dengan ajaran Allah SWT. Sedangkan akhlak 

yang buruk ialah semua hal yang tidak sesuai dengan ajaran 

Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pada dasarnya semua 

manusia baik, akan tetapi berubah karena dipengaruhi hal-

hal diluar dirinya seperti pengaruh godaan setan dan 

manusia jahat yang bergaul dengannya. Karena itulah 

agama diturunkan agar manusia memiliki akhlak yang baik.  

Akhlak manusia termasuk sesuatu yang dapat 

diubah dari jahat menjadi baik, juga sebaliknya dari baik 

menjadi jahat. Karena itu, setiap orang harus berhati-hati 

agar jangan sampai ada perbuatannya yang tidak diridhai 

oleh Allah SWT. Agar akhlak muslim selalu baik maka 

                                                           
18

Zulkifli Tamin dan Afrizal Nasir, Akhlak yang Mulia…, hal. 22-23 
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harus mencontoh teladan Rasulullah SAW, karena pada diri 

beliau terdapat segala keluhuran akhlak.
19

   

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-hari.
20

 

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 dalam kehidupan sehari-hari.
21

 

Proses pendidikan agama (termasuk akidah akhlak) 

yang seharusnya dimiliki dan dialami oleh anak didik 

seharusnya ada tiga tahapan. Pada tahapan pertama 

(kognisi) adalah mentransfer atau memberikan ilmu agama 

sebanyak-banyaknya kepada anak didik, sehingga dalam 

kegiatan ini aspek kognisi menjadi sangat dominan. 

Tahapan kedua (afeksi),  selain memenuhi harapan pada 

tahapan pertama, proses internalisasi nilai agama 

diharapkan juga terjadi. Aspek afeksi tersebut aturannya 

                                                           
19

Ibid., hal. 189-190  
20

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam , (Surabaya: PSAPM, 

2003), hal. 309  
21

Ibid., hal. 309  
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terkait erat dengan aspek kognisi. Dalam bidang agama 

aspek afeksi perlu lebih diutamakan daripada aspek 

kognisi. Dan pada aspek ketiga (psikomotorik) lebih 

menekankan kemampuan anak didik untuk menumbuhkan 

motivasi dalam diri sendiri, sehingga dapat menggerakkan, 

menjalankan dan mentaati nilai-nilai dasar agama yang 

telah terinternalisasikan dalam dirinya sendiri lewat 

tahapan kedua.
22

 

Pendidikan akidah akhlak tidak sekedar 

terkonsentrasi pada persoalan teoretis yang bersifat kognitif 

semata, tetapi juga sekaligus juga mampu mengubah 

pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi 

makna dan nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dalam 

diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum. 

Selanjutnya “makna” dan “nilai” yang terhayati tersebut 

dapat menjadi sumber motivasi bagi siswa untuk bergerak, 

berbuat, berperilaku secara konkret-agamis dalam wilayah 

kehidupan praksis sehari-hari.
23

 

c. Faktor-Faktor Pembelajaran Akidah Akhlak 

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam pengelolaan kelas dan proses pembelajaran akidah 

akhlak yaitu :
24

 

 

                                                           
22

Ibid., hal. 312-313  
23

Ibid., hal. 313  
24

Ahmad Rohani HM dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta: 

Rineka Cipta,1995), hal. 148 
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1) Faktor Guru  

Terbatasnya pengetahuan guru tentang materi-

materi akidah akhlak serta beban mengajar guru 

yang terlalu banyak merupakan bagian dari 

hambatan dalam pengelolaan dan pembelajaran 

di dalam kelas. 

2) Faktor Siswa 

Perlu adanya pembiasaan yang baik di sekolah 

dalam bentuk tata tertib yang disetujui dan 

diterima bersama dengan penuh kesadaran. 

3) Faktor Keluarga 

Kebiasaan kurang baik yang sudah tertanam dari 

keluarga merupakan latar belakang yang 

menyebabkan siswa menjadi kurang maksimal 

dalam pembelajaran akidah akhlak. 

4) Faktor Fasilitas 

Mencakup sarana fisik yang terdapat di sekolah, 

khususnya di ruang kelas. 

 

2. Perspektif Pendidikan Multikultural 

a. Pendidikan Multikultural 

Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata 

multi (banyak), dan kultur (budaya). Secara hakiki, dalam 

kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang 

hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-
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masing yang unik.
25

 Pengertian tersebut cocok untuk 

menggambarkan kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak 

kultur, yang dapat ditemui di sepanjang wilayah Indonesia 

sehingga dengan adanya kondisi semacam itu pendidikan 

berbasis multikultural menjadi penting dilakukan dan 

mempunyai peran aktif dalam terbentuknya pendidikan 

multikultural. Pendidikan berbasis multikultural sendiri 

berarti pendidikan yang mengakui realitas politik, sosial, 

dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu 

dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam 

(plural) secara kultur.
26

 

Dalam pendidikan multikultural, selalu muncul dua 

kata kunci: pluralitas dan kultural. Sebab, pemahaman 

terhadap pluralitas mencakup segala perbedaan dan 

keragaman, apapun bentuk perbedaan dan keragamannya. 

Sedangkan kultur itu sendiri tidak bisa terlepas dari empat 

tema penting: aliran (agama), ras (etnis), suku dan 

budaya.
27

 

Sri Sumarni dalam bukunya mendefinisikan 

pendidikan multikultural secara luas mencakup seluruh 

siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok, baik itu 

etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender sehingga 

mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran 
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dan menghargai perbedaan. Sehingga cita-cita bangsa 

Indonesia untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, 

dan persatuan yang tertera dalam semboyan Bhineka 

Tunggal Ika dapat tercapai.
28

 

b. Karakteristik Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural biasanya mempunyai ciri-

ciri seperti berikut ini :  

1) Tujuannya membentuk “manusia budaya” dan 

menciptakan “masyarakat berbudaya” 

(berperadaban). 

2) Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai 

kelompok etnis (kultural). 

3) Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-

aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa 

dan kelompok etnis (multikulturalis). 

4) Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap 

tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, 

apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.
29

 

c. Dimensi Pendidikan Multikultural 

James A. Banks sebagai salah satu tokoh 

pendidikan multikultural mengemukakan 
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bahwasannya pendidikan multikultural memiliki lima 

dimensi, yaitu sebagai berikut:
30

 

1) The Knowledge Construction Process 

Yaitu suatu proses membangun 

pengetahuan, artinya bagaimana guru 

membantu peserta didik mengerti, 

menyelidiki, dan menyusun secara implisit 

bagaimana asumsi-asumsi kebudayaan, 

pembatasan-pembatasan, perspektif dan 

bias-bias di dalam suatu ilmu 

memperngaruhi cara-cara dimana 

pengetahuan dibangun. Guru dapat 

melakukan proses pembangunan 

pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial: 

bagaimana terjadi perpindahan penduduk 

ke dunia barat. Misalnya saja guru 

menanyakan kepada peserta didik arti dan 

konsep penemuan benua di Amerika. 

Peserta didik dapat mendiskusikan secara 

kelompok bagaimana konsep-konsep 

tersebut secara tidak langsung. 

2) Content Integration 

Bermakna perluasan dimana guru 

menggunakan contoh dari bermacam-

macam budaya dan kelompok untuk 

                                                           
30

Sulalah, Pendidikan Multikultural (Didaktik Nilai-Nilai Universalitas 

Kebangsaan), (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 85-86  



23 

 

menggambarkan konsep kunci, prinsip-

prinsip, generalisasi, dan teori-teori dalam 

suatu subjek pembahasan. Kesempatan 

yang muncul lebih banyak pada integrasi 

etnik dan budaya pada suatu topik 

pembahasan. Misalnya pada kajian-kajian 

sosial, bahasa, seni, dan ekonomi rumah 

tangga, guru memiliki kesempatan untuk 

mempraktikkan konsep etnik dan budaya 

untuk mengilustrasikan konsep dan tema-

tema tersebut.  

3) An Equality Pedagogy 

Bahwa guru dalam setiap disiplin ilmu bisa 

menganalisis prosedur dan gaya mengajar 

sehingga bisa memutuskan hal-hal yang 

berkaitan dengan multikultural tentang 

model apa yang mau digunakan. Dalam hal 

ini guru menggunakan gaya yang 

bervariasi, memodifikasi cara-cara 

mengajar sehingga dapat memfasilitasi 

pencapaian akademik peserta didik dari 

berbagai etnis, dan jenis kelamin yang 

berbeda. 

4) An Empowering School Cultural 

Bahwa hal lain yang terpenting di dalam 

pendidikan multikultural adalah kultur di 

sekolah yang memberikan kesamaan 
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terhadap perbedaan jenis kelamin, suku, 

dan kelas sosial. budaya di sekolah harus 

memastikan semua anggota dan segenap 

staf ikut berpartisipasi. Kesesuaian hal 

tersebut harus dicapai untuk menciptakan 

kekuatan (empowering) peserta didik 

dalam ras, suku, dan kelas sosial yang 

berbeda. 

5) Prejudice Reduction 

Guru melakukan banyak usaha untuk 

membantu para siswa dalam 

mengembangkan perilaku positif tentang 

perbedaan kelompok. Sebagai contoh, 

ketika anak-anak masuk sekolah dengan 

perilaku negatif dan memiliki 

kesalahpahaman terhadap ras atau etnik 

yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, 

pendidikan dapat membantu siswa 

mengembangkan perilaku intergroup yang 

lebih positif, penyediaan kondisi yang 

mapan dan pasti. Dua kondisi yang 

dimaksud adalah bahan pembelajaran yang 

memiliki citra yang positif tentang 

perbedaan kelompok dan menggunakan 

bahan pembelajaran tersebut secara 

konsisten dan terus menerus.  
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Kelima dimensi tersebut dapat digambarkan sesuai dengan 

gambar dibawah ini : 

GAMBAR I 

 

Konsep Pendidikan Multikultural Menurut James Banks 

 

d. Faktor Pendidikan Multikultural 

Menerapkan pendidikan multikultural dalam suatu 

sistem pendidikan bukan merupakan hal yang mudah. 

Berbagai dampak dan kendala muncul karena perbedaan 

pandangan maupun ketidakpuasan terhadap aspek-aspek 

kehidupan umat manusia. Berbagai faktor yang sekiranya 

Content 
Integraation 

The 
Knowledge 

Construction 
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Prejudice 
Reduction 
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menghadang pelaksanaan pendidikan multikultural secara 

garis besar diantaranya :
31

 

1) Perubahan dan perbaikan kurikulum 

Perubahan dan perbaikan kurikulum merupakan 

suatu kerja besar yang memerlukan biaya yang 

besar dan tenaga ahli yang menguasai materi 

multikultural dan benar-benar mampu bersikap 

bijak terhadap segala perbedaan yang terdapat 

dalam masyarakat Indonesia. 

2) Pendidik 

Wawasan pendidik masih sangat minim dan 

cenderung tidak berkembang setelah mereka 

tidak lagi mengenyam pendidikan di perguruan 

tinggi. 

3) Perbedaan pola pikir dalam persoalan agama 

4) Keterpurukan dan kesenjangan ekonomi di 

Indonesia 

5) Kultur politik di Indonesia yang tidak berpihak 

pada kepentingan rakyat dan kultur masyarakat 

Indonesia yang terbiasa dengan tindak kekerasan. 

e. Jenis-Jenis Multikulturalisme di Masyarakat 

Jenis – jenis multikulturalisme yang berkembang 

dalam masyarakat :  
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1.) Multikulturalisme Isolasionis  

Mengacu kepada visi masyarakat sebagai 

tempat kelompok – kelompok budaya yang 

berbeda, menjalani hidup mandiri dan terlibat 

dalam saling interaksi minimal sebagai syarat 

yang niscaya akan hidup bersama. 

2.) Multikulturalisme Akomodatif  

Mengacu kepada visi masyarakat yang 

bertumpu pada suatu budaya dominan, dengan 

penyesuaian- penyesuaian dan pengaturan yang 

pas untuk kebutuhan budaya minoritas. 

3.) Multikulturalisme Mandiri  

Mengacu kepada visi masyarakat dimana 

kelompok–kelompok budaya besar mencari 

kesetaraan dengan dengan budaya dominan dan 

bertujuan menempuh hidup mandiri dalam satu 

kerangka politik kolektif yang dapat diterima. 

4.) Multikulturalisme Kritis atau Interaktif  

Merujuk kepada visi masyarakat sebagai 

tempat kelompok–kelompok kultural kurang 

peduli untuk menempuh hidup mandiri, dan 

lebih mandiri dalam menciptakan satu budaya 

kolektif yang mencerminkan dan mengakui 

perspektif mereka yang berbeda–beda. 

5.) Multikulturalisme Kosmopolitan  

Mengacu kepada visi masyarakat yang 

berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan 
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membuka peluang bagi para individu yang kini 

tidak terikat pada budaya khusus, secara bebas 

bergiat dalam eksperimen-eksperimen 

antarkultur dan mengembangkan satu budaya 

milik mereka sendiri.
32

  

 

f. Model Pengembangan Pendidikan Multikultural 

Berkaitan dengan menumbuh-suburkan nilai-nilai 

yang baik, Likcona menawarkan tiga komponen karakter 

yang baik, yaitu : pengetahuan tentang moral (moral 

knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan 

perbuatan moral (moral action). Menurut Likcona, 

membangun karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran, 

disiplin, dan sebagainya memerlukan suatu proses 

pembinaan terpadu secara terus menerus antara ketiga 

komponen diatas. Ketiga komponen diatas meliputi 

dimensi-dimensi sebagai berikut :
33

 

1) Moral Knowing, meliputi 6 dimensi : 

°Awareness (kesadaran tentang baik dan buruk) 

°Knowing Values (pengetahuan tentang nilai) 

°Perspective-taking (menggunakan pandangan 

moral) 

°Reasoning (pertimbangan moral) 
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°Desition making (membuat keputusan 

berdasarkan moral) 

°Self knowledge (pengetahuan tentang diri) 

2) Moral Feeling, meliputi 6 dimensi : 

°Conscience (nurani) 

°Self-esteem (percaya diri) 

°Empaty (merasakan penderitaan orang lain) 

°Loving the good (mencintai kebenaran) 

°Self control (pengendalian diri) 

°Humality (kerendahan hati) 

3) Moral Action, meliputi 3 dimensi : 

°Competence (kompeten dalam menjalankan 

moral) 

°Will (kemauan berbuat baik) 

°Habit (kebiasaan berbuat baik) 

Dari berbagai indikator diatas maka pembangunan 

karakter akan mampu mengantarkan pribadi-pribadi yang 

memiliki kepekaan sosial kepada sesama bilamana terjadi 

integrasi antara ketiga komponen moral tersebut diatas.
34

 

3. Penilaian Hasil Pembelajaran Akidah Akhlak 

a. Pengertian Penilaian  

Penilaian merupakan suatu tindakan atau kegiatan 

untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan instruksional telah 

dicapai atau dapat dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil-hasil 
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belajar yang diperlihatkannya setelah mereka menempuh 

pengalaman belajarnya (proses belajar-mengajar).
35

 

Ditinjau dari segi bahasa, penilaian merupakan proses 

menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan nilai 

suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Dari 

pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ciri penilaian 

adalah adanya objek atau program yang dinilai dan adanya 

kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antara kenyataan 

atau apa adanya dengan kriteria atau apa harusnya. Dengan 

demikian, inti penilaian adalah proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung 

dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement.
36

 

Berbicara mengenai hasil, berarti berbicara mengenai 

sesuatu yang dicapai atau diperoleh setelah melakukan usaha. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
37

 Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
38

  

Meskipun hasil belajar siswa menjadi tujuan akhir, 

bukan berarti pengalaman belajar siswa menjadi tidak penting. 

Misalnya, siswa mempunyai pengalaman belajar melakukan 
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operasi Matematika untuk mengembangkan keterampilan 

berhitung. Aktivitas pembelajaran melakukan operasi 

perhitungan Matematika merupakan proses atau pengalaman 

belajar yang harus dilakukan siswa. Tujuan belajar siswa 

mempelajari Matematika dalam jangka panjang berupa 

keterampilan berfikir dan memecahkan masalah sehari-hari 

berdasarkan pengalamannya mempelajari matematika. Jadi, 

pengalaman belajar dan hasil belajar memiliki hubungan 

sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini :
39

 

GAMBAR II 

 

Hubungan Pengalaman Belajar dengan Hasil Belajar 

Hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa 

kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah 
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mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang mata 

pelajaran tertentu. Pemerolehan kemampuan baru tersebut akan 

terwujud dalam perubahan tingkah laku tertentu, seperti dari 

tidak tahu menjadi tahu tentang seluk beluk gejala tertentu, dari 

acuh tak acuh menjadi menyukai objek atau aktivitas tertentu, 

serta dari tidak bisa menjadi cakap melakukan keterampilan 

tertentu.
40

 

Dalam sistem pendidikan nasional menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif 

yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif 

berkenaan dengan sikap, dan ranah psikomotoris yang 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak.
41

 

Pengukuran atau penilaian hasil belajar dilakukan 

dengan teknik penilaian tes dan non tes. Tes sebagai teknik 

penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan 

(tes lisan), tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan 

(tes tindakan).
42

 Serangkaian pertanyaan itu dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar individu atau 

kelompok. Melalui jawaban atas serangkaian pertanyaan 
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tersebut akan terungkap berbagai tingkah laku yang merupakan 

kemampuan atau hasil belajar siswa.
43

 

Sedangkan teknik non tes, merupakan alat pengukur 

perubahan tingkah laku yang lebih berhubungan dengan apa 

yang dapat dikerjakan, yang dapat diamati indera-indera, yang 

bersifat konkret. Suatu pengukuran dengan alat pengukur non 

tes terjadi dalam situasi yang kurang distandardisasikan, seperti 

waktu pengukuran yang dapat tidak sama atau seragam bagi 

semua siswa, tata tertib pengukuran yang tidak ketat.
44

 Teknik 

penilaian ini dilakukan dengan tanpa menguji melainkan 

dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis 

(observasi), wawancara, angket, dan memeriksa dokumen.
45

 

Secara garis besar alat pengukur non tes sama dengan alat 

pengukur tes, hanya penggejalaan dari tingkah laku yang 

dimaksud terjadi dalam situasi yang kurang 

distandardisasikan.
46

 

Dikutip dari Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian, hasil belajar peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dinilai berdasarkan pada 

prinsip sebagai berikut :
47
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1. Objektif; berarti penilaian berbasis pada standar dan 

tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. 

2. Terpadu; berarti penilaian oleh pendidik dilakukan 

secara terencana, menyatu dengan kegiatan 

pembelajaran dan berkesinambungan. 

3. Ekonomis; berarti penilaian yang efektif dan efisien 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 

4. Transparan; berarti prosedur penelitian, kriteria 

penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat 

diakses oleh semua pihak. 

5. Akuntabel; berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak internal 

sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, 

prosedur, dan hasilnya. 

6. Edukatif; berarti mendidik dan memotivasi peserta 

didik dan guru. 

b. Penilaian Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Penilaian hasil belajar pada pembelajaran akidah akhlak 

selain pada aspek kogtitif dan psikomotor, lebih difokuskan 

kepada aspek afektif. Karena pembelajaran akidah akhlak 

merupakan pembelajaran yang bersifat aplikatif dalam 

kehidupan keseharian siswa. Beberapa ahli mengatakan bahwa 

sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. 

Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai 

tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, 
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motivasi belajar, menghargai guru dan teman kelas, kebiasaan 

belajar, dan hubungan sosial.
48

 

Penilaian sikap merupakan aplikasi suatu standar atau 

sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan 

utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah 

refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap siswa.
49

 

Secara umum, objek afektif (sikap) yang perlu dinilai dalam 

proses pembelajaran adalah sikap terhadap materi pelajaran, 

sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses 

pembelajaran, serta sikap yang berkaitan dengan nilai atau 

norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran.
50

 

Kurikulum 2013 membagi aspek afektif (sikap) menjadi 

dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan 

peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial 

yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak 

mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap 

spiritual sebagai perwujudan fari menguatnya interaksi vertical 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai 

perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan 

harmoni kehidupan.
51
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c. Fungsi Penilaian Hasil Belajar 

1) Alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan 

instruksional. Dengan fungsi ini maka penilaian harus 

mengacu kepada rumusan-rumusan tujuan 

instruksional. 

2) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar. 

Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan 

instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar 

guru. 

3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa 

kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut 

dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa 

dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai 

prestasi yang dicapainya.
52

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian 

tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Diantara faktor-

faktor yang mempengaruhi penilaian hasil belajar yaitu adanya 

faktor internal dan eksternal.  

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar seperti faktor jasmaniah dan 

psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada 
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di luar individu seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat.
53

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara seseorang mengumpulkan 

dan menganalisis data untuk memperoleh pengetahuan dengan 

prosedur yang sah dan terpercaya sesuai dengan kaidah ilmiah.
54

 

Berikut penulis jabarkan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) dan bersifat kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal pada 

pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan objektif 

partisipatif terhadap suatu fenomena sosial.
55

    

Sedangkan Afrizal dalam bukunya mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial 

yang mengumpulkan  dan menganalisis data berupa kata-kata 

(lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta 

peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data 

kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis 

angka-angka.
56

  

                                                           
53

Sugihartono, Psikologi Pendidikan,  (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hal. 76-

77  
54

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 21  
55

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 

hal. 48 
56

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), hal. 13  



38 

 

Bersifat deskriptif karena mengemukakan hasil penelitian 

dengan tidak membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan fenomena lain.
57

 Sedangkan definisi dari penelitian 

deskriptif sendiri bermakna metode penelitian yang berusaha 

mengungkapkan fakta atau kejadian, objek, aktivitas, proses, dan 

manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka 

waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.
58

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang 

yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan 

penelitian.
59

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. 

Diketahui bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara 

manusia yang menguasai hidupnya itu.
60

 Sehingga pendekatan 

sosiologis bermakna penelitian yang dilakukan berdasar sudut 

pandang kehidupan manusia dalam masyarakatnya serta 

menyelidiki ikatan-ikatan yang ada pada kehidupan manusia. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini akan menjadi sumber 

data yang akan digunakan oleh peneliti untuk selanjutnya diolah 

dan dijadikan tolak ukur hasil penelitian. Sumber data pada 
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penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai subjek utama dan 

menjadi informan. Berikut ini gambaran secara lebih lengkapnya :  

a. Subjek utama : Guru Pendidikan Agama Islam dan 

siswa kelas X IPA 2 di SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

b. Informan : Kepala Sekolah Bagian ISMUBA (Al Islam, 

Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab) dan Staff Tata 

Usaha SMA Muhammadiyah 1 Bantul. 

Pemilihan siswa kelas X IPA 2 dijadikan sebagai subjek 

utama tidak lain karena kondisi kelas tersebut yang paling 

multikultural jika dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. 

Kondisi tersebut tergambarkan dari komposisi siswa-siswi di kelas 

X IPA 2 yang bisa dikatakan khas, mulai dari beragamnya asal 

daerah siswa, latar belakang sosial dan keagamaan, latar belakang 

pendidikan, maupun latar belakang status ekonomi yang tidak 

dimiliki oleh kelas-kelas lain. 

Sedangkan dipilihnya pembelajaran akidah akhlak untuk 

diteliti lebih lanjut tidak lain karena peneliti merasa prihatin 

dengan kondisi akhlak siswa-siswi zaman sekarang. Akhlak 

menjadi suatu instrumen yang teramat penting dalam menjalankan 

kehidupan namun sekaligus juga dipertanyakan ketidak 

berhasilannya dalam proses pembelajaran. Jika memang sudah 

berhasil dalam proses pembelajarannya, niscaya sangat sedikit 

prosentase keterlibatan siswa dalam hal-hal diluar batas. Terlebih 

melihat fakta bahwa SMA Muhammadiyah 1 Bantul merupakan 

sekolah swasta yang kultur siswa-siswinya bisa dikatakan cukup 

heterogen dengan keberagaman.  
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Poin penting lainnya yang mendorong peneliti untuk 

mengkaji lebih dalam pembelajaran akidah akhlak karena peneliti 

jumpai adanya ketimpangan yang cukup serius. Ketimpangan 

tersebut ditafsiri dari muatan materi yang terdapat di dalamnya, 

dimana mata pelajaran akidah akhlak dimaknai sebagai proses 

pembelajaran yang pembahasannya mengenai bagaimana 

keyakinan yang dipelajari dapat tertuang melalui perilaku yang 

mana pelajaran tersebut sudah diajarkan dari umur belia pada 

jenjang pendidikan dasar dan terus berlanjut sampai jenjang 

pendidikan menengah. Namun nyatanya yang sudah diajarkan dari 

umur belia pun belum menjadi jaminan baiknya ketercapaian 

perilaku yang baik. Terlebih akhlak menjadi jembatan bagi proses 

siswa bersosialisasi dalam lingkungannya. Dimana perilaku siswa 

baik maka meminimalisir terjadinya konflik. Oleh karena itu 

peneliti merasa tertantang untuk mengkajinya lebih dalam 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

Sedangkan pemilihan Kepala Sekolah Bagian ISMUBA 

serta Staff Tata Usaha (TU) sebagai informan tidak lain karena 

mereka para aktor yang megang peranan penting dalam 

keberlangsungan proses pembelajaran di lingkungan SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul. Dengan demikian diharapkan mereka 

dapat memberikan keterangan atau pernyataan berdasarkan yang 

mereka alami sendiri tanpa manipulasi serta intimidasi dari pihak 

lain. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan pada 

penelitian ini adalah observasi, wawancara yang mendalam (in-
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depth interview), dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang 

diselidiki.
61

 Pengamatan berarti mengamati dan memperhatikan 

fenomena di lapangan melalui indra peneliti, baik dengan 

instrumen atau perangkat, dan merekamnya dengan tujuan 

ilmiah.
62

 Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan,  

dimana observer terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Sehingga 

peneliti seolah-olah merupakan bagian dari mereka.
63

 

Melalui metode observasi peneliti akan mengamati proses 

pembelajaran akhlak di kelas X IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 

Bantul secara langsung serta bersikap seolah-olah sebagai bagian 

dari keberlangsungan proses pembelajaran di kelas tersebut 

sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, 

seperti interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa 

dengan siswa, reaksi serta respon siswa dalam pembelajaran 

akhlak, serta bagaimana sikap siswa setelah pembelajaran akhlak. 

Wawancara yang mendalam (in-depth interview) secara 

umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan,
64

 sehingga merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan 

masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. 
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Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan 

dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya,
65

 serta pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan pada 

mengungkap kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, 

kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan 

fokus yang diteliti.
66

 Wawancara mendalam dilakukan dengan 

alasan peneliti ingin memperoleh informasi dan pemahaman dari 

aktivitas, kejadian, serta pengalaman hidup seseorang yang tidak 

bisa digali dari observasi secara langsung. 

 Peneliti akan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dipersiapkan kepada guru PAI maupun kepada siswa di kelas 

X IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Bantul sehingga diperoleh 

berbagai jawaban yang spesifik serta mendalam mengenai 

langkah-langkah yang ditempuh guru dalam kegiatan penanaman 

akhlak dari perspektif pendidikan multikultural di kelas, serta 

respon atau penerimaan siswa dalam pembelajaran tersebut ketika 

didalam kelas serta diluar kelas. 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat 

atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen 

sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa.
67

 Melalui metode ini, peneliti akan 

mengambil gambar secara langsung dari pembelajaran di dalam 

kelas, serta menghubungi pihak TU atau guru PAI mengenai hal-
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hal yang berkaitan dengan administrasi serta profil SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul. 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dari 

subjek penelitian melalui instrumen yang dipilih dan digunakan 

untuk menjawab masalah dalam penelitian.
68

 Analisis data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses mengolah data dari 

lapangan dengan memilah dan memilih, dan 

menyederhanakan data dengan merangkum yang 

penting-penting sesuai dengan fokus masalah 

penelitian.
69

   

b. Display Data 

Display data dilakukan untuk lebih menyistematiskan 

data yang telah direduksi. Data display yang sudah 

direduksi dilihat kembali secara keseluruhan agar dapat 

dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang 

perlu untuk mendalami masalahnya.
70

 

c. Menarik Kesimpulan dan Verifkasi 

Kesimpulan akhir bergantung pada hasil data yang 

diperoleh setelah melalui reduksi dan display data. 

Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan 
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untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga 

validitas dapat tercapai.
71

 

d. Triangulasi 

Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap 

pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara 

seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan 

berdiri sendiri-sendiri. Triangulasi dilakukan dengan 

mencocokkan (cross check) antara hasil wawancara, 

atau hasil observasi dengan bukti dokumen atau 

pendapat yang lain.
72

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal 

terdiri dari halaman judul skripsi, halaman surat pernyataan, halaman 

surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, 

transliterasi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

Bagian inti berisi uraian penelitian yang terbagi menjadi empat 

bagian (bab) yaitu : 

BAB I berisi gambaran umum penulisan skripsi yang terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II berisi tentang gambaran umum tempat peneliti 

melakukan penelitian skripsi, oleh karena itu yang menjadi gambaran 

umum adalah SMA Muhammadiyah 1 Bantul yang terdiri dari letak 

geografis, sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa, serta kondisi sosial-kagamaan siswa di SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul. 

BAB III berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti terkait pembelajaran akhlak dari perspektif 

pendidikan multikultural di SMA Muhammadiyah 1 Bantul. 

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

penelitian, saran-saran, dan penutup  terkait pembelajaran akhlak dari 

perspektif pendidikan multikultural di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul. Serta bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian maupun hal-hal lain 

yang bersifat administratif. 
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BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan analisis data yang 

dijelaskan dalam BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal : 

1. Pembelajaran akidah akhlak di SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

menerapkan lima dimensi dari pendidikan multikultural. Dari 

aspek the knowledge constructions process guru menyelidiki latar 

belakang siswa sebelum melaksanakan proses pembelajaran, 

membangun komunikasi yang baik dengan siswa, content 

integration guru bersikap tegas dalam penerapan Bahasa Indonesia 

dalam lingkungan kelas, an equality pedagogy banyak strategi 

pembelajaran yang digunakan (diskusi, kerja kelompok, presentasi 

dengan modifikasi), an empowering school cultural pembiasaan 

sholat berjamaah (dhuha, dzuhur, dan asar), semua guru kooperatif 

dalam mendidik siswa, serta diadakannya kompetisi pada event-

event tertentu di luar kelas secara konsisten (lomba memasak, 

kartini, kebersihan kelas, ceramah, dan cerdas cermat), dan 

prejudice reduction guru tertib administrasi (RPP dan Silabus) 

serta diimplementasikan dengan maksimal dalam proses 

pembelajarannya di kelas. 

2. Penilaian hasil belajar akidah akhlak di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa 

kendala namun ketiga ranah penilaian tersebut sudah diterapkan 

dengan cukup baik. Ranah kognitif dilakukan dengan teknik tes 
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melalui metode tugas dan ulangan harian, guru mendikte soal lalu 

siswa menjawab cepat. Penilaian hasil belajar ranah kognitif 

memposisikan 99.28% siswa memenuhi KKM. Ranah afektif 

dinilai oleh guru dengan teknik non tes dalam keseharian siswa 

yang dibantu oleh guru-guru yang secara kooperatif. Penilaian 

hasil belajar ranah afektif membuat para siswa saling 

menghormati, disiplin, tertib, serta saling menerima perbedaan 

yang ada. Ranah psikomotor dinilai oleh guru dengan teknik non 

tes dan tes metode hafalan. Penilaian hasil belajar ranah 

psikomotor membuat siswa mahir menghafal ayat serta hadis 

pilihan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan 

pembelajaran akidah akhlak menerapkan aspek-aspek yang 

terdapat pada pendidikan multikultural, diharapkan pihak sekolah 

dapat mempertahankan proses yang sudah dilalui sampai saat ini. 

Beberapa cara yang mungkin bisa dijadikan referensi yaitu 

memperbanyak kompetisi-kompetisi baik di luar kelas maupun 

mengikutsertakan para siswanya berkompetisi di luar sekolah yang 

dapat menumbuhkan budaya saling menghormati dan menerima 

perbedaan. 

Sedangkan untuk kegiatan di dalam kelas sebaiknya guru 

konsisten dengan melaksanakan proses pembelajaran yang 
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mengacu pada RPP dan Silabus. Serta melaksanakan penilaian 

secara lebih komprehensif dengan mempersiapkan serta 

menentukan instrumen-instrumen penilaian yang akan digunakan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meniliti tema yang 

sama hendaknya penelitian bisa dilakukan di jenjang lebih rendah 

semisal SMP ataupun MTs, sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat luas bahwa dengan potensi kemajemukan siswa maka 

cara terbaik menyikapinya dengan menerapkan pembelajaran 

akidah akhlak yang berbasis pada pendidikan multikultural. 

Sebagai penutup skripsi ini penulis panjatkan rasa syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi terdapat kekurangan baik 

secara teori maupun teknik penulisan. Oleh karena itu dengan 

kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf atas 

kekurangan tersebut. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi bagi semua pihak dan dapat memberikan 

sumbangan keilmuan dalam dunia pendidikan. 

  



118 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Supratiknya, Penilaian Hasil Belajar dengan Teknik Non Tes, 

Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012  

Abdul Majid, Penilaian Autentik; Proses dan Hasil Belajar, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014 

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013  

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 

Ahmad Rohani HM dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pembelajaran, 

Jakarta: Rineka Cipta,1995 

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011 

Ainun Hakiemah, Nilai-Nilai dan Konsep Pendidikan Multikultural dalam 

Pendidikan Islam, Thesis Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 

Ainurrafiq Dawan, Emoh Sekolah, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya 

Press, 2003 

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 

2011 

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan 

Teoretis dan Praktis, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011 

Andre Ata Ujan, dkk, MULTIKULTURALISME; Belajar Hidup Bersama 

dalam Perbedaan, Jakarta : Indeks, 2011 

Boy S. Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI 

Press, 2008 

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014 



119 

 

Dedi Mahyudi, Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam, 

Jurnal UIN Sumatera Utara, Tahun 2016  

Faizah, Integrasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak di MI Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan : Studi 

Pada Praktik Pembelajaran Kelas IV dan V, Thesis Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 

H.M Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2008 

Herman Yosep Sunu E dan Yustiana Wahyu H, Penilaian Belajar Siswa 

di Sekolah, Yogyakarta: Kanisius, 2018 

Ign Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah, 

Yogyakarta: Kanisius, 2006 

Ismail HM,  Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di SMP Ali Maksum 

Krapyak (Telaah terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Ali Maksum Krapyak), Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011 

John W Cresswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih 

diantara Lima Pendekatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 

Kementerian Agama, Al Jumaanatul „Ali; Seuntai Mutiara yang Luhur, 

Al-Qur‟an dan terjemahnya, Bandung: J-ART, 2004  

Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007  

Muarif Salam,  Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Pendidikan Akhlak pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Prambanan Sleman Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013 



120 

 

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam , Surabaya: 

PSAPM, 2003 

Muhammad Al Baqir, (terj), Percikan Ihya „Ulum Al-Din; Mengobati 

Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia, Bandung: Mizan, 2015 

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1995  

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014  

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012 

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian  

Risman Munawar,  Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Negeri Godean, Skripsi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013 

Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta: Grafindo Persada, 2012  

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: 

Mandar Maju, 2011  

Sri Sumarni, Pengantar Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Yogyakarta: 

Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2018  

Sugihartono, Psikologi Pendidikan,  Yogyakarta: UNY Press, 2007 

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti 

Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012 

Sulalah, Pendidikan Multikultural (Didaktik Nilai-Nilai Universalitas 

Kebangsaan), Malang: UIN Maliki Press, 2011 



121 

 

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan, Bandung: Refika Aditama, 2012 

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: LPPI, 2005 

Zahruddin AR, Pengantar Ilmu Akhlak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004 

Zainal Abidin, Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif 

Multikulturalisme, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Jakarta, 2009  

Zaky Mubarok Latif, dkk, Akidah Islam, Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 1998 

Zulkifli Tamin dan Afrizal Nasir, Akhlak yang Mulia; Bimbingan Akhlak 

sesuai Tuntunan Rasulullah, Padang: Emir, 2015  

https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-

budaya-indonesia/full&view=ok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-budaya-indonesia/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/668047/konflikyangdipicukeberagaman-budaya-indonesia/full&view=ok


122 

 

DAFTAR LAMPIRAN I 
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RESPONDEN PENELITIAN 

1. Guru Akidah Akhlak   : Anggraini Jamilatun, S.Pd.I 

2. Siswa      :  

No Nama Asal Kelas 

1 Kholifah Fatya Al Firda X IPA 2 

2 Eka Nur Fitriana X IPA 2 

3 Eca Amelia Putri X IPA 2 

4 Rizki Muhammad Fathi X IPA 2 

5 Ahmad Riki Yakup X IPA 2 

3. Kepala Sekolah Bagian ISMUBA : Muhajir, S.Ag 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DARI PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMA MUHAMMADIYAH 1 

BANTUL 

 

     Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan pada penelitian ini, 

yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan 

pembelajaran akhlak kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Bantul, meliputi: 

a. Mengamati proses pembelajaran 

1) Persiapan yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran 

2) Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 

3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas 

4) Keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

b. Mengamati sarana prasana yang mendukung kegiatan pembelajaran 

1) Ruang Kelas 

2) Peralatan dan Media Pembelajaran 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DARI PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMA MUHAMMADIYAH 1 

BANTUL 

 

     Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tentang 

proses pembelajaran akhlak pada kelas X di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul, meliputi: 

 

a. Pembelajaran Akhlak 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ditujukan kepada siswa kelas X 

mengenai pembelajaran akhlak di lapangan : 

1. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

2. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

3. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata 

pelajaran akhlak? 

4. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa 

di kelas?  

5. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 

6. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan 

oleh Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan 

hidup? 
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7. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan?  

8. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

9. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

10. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 

 

b. Perspektif Pendidikan Multikultural 

Berbagai pertanyaan yang disusun berikut ini disampaikan kepada 

guru mata pelajaran Akhlak agar jawaban diperoleh secara lebih 

spesifik dan mendalam :  

 

INDIKATOR PERTANYAAN 

The Knowledge 

Contructions 

Process (Proses 

Pembangunan 

Pengetahuan) 

1. Apakah selama proses pembelajaran 

akhlak Bapak/Ibu selalu menyelidiki 

kondisi siswa? 

2. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi 

perbedaan kondisi siswa di kelas? 

3.  Bagaimana Bapak/Ibu  membangun 

pengetahuan mengenai perbedaan 

kelompok? 

4. Bagaimana Bapak/Ibu memberi 

pengertian kepada siswa agar saling 

menghormati dan menyayangi 

terhadap siswa yang lain? 

Content 5. Apakah Bapak/Ibu sudah 
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Integration 

(Pengintegrasian 

Konten) 

mengintegrasikan/menanamkan nilai-

nilai pendidikan  multikultural dalam 

pembelajaran akhlak? 

6. Apakah Bapak/Ibu memberikan 

contoh perbedaan budaya dan 

kelompok dalam proses pembelajaran 

akhlak? 

7. Seberapa sering pemberian contoh 

tersebut dalam pembelajaran akhlak? 

8. Apakah ada ketentuan/kriteria materi 

dalam pemberian contoh? 

An Equality 

Pedagogy 

(Pedagogi 

Kesetaraan) 

9. Bagaimanakah kurikulum mata 

pelajaran akhlak?  

10. Apakah dalam penyusunan Silabus 

serta RPP sudah dimasuki nilai-nilai 

multikultural? 

11. Nilai-nilai apa saja yang sudah 

dimasukkan dalam kurikulum? (Baik 

silabus maupun RPP) 

12. Mengapa Bapak/Ibu memasukkan 

nilai-nilai tersebut dalam 

pembelajaran akhlak? 

13. Strategi apa saja yang Bapak/Ibu 

gunakan untuk menunjang  

pembelajaran akhlak berbasis pada 

nilai-nilai multikultural? 

14. Apakah siswa antusias dengan 
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pemilihan strategi yang digunakan? 

15. Bagaimana Bapak/Ibu menanamkan 

nilai-nilai pembelajaran akhlak 

berbasis multikultural terhadap siswa 

ketika diluar kelas? 

16. Adakah perbedaan yang signifikan 

membelajarkan akhlak berbasis pada 

nilai-nilai multikultural di dalam dan 

luar kelas? 

17. Apa saja kendala yang  Bapak/Ibu 

temui dalam  proses pembelajaran 

akhlak berbasis multikultural? Lalu 

bagaimana menyikapinya? 

An  Empowering 

School Cultural 

(Budaya Sekolah 

yang 

Memberdayakan) 

18. Selain menyampaikan materi 

pelajaran, pembiasaan-pembiasaan 

apa saja yang dilakukan dalam 

menanamkan nilai-nilai multikultural? 

19. Apakah ada dukungan dari sekolah, 

segenap guru, serta elemen-elemen 

lain terkait dengan pembelajaran 

akhlak berbasis pada pendidikan 

multikultural? 

20. Bagaimana sistem komunikasi 

sekolah sehingga dapat 

menghindarkan konflik serta 

perpecahan antar siswa? 

Prejudice 21. Usaha apa saja yang Bapak/Ibu 
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Reduction 

(Pengurangan 

Prasangka) 

lakukan dalam mengembangkan 

perilaku positif siswa terhadap 

berbagai perbedaan yang ada? 

22. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

informasi, situasi, dan kondisi agar 

senantiasa positif di kalangan siswa? 

23. Apakah ada dampak positif 

pembelajaran akhlak berbasis 

multikultural? 

24. Bagaimana perkembangan siswa 

setelah menempuh pembelajaran 

akhlak berbasis multikultural? 

25. Apa saja kendala yang dialami 

sekolah dalam pembelajaran akhlak 

berbasis multikultural? Lalu 

bagaimana sekolah mengatasinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DARI PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMA MUHAMMADIYAH 1 

BANTUL 

 

     Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tentang 

proses pembelajaran akhlak pada kelas X di SMA Muhammadiyah 1 

Bantul, meliputi: 

1. Waka ISMUBA  

a. Bagaimana hasil pembelajaran akhlak khususnya pada siswa kelas 

X IPA 2? 

b. Bagaimana proses pembangunan sistem komunikasi sekolah 

kepada siswa dan guru?  

c. Bagaimana upaya sekolah mengontrol informasi,situasi, dan 

kondisi agar senantiasa positif di kalangan siswa? 

d. Bagaimana dampak pembelajaran akhlak berbasis pada 

pendidikan multikultural yang dirasakan sekolah secara langsung? 

e. Bagaimana perkembangan siswa setelah menempuh pembelajaran 

akhlak berbasis pada pendidikan multikultural? 

f. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pembelajaran 

akhlak berbasis pada pendidikan multikultural? 

g. Adakah kebijakan khusus bagi siswa yang reguler dengan yang 

MBS? 

h. Pembiasaan-Pembiasaan apa yang dilakukan sekolah 

untukmenanamkan nilai multikultur? 
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i. Bagaimana bentuk dukungan sekolah dalam proses belajar akhlak 

berbasis pendidikan multikultural? 

2. Guru Akidah Akhlak 

a. Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek kognitif bagi 

siswa? 

b.  Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek afektif bagi 

siswa? 

c. Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek psikomotorik 

bagi siswa? 

d. Kapan waktu pelaksanaan penilaian bagi masing-masing ketiga 

aspek tersebut? 

e. Dari ketiga aspek yang dinilai, adakah prioritas dalam penilaian 

pembelajaran akidah akhlak? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DARI PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMA MUHAMMADIYAH 1 

BANTUL 

 

a. Dokumen Arsip 

b. Data Kelembagaan 

1) Sejarah Berdirinya Sekolah 

2) Profil, Visi, Misi, dan Tujuan 

3) Data Guru dan Karyawan 

4) Ruangan Menurut Jenis dan kegunaannya 

5) Program Unggulan Sekolah 

c. Data Siswa 

1) Data Jumlah Siswa Kelas X, XI, dan XII 

2) Data Siswa yang Lulus dan Diterima di Perguruan Tinggi 

3) Data Prestasi Siswa 
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CATATAN LAPANGAN I 

 

Tanggal : Senin, 1 April 2019 

Waktu  : 07.00-08.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Penyerahan Surat Ijin Penelitian ke Sekolah 

Deskripsi :  

Hari ini peneliti berkunjung ke SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

yang berada di  Kota Bantul yaitu di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 4A 

Bantul 557711  tepatnya di Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten 

Bantul Yogyakarta. Tujuan peneliti adalah mengantarkan surat penelitian 

yang sudah peneliti dapatkan dari kampus sekaligus meminta izin 

penelitian kepada pihak SMA Muhammadiyah 1 Bantul. Setiba di sekolah 

peneliti langsung menuju ke ruang TU bertemu dengan ibu Ida selaku Staf 

TU, kemudian peneliti diarahkan ke ruangan wakil kepala sekolah bagian 

ISMUBA (keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa arab) yaitu bapak 

Muhajir, S.Ag. Peneliti menuju ruangan wakil kepala sekolah bagian 

ISMUBA dan bertemu dengan bapak Muhajir, S.Ag. yang dengan ramah 

menerima peneliti, peneliti pun mengutarakan maksud dan tujuan peneliti 

berkunjung ke SMA Muhammadiyah 1 Bantul. Dengan mengutarakan 

maksud dan menjelaskan seputar penelitian yang akan dilaksanakan, 

beliau pun merespon dengan baik dan memberikan izin kepada peneliti 

untuk melaksanakan penelitian lalu peneliti diarahkan untuk menemui ibu 

Anggraini jamilatun, S.Pd.I. selaku guru Akidah Akhlak yang akan 

memberikan informasi terkait penelitian yang peneliti ajukan.  

Karena waktu yang kurang mendukung (bersamaan dengan 

pelaksanaan UNBK hari pertama tingkat SMA) peneliti hanya mengantar 
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surat ijin penelitian lalu kemudian langsung pamit kepada kepala sekolah 

bagian ISMUBA, dan akan berkoordinasi lebih lanjut melalui sosmed. 
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CATATAN LAPANGAN II 

 

Tanggal : Selasa, 9 April 2019 

Waktu  : 09.00-13.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Koordinasi dengan Guru Mata Pelajaran 

Deskripsi :  

 Peneliti kembali datang ke SMA Muhammadiyah 1 Bantul setelah 

sebelumnya membuat janji dengan kepala sekolah bagian ISMUBA yaitu  

bapak Muhajir, S.Ag. Setibanya di sekolah peneliti menemui ibu Ida 

selaku Staf TU dan diarahkan ke ruang kepala sekolah bagian ISMUBA 

yaitu bapak Muhajir, S.Ag. Disana peneliti ditunjukkan jam mengajar ibu 

Anggraini Jamilatun, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran akidah akhlak. 

Sebelum ibu Anggraini Jamilatun, S.Pd.I mengajar, peneliti sempat 

menemuinya terlebih dahulu dan menyampaikan maksud kedatangan 

peneliti ke sekolah adalah ingin melakukan penelitian khususnya pada 

salah satu kelas yang diampu beliau, lalu beliaupun menanyakan hal-hal 

yang terkait dengan penelitian skripsi yang akan dilaksanakan. Beliaupun 

menyambut dengan baik dan memberikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian pada salah satu kelas yang beliau ampu, yaitu kelas 

X IPA 2. Lalu setelah itu, peneliti undur diri kepada Ibu Anggraini 

Jamilatun, S.Pd.I. 
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CATATAN LAPANGAN III 

 

Tanggal : Selasa, 9 April 2019 

Waktu  : 09.00-12.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Observasi Awal dan Dokumentasi Kegiatan Siswa 

Deskripsi :  

 Observasi awal peneliti lakukan terhadap kondisi siswa-siswi pada 

kelas yang akan diteliti serta observasi terhadap lingkungan sekolah. 

Observasi dilakukan terhadap interaksi yang dilakukan siswa terhadap 

siswa satu kelasnya dan dari kelas yang berbeda, dan tak lupa peneliti 

mengambil gambar dari kondisi siswa-siswi tersebut.  

Selain mengamati kondisi siswa di dalam kelas, peneliti juga 

mengamati kegiatan siswa di luar kelas, tepatnya di masjid. Di masjid, 

siswa-siswi melaksanakan ibadah sholat dhuha secara berjamaah serta 

didampingi oleh semua guru yang hadir di sekolah saat itu. Setelah dirasa 

cukup, peneliti berpamitan kepada siswa-siswi kemudian meninggalkan 

sekolah. 

Interpretasi : 

 Siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 1 Bantul melaksanakan 

kegiatan sholat dhuha sebagai salah satu cara pembiasaan akhlak yang 

baik. Sholat dhuha dilaksanakan secara bersama-sama tanpa membedakan 

kelas dan semua elemen sekolah terlibat sebagai satu kesatuan.  
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CATATAN LAPANGAN IV 

 

Tanggal : Jum‟at, 17 April 2019 

Waktu  : 09.30-11.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Koordinasi dengan Guru 

Deskripsi :  

 Peneliti kembali mendatangi sekolah, kondisi sekolah tenang, dan 

siswa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Keperluan peneliti 

mendatangi sekolah adalah untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan 

guru yang bersangkutan, karena pada pertemuan sebelumnya belum 

membicarakan hal-hal yang lebih dalam lagi mengenai penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

 Sesampai di sekolah, peneliti menemui Ibu Anggraini Jamilatun, 

S.Pd.I selaku guru mata pelajaran akhlak. Peneliti menyampaikan 

gambaran yang lebih spesifik mengenai penelitian, seperti metode 

penelitian, cara pengumpulan data, serta penentuan tanggal dan jam untuk 

memulai penelitian. 
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CATATAN LAPANGAN V 

 

Tanggal : Jum‟at, 26 April 2019 

Waktu  : 07.00-10.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Memulai Penelitian 

Deskripsi :  

 Hari ini peneliti datang lebih pagi karena peneliti akan memulai 

penelitian di kelas X IPA 2. Setibanya di sekolah peneliti bertemu dengan 

kepala sekolah bagian ISMUBA yaitu Bapak Muhajir, S,Ag di lingkungan 

sekolah dan peneliti diberi motovasi dan semangat dalam proses 

penelitian. Setelah berbasa-basi peneliti langsung menuju kelas X IPA 2 

dan menemui Ibu Anggraini Jamilatun, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran 

Akidah Akhlak.. 

 Mata pelajaran akidah akhlak di kelas X IPA 2 dilaksanakan pada 

jam ke 3 dan 4, pada jam tersebut peneliti mengikuti proses 

pembelajarannya. Seperti biasanya guru memulai pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, berdoa bersama, serta setor hafalan ayat dan hadits 

pilihan. Guru mata pelajaran sudah menyiapkan strategi khusus yaitu 

dengan meminta setiap siswa membuat soal sebanyak lima butir lalu di 

rolling kepada siswa yang lain. Selain itu, guru selalu memantau siswa 

dengan berkeliling, meminta siswa mempresentasikan jawaban masing-

masing dan membahas jawabannya secara bersama-sama. 

 Guru selalu berkomunikasi dengan siswa-siswinya ketika di dalam 

kelas, sehingga siswa antusias dalam menanggapi dan menerima pelajaran 

yang disampaikan dengan strategi yang dipilih guru. 

 



139 

 

Interpretasi : 

 Pembelajaran akhlak dari perspektif pendidikan multikultural 

sudah mulai nampak pada penelitian hari ini, hal tersebut ditandai dengan 

sikap guru yang memilih suatu strategi khusus untuk proses 

pembelajarannya. Guru memenuhi salah satu dimensi dari pendidikan 

multikuktural yaitu an equality pedagogy (pedagogi kesetaraan). Dimana 

guru bersikap universal kepada semua siswa, tidak membedakan siswa 

yang pintar maupun kurang pintar, memperlakukan dengan sama siswa 

yang berasal dari berbagai kondisi serta latar belakang. 
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CATATAN LAPANGAN VI 

 

Tanggal : Senin, 29 April 2019 

Waktu  : 09.00-11.30.00 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Wawancara 

Deskripsi :  

 Hari ini peneliti datang ke sekolah dengan tujuan mewawancarai 

siswa dan siswi dari kelas X IPA 2. Setibanya di sekolah peneliti bertemu 

dengan Ibu Anggraini Jamilatun, S.Pd.I lalu beliau langsung 

mengantarkan peneliti ke ruang kelas X IPA 2 dengan terlebih dahulu 

peneliti bertanya siapa saja siswa maupun siswi yang memenuhi kriteria, 

lalu muncullah lima nama yaitu Kholifah Fatya Al Firda (Kholifah), Eka 

Nur Fitriana (Fitri), Eca Amelia Putri (Eca), Rizki Muhammad Fathi 

(Rizki), dan Ahmad Riki Yakup (Yakup). Setelah itu, Ibu Anggraini 

Jamilatun, S.Pd.I memanggil kelima nama anak tersebut dan 

mengumpulkannya pada ruangan kepala sekolah. 

 Peneliti pun memulai obrolan dengan mengucapkan salam, 

menyampaikan maksud dikumpulkannya mereka di ruangan tersebut dan 

menanyai siswa siswi tersebut satu per satu dengan pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan seputar respon siswa dalam pembelajaran akhlak di kelas, 

efek pembelajaran, serta kendala yang dihadapi siswa dalam belajar 

akhlak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh hasil bahwa 

semua siswa mengatakan belajar akhlak itu menyenangkan karena 

gurunya yang sangat sabar, materinya mudah dipahami, serta banyak 
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metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Mengenai efek 

pembelajaran, siswa mengatakan bahwa dari belajar akhlak mereka 

mampu membedakan yang baik dan benar sehingga dengan perlahan 

memperbaiki perilaku, bagi siswi mereka semakin mantap mengenakan 

jilbab di luar sekolah. Sedangkan kendala yang dirasakan siswa selama 

belajar akhlak yaitu pada hafalan yang mana mayoritas siswa berasal dari 

sekolah umum, sehingga kesulitan bila menghafal.  

Interpretasi : 

 Siswa menikmati proses belajar akhlak, sehingga mereka pun 

meraskaan manfaat yang baik dalam pribadi mereka. Namun, kendala 

yang paling terasa yaitu dari metode hafalan yang diterapkan guru.  
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CATATAN LAPANGAN VII 

 

Tanggal : Kamis, 30 April 2019 

Waktu  : 08.30-10.30 WIB 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah Bagian ISMUBA SMA 

  Muhammadiyah 1  Bantul 

Kegiatan : Wawancara Guru  

Deskripsi :  

 Peneliti datang ke sekolah untuk menemui Ibu Anggraini 

Jamilatun, S.Pd.I untuk melakukan wawancara mengenai pembelajaran 

akhlak yang beliau ampu di kelas X IPA 2. Sesampainya di sekolah 

peneliti langsung menuju ruang guru untuk mencari beliau, dan 

mengutarakan maksud peneliti untuk wawancara. 

 Wawancara dilaksanakan di ruang kepala sekolah. Peneliti mulai 

menyampaikan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, dan Ibu 

Anggraini Jamilatun, S.Pd.I menjawab dengan tegas sesuai dengan yang 

beliau lakukan di kelas X IPA 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

CATATAN LAPANGAN VIII 

 

Tanggal : Kamis, 17 Mei 2019 

Waktu  : 09.30-10.30 WIB 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah Bagian ISMUBA SMA 

  Muhammadiyah 1  Bantul 

Kegiatan : Wawancara Guru  

Deskripsi :  

 Peneliti datang ke sekolah dengan membuat janji terlebih dahulu 

dengan Bapak Muhajir, S.Ag selaku kepala sekolah bagian ISMUBA dan 

menyampaikan maksud peneliti akan mewawancara beliau dengan 

pertanyaan seputar kebijakan, respon sekolah dalam menyikapi siswa-

siswinya di lingkungan sekolah.  

 Setelah peneliti sampai di sekolah suasana sekolah sepi, dan 

hening karena sedang dilaksanakan penilaian akhir tahun untuk kelas X 

dan XI. Peneliti langsung menuju ruang piket dan diarahkan ke ruangan 

kepala sekolah bagian ISMUBA. Peneliti menemui Bapak Muhajir, S.Ag 

lalu mempersiapkan alat dan bahan untuk wawancara dan mulai 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti di 

hari sebelumnya. 

 Berdasarkan wawancara, dalam hal akhlak Bapak Muhajir, S.Ag 

selaku wakil kepala sekolah bagian ISMUBA menyampaikan bahwa 

secara keseluruhan sekolah tidak membedakan siswa dari apapun latar 

belakang dan kondisinya. Ketika mereka sudah berada di lingkungan 

sekolah, mereka diperlakukan denan sama. Hanya saja siswa-siswi yang 

mempunyai masalah yang diperlakukan khusus dengan diberlakukannya 
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sistem poin, para guru berkoordinasi dan pada akhirnya agar membuat 

efek jera pada siswa. Selain itu Bapak Muhajir juga menyampaikan bahwa 

dari kebanyakan siswa-siswi yang bermasalah, semua faktornya dari luar 

sekolah. Baik itu faktor orang tua, lingkungan, atau bahkan teman di luar 

sekolah. Sedangkan dari pihak sekolah tidak ada kendala dalam menyikapi 

dan merangkul akhlak siswa ketika di lingkungan sekolah. 

 Koordinasi antar guru dilakukan dengan cara menegur secara 

langsung bagi guru yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan 

masalah kenakalan siswa dan melaporkan kondisi kenakalan siswa kepada 

guru atau pihak yang berwenang menyelesaikan kenakalan yang dilakukan 

siswa. Bahkan kepala sekolahpun ikut turun tangan dalam mendisiplinkan 

siswa-siswi yang terlambat.  

Interpretasi : 

 Banyak faktor yang dialami siswa dalam pembelajaran akhlak, 

namun sekolah telah menyiapkan sistem untuk menyikapinya yaitu dengan 

melibatkan semua guru di lingkungan sekolah, serta melibatkan pihak-

pihak tertentu seperti polsek, polres, serta TNI Angkatan Darat. Kesemua 

upaya tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan 

akhlak siswa. Dan dari upaya tersebut, Alhamdulillah sudah menunjukkan 

hasil yang baik yaitu dengan akhlak siswa yang baik terhadap guru 

maupun sesama temannya. 
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CATATAN LAPANGAN IX 

 

Tanggal : Kamis, 17 Mei 2019 

Waktu  : 11.15-11.45 WIB 

Tempat : SMA Muhammadiyah 1 Bantul 

Kegiatan : Wawancara 

Deskripsi :  

 Hari ini peneliti datang ke sekolah untuk mengadakan penelitian 

terkait dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akhlak dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber dari guru 

mata pelajaran Akhlak yaitu Ibu Anggraini Jamilatun, S.Pd.I. sekolah 

Nampak sepi ketika peneliti datang, karena sedang dilaksanakan penilaian 

akhir tahun bagi siswa kelas X dan XI. Dan berhubung guru yang 

bersangkutan sedang mengawasi penilaian akhir tahun tersebut, peneliti 

menunggu beliau di ruang guru.  

 Setelah guru yang bersangkutan selesai mengawasi, peneliti 

langsung menyampaikan maksud peneliti datang ke sekolah adalah untuk 

melakukan penelitian dengan mewawancara beliau dan beliau 

mengijinkan peneliti untuk melakukan wawancara. Wawancara 

dilaksanakan di ruang guru SMA Muhammadiyah 1 Bantul dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti susun pada hari 

sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan sistem 

penilaian yang dilakukan guru pada mata pelajaran akhlak.  

 Dari hasil wawancara diketahui bahwa guru mata pelajaran akhlak 

melakukan penilan melalui tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Aspek kognitif dinilai dari tugas, ulangan harian secara 
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tertulis, guru mendikte lalu siswa menjawab cepat, kadang juga dengan 

wawancara di ulangan harian secara lesan. Sedangkan aspek afektif guru 

menilainya dengan ketentuan A, B, dan C sesuai dengan perspektif guru. 

Dan untuk aspek psikomotor guru menilai dengan menghafal ayat dan 

hadits pilihan. Guru menyampaikan bahwa penilaian yang ditonjolkan 

pada aspek afektif, karena terkait dengan keseharian siswa sehingga guru 

lebih mudah melihat serta mengawasinya. Disampaikan juga rata-rata 

siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan dalam penilaian. 

Interpretasi : 

 Penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran akhlak di SMA 

Muhammadiyah 1 Bantul dilakukan pada tiga aspek, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Dari ketiga aspek yang dinilai, yang menjadi 

prioritas penilaian adalah dari aspek afektif dan rata-rata siswa sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) di sekolah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA SISWA 

1. Nama Siswa  : Kholifah Fatya Al Firda (Kholifah) 

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 29 April 2019 

a. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Senang, karena Ibu Anggra mengajarkan materi 

dengan lembut, nggak spaneng jadi anak-anak yang diajar 

merasa nyaman dan enak diterima. Kedua, diberi contoh dalam 

mengajar sehingga mudah memahami materi.  

b. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

Jawab : Iya, baik dan mudah dipahami karena menjelaskannya 

dengan contoh.  

c. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : Toleransi, menghargai. Bu Anggra menggunakan 

presentasi sehingga menghabiskan satu (presentator) terlebih 

dahulu.  Bu Anggra sabar.  

d. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa di 

kelas? 

Jawab : Contohnya biasanya ada sangkut pautnya dengan 

kehidupan, contoh si A dan B ada masalah, lalu diberi 

gambaran penyelesaiannya. Lebih ke pemberian gambaran di 

lapangan. 

e. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 
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Jawab : Kegiatan yang sudah dilakukan pernah diskusi secara 

berkelompok, peta konsep, merangkum, presentasi. 

Merangkum kadang individu tapi kebanyakan kelompok yang 

dibagi berdasarkan keinginan anak-anak. Ketika ada teman 

sekelas yang tidak mendapat kelompok Bu Anggra mencarikan 

kelompok untuk anak tersebut.  

f. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan oleh 

Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan hidup? 

Jawab : Penting. Karena kalau akhlak penting untuk 

kehidupan kita sendiri. Selain saya dari SD yang umum, dari 

pelajaran akhlak saya tahu baik dan benarnya sesuatu.  

g. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan? 

Jawab : Tidak pernah, fokusnya di kelas. 

h. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Ada, contohnya sebelum saya masuk sekolah ini saya 

ragu untuk berjilbab karena ilmu agama saya masih kurang dan 

kurang sesuai. Bu anggra bilang ndak papa karena sebagai 

salah satu pintu masuknya. 

i. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : Ngga ada sih. Cuma karena kondisi kelas yang agak 

rame jadi agak terganggu dengan kondisi tersebut. Kalau dalam 

materi tidak. 

j. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 
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Jawab : Dulu sebelum saya belajar akhlak saya bodo amat 

kepada teman, sekarang lebih mengerti kepada guru dan teman. 

Sekarang mencoba merubah itu dengan belajar akhlak.   
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2. Nama Siswa  : Eka Nur Fitriana (Fitri)  

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 29 April 2019 

a. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Seneng, karena bu Anggra orangnya sabar 

menghadapi anak anak. Selain itu materinya mudah dipahami. 

b. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

Jawab : Mudah dipahami karena Bu Anggra mempunyai 

banyak metode pengajaran seperti menghafal, kerja kelompok, 

presentasi setiap siswa sehingga setiap siswa leluasa. 

c. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata 

pelajaran akhlak? 

Jawab : Kesopanan, kerja sama, sabar, kasih sayang. 

d. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa 

di kelas?  

Jawab : Ada contohnya, seperti kerja sama di setiap 

kelompok. Adanya pembagian kerja yang jelas bagi masing-

masing anggota kelompok. Kasih sayang contohnya  

menyayangi makhluk ciptaan Allah, sedangkan dari sabar 

contohnya dari Bu Anggra sendiri yang membuat saya 

termotivasi untuk bersikap sabar. 

e. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 
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Jawab : Setiap anak diberi hafalan, dibagi kelompok, buat 

kelompok, merangkum, presentasi kelompok, tebak-tebakan 

(sambung ayat), tapi kebanyakan menjelaskan. 

f. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan 

oleh Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan 

hidup? 

Jawab : Penting, soalnya saya baru pertama masuk sekolah 

Muhammadiyah (basis islam) jadi saya ingin belajar lebih 

dalam. Terlebih di sekolah islam masa tidak mempunyai 

akhlak yang baik ya saya merasa malu sendiri jadi pentinglah 

belajar akidah akhlak dan sangat penting. 

g. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan?  

Jawab : Nggak ada, tapi pas mau ujian ada kegiatan ujian 

praktik di masjid, dan itu yang megang Bu Anggra. 

h. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Ada mbak, saya jadi lebih memperbaiki akidah 

akhlak. 

i. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : sulitnya di hafalan. Karena saya dari SMP Umum 

yang baru kali ini menghafal hadis maupun ayat pilihan. Kalau 

materi tidak sih mbak,  

j. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 

Jawab : Iya sih,mampu. Belajar agama dari kecil dan sekarang 

lebih dimatangkan. Tadinya ketemu guru nggak nyapa 



152 

 

sekarang jadi nyapa, menghormati sesama teman juga sudah 

lumayan dari pembiasaan-pembiasaan itu. 
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3. Nama Siswa  : Eca Amelia Putri (Eca)  

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 29 April 2019 

a. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Senang, karena dulu nggak tau dan sekarang jadi tau. 

Banyak pengetahuan. 

b. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

Jawab : Mudah dipahami, karena penyampaiannya jelas nggak 

pernah marah, paling Cuma negur kalau marah. 

c. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata 

pelajaran akhlak? 

Jawab : Tau menutup aurat adalah kewajiban, sopan, saling 

ngerti satu sama lain, kalau ngomong pakai bahasa Indonesia 

biar dipahami semua.  

d. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa 

di kelas?  

Jawab : Memberikan contoh dengan sering. Seperti 

menghormati siswa yang berbeda di kelas saya.  

e. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 

Jawab : Menghafal surat-surat dan hadis yang ada di materi 

biar kita ingat, maju satu-satu. 

f. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan 

oleh Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan 

hidup? 
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Jawab : Penting banget.  

g. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan?  

Jawab : Diluar kelas nggak pernah.  

h. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : ada, dulu kurang sopan sama orang tua, masih 

seenaknya,  kalau sekarang ada orang tua lewat nunduk 

(sebagai tanda menghormati),  

i. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : Sebenernya nggak, tergantung niatnya aja sih.  Tapi 

sulit di hafalannya. 

j. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 

Jawab : Meningkat, karena murid kalau salim sama guru 

ketika ketemu itu menyapa.  

  



155 

 

4. Nama Siswa  : Rizki Muhammad Fathi (Rizki)  

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 29 April 2019 

a. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Senang. Karena kalau manusia nggak ada akhlak ya 

percuma. 

b. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

Jawab : Nggak ada sih. Mudahnya pas hafalan, saya didorong 

untuk bisa menghafal. Dan pelajarannya mudah dipahami 

c. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata 

pelajaran akhlak? 

Jawab : Saling peduli satu sama lain, contohnya pas 

kelompokan jadi lebih memahami antar anggota itu. 

d. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa 

di kelas?  

Jawab : Sejauh  ini iya. Contohnya tidak dibiasakan 

menggunakan bahasa Jawa karena yang bukan dari Jawa nggak 

tau yang diomongkan itu, biar bisa saling menghargai. 

e. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 

Jawab : Membuat permainan semacam teka teki. 

f. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan 

oleh Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan 

hidup? 
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Jawab : Menurut saya penting banget, karena jika nggak ada 

akhlak kurang mantep. Dan belajar akhlak bisa jadi bekal 

hidup. 

g. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan?  

Jawab : nggak ada, fokusnya di kelas. 

h. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Banyak banget, selain manfaat di dunia akhlak itu 

semacam bekal karena kalau kita nggak punya akhlak kita 

nggak bisa dihargai. Menambah ilmu agama juga, biar jadi 

siswa yang bermanfaat bagi orang lain. 

i. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : Nggak ada mbak, malah dari hafalan itu saya jadi 

terdorong untuk belajar dan saya menjadi bisa. 

j. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 

Jawab : Iya, mampu meningkatkan. Sama teman saling 

menghormati dan saling toleransi. Sama guru juga iya dapat 

meningkat. 
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5. Nama Siswa  : Ahmad Riki Yakup (Yakup)  

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 29 April 2019 

a. Apakah menyenangkan belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab : Seneng sih, asik gitu. Kalau pas tidur dibangunin 

nggak dimarahin. 

b. Apakah Bapak/Ibu guru mengajarkan mata pelajaran akhlak 

dengan baik dan mudah dipahami? 

Jawab : Mudah mudah sulit dipahami. Kalau menghafal 

mudah  dipahami, pas kelompokan susahnya ada yang nggak 

kerja. 

c. Nilai-nilai apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan dalam mata 

pelajaran akhlak? 

Jawab : Sopan santun, saling menghargai sesama teman, 

toleransi, dan nilai-nilai kebaikan.  

d. Apakah Bapak/Ibu guru memberikan contoh yang mudah 

dipahami dalam menggambarkan keberagaman kondisi siswa 

di kelas?  

Jawab : Kalau dibilang sering sih nggak, tapi pernah. Kita 

harus menghargai orang yang dari luar, bahasanya jangan pakai 

bahasa Jawa Kotor. 

e. Selain ceramah, kegiatan apa saja yang digunakan Bapak/Ibu 

guru dalam pembelajaran akhlak di kelas? 

Jawab : Biasanya itu bikin peta konsep, kerja kelompok, 

menghafal.  
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f. Menurut kalian, seberapa penting materi yang disampaikan 

oleh Bapak/Ibu guru dalam membekali keberlangsungan 

hidup? 

Jawab : Ya sangat penting, saya jadi punya akhlak yang lebih 

baik dari sebelumnya, mengerti apa yang baik apa yang tidak. 

g. Apakah ada kegiatan belajar di luar kelas pada mata pelajaran 

akhlak? Jika ada seberapa sering dilaksanakan?  

Jawab : Belum pernah, belum lama bu Anggra diajak belajar 

diluar tapi ndak mau.  

h. Adakah dampak positif setelah belajar mata pelajaran akhlak? 

Jawab :  Berdampak banget. Sama teman jadi saling 

menghargai, tidak seperti itu (seenaknya sendiri), sama orang 

tua juga menghormati, salam kalau ketemu. 

i. Apa saja kesulitan yang dialami selama belajar mata pelajaran 

akhlak? 

Jawab : Menghafal sih, karena saya kalau menghafal itu susah. 

j. Setelah pembelajaran akhlak, apakah meningkat rasa 

menghormati dan saling menyayangi antar teman dan guru? 

Jawab : Mampu mbak sedikit-sedikit. 
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 TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

Nama Guru  : Anggraini Jamilatun, S.Pd.I  

Guru Mapel  : Akidah Akhlak 

Kelas   : X IPA 2 

Tanggal Wawancara : 30 April 2019 

Waktu Wawancara : 07.30-09.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

1. Apakah selama proses pembelajaran akhlak Bapak/Ibu selalu 

menyelidiki kondisi siswa? 

Jawab : Iya, jadi pas perkenalan sebelum ngajar pasti saya selidiki 

dari mana, asal sekolahnya, bahkan sampai hobi dan cita-cita 

karena nanti berpengaruh terhadap saya mengajar, dan harus pas. 

2. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi perbedaan kondisi siswa di 

kelas? 

Jawab : Ya sikap saya saling menghargai, saling menghormati 

walau berbeda suku dan daerah karena itu kan pasti diterapkan, 

mesti diingatkan jika anak-anak berbeda pendapat, saling toleransi. 

Kalau dengan kelas X IPA 2 dengan yang lain ada bedanya, 

kalau kelas X IPA 2 kan berasal dari berbagai daerah jadi 

kalau kelas X yang lain kan berasal rata-rata dari Jawa atau 

Jogja itu sudah berbeda. Sama-sama satu daerah dengan yang 

tidak kan beda, biasa aja. Kalau berbagai daerah tentu tambah 

wawasan misal dalam bercerita didaerah saya seperti ini, di Jogja 

seperti ini, jadi saling mengerti. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu  membangun pengetahuan mengenai 

perbedaan kelompok? 
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Jawab : Yang jelas kalau untuk toleransi kita campurkan mereka 

dengan teman yang berbeda. Biasanya kalau anak SMA kan ada 

yang nge-Gank dan kita membuat sistem agar mereka bisa 

bergabung dengan teman yang lainnya maka dia akan lebih 

terbuka, misalnya ketika di kelas mau membuat kelompok belajar 

atau dikusi saya acak. Kan anak-anak disuruh nyebutin angka 1-4, 

1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Putra putri dari daerah 

yang beda-beda, jika ada yang tidak mau dengan seorang siswa 

saya bilang jangan seperti itu, kamu harus menerima temanmu, 

tanpa pandang bulu. Ajari pengertian toleransi antar sesama 

tidak boleh memilih-milih. 

4. Apakah Bapak/Ibu sudah mengintegrasikan/menanamkan nilai-

nilai pendidikan  multikultural dalam pembelajaran akhlak? 

Jawab : Penerapannya itu tadi ketika diskusi atau ketika misalnya 

saya suruh mereka membuat pertanyaan itu lalu diacak kepada 

teman yang lainya dan benar-benar saya acak, yang depan bisa 

dapat yang belakang begitupula yang samping bisa dapat yang 

depan atau belakang. Suatu saat ada siswa yang tidak mau 

menjawab soal dari siswa tertentu, saya bilang kalau kamu biasa 

aja harusnya kamu tunjukkan kamu bisa berbuat seperti biasa 

dengan teman yang lainnya, jadi kamu jangan  seperti itu. 

Bagaimana dia bisa menerima teman yang berbeda dengan 

dia, multikultural kan tidak harus beda daerah. Bahkan ada 

siswa yang menolak ditempatkan di kelas tertentu karena merasa 

tidak cocok dengan teman kelasnya lalu kita kuatkan dia, 

selesaikan masalahnya bukan kemudian pergi dan musuhan. 
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5. Apakah Bapak/Ibu memberikan contoh perbedaan budaya dan 

kelompok dalam proses pembelajaran akhlak? 

Jawab : Saya selalu bilang sama anak-anak bahwa setiap orang 

punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, harusnya 

senantiasa menghargai dan toleransi kepada yang lain. Karena 

ketika kita bisa menghormati kita juga akan dihormati, ketika kita 

menghargai maka kita juga akan dihargai kepada sesama meskipun 

berbeda dan begitupula sebaliknya. 

6. Seberapa sering pemberian contoh tersebut dalam 

pembelajaran akhlak? 

Jawab : Saya diawal pelajaran, ketika ada pelajaran yang 

berkaitan dengan hal tersebut saya sampaikan saling hargailah 

orang lain maka kamu akan dihargai. 

7. Apakah ada ketentuan/kriteria materi dalam pemberian contoh? 

Jawab : Tidak ada, saya sampaikan contoh jika ada pelajaran yang 

berkaitan dengan hal itu. 

8. Bagaimanakah kurikulum mata pelajaran akhlak?  

Jawab : Kurikulumnya pakai kurikulum Muhammadiyah, yang 

nyusun dari PWM. Kalau kami mungkin buatnya di RPP, silabus 

sudah ada kita tinggal nyusun aja. 

9. Apakah dalam penyusunan Silabus serta RPP sudah dimasuki 

nilai-nilai multikultural? 

Jawab : Di buku sudah ada beberapa panduannya, bagaimana cara 

berdiskusi dengan materi tertentu namun tidak selalu saya pakai 

mbak, tergantung dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak dibutuhkan 

tidak saya pakai, disesuaikan dengan kondisi siswa. Terus ya kita 

kan ngajarnya akidah, kalau akhlak kita selipkan di materi itu. 
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10. Nilai-nilai apa saja yang sudah dimasukkan dalam kurikulum? 

(Baik silabus maupun RPP) 

Jawab : Saling menghargai, toleransi, kemudian berbakti kepada 

orang tua dan guru, istiqomah, kalau kaitannya dengan menghargai 

ya bekerja sama dengan teman siapapun itu tanpa pilah-pilih 

meskipun dalam kehidupan diluar kelas saya minta mereka agar 

berteman dengan yang sholih tapi ya bukan berarti kita menutup 

diri dari teman yang berbeda tapi setidaknya kita menghargai 

mereka, tetap memandang sama mereka. 

11. Mengapa Bapak/Ibu memasukkan nilai-nilai tersebut dalam 

pembelajaran akhlak? 

Jawab : Kalau saya sebagai guru baca kurikulum, baca silabus, 

akan tetapi lebih penting lagi kita membaca kondisi siswa karena 

beberapa hal yang ada di buku belum tentu sesuai dengan kondisi 

siswa jadi kita sesuaikan dengan kondisi mereka. Pelajaran agama 

luas, terutama akhlak kalau kita berpacu dengan buku ya kita 

hanya sebagian kecil yang bisa diperoleh, nilainya kurang. 

Terkadang ada yang kurang sesuai dengan kondisi siswa. Lalu 

disesuaikan dengan kondisi siswa, apa yang mereka butuhkan dan 

harus kita ingatkan dan terapkan, ya kita sendiri yang harus 

menganalisis dan kita terapkan. Kalau materi diacu dari buku, jam 

belum selesai materi sudah disampaikan, padahal banyak hal yang 

harus diketahui dari situlah kita sesuaikan dengan kondisi siswa, 

kita sampaikan apa yang seharusnya disampaikan dengan kondisi 

itu karena kita ngajar bukan sekedar ngajar tapi juga berdakwah, 

amar makruf nahi munkar kepada siswa. Mau bagaimana siswa 

setidaknya kita sudah menyampaikan.  
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12. Strategi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang  

pembelajaran akhlak berbasis pada nilai-nilai multikultural? 

Jawab : Diskusi dengan teman, dan saya nilai mbak. Saya ambil 

dari potofolio yang mereka kerjakan. Ketika mereka diskusi 

banyak nilai yang bisa kita lihat, oh anak ini seperti ini dan itu. 

Ada anak yang dia bisa jadi leader mengkoordinasi temannya, ada 

juga yang dia malah asik sendiri, nah disitu ada nilai-nilai yang 

natural dari siswa sendiri. Saya biarkan baru setelah selesai diskusi 

saya sampaikan berdiskusi sebagaimana seharusnya  harus bekerja 

dengan temannya.  

Dalam presentasi nanti ada Tanya jawab, dan dari situ ada diskusi. 

Siapa yang bertanya nanti dijawab sama presentator, ketika 

presentator tidak bisa menjawab dikembalikan kepada audiens dan 

bukan saya ikut di diskusi mereka ya biar natural lah mereka. Jadi 

biar mereka menyampaikan pendapat mereka sendiri, 

13. Apakah siswa antusias dengan pemilihan strategi yang 

digunakan? 

Jawab : Kalau X IPA 2 cenderung kondusif. Karena mereka nurut, 

antusias kalau pembelajaran. Ketika diskusi mereka tanya jawab, 

bahkan kita ketawa jika ada siswa yang presentasi tapi lucu tapi 

tetap serius dan tidak sembrono. Jika ada siswa yang main HP 

selalu saya ingatkan, HP nya saya yang matikan  atau kamu yang 

matikan sendiri seperti itu, dan mereka memilih mematikan HP 

nya sendiri lalu disimpan. 

14. Bagaimana Bapak/Ibu menanamkan nilai-nilai pembelajaran 

akhlak berbasis multikultural terhadap siswa ketika diluar 

kelas? 
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Jawab : Ketika ada masalah antar siswa yang diluar kelas karna 

mungkin perbedaan pendapat atau saling ejek dan sebagainya 

kemudian terjadi permasalahan kemudian kita tabayyun, di 

dudukkan bersama kemudian ditanya kenapa, dicari solusi yang 

terbaik dan yang terpenting dengan damai, tanpa kekerasan 

ataupun dendam. 

15. Adakah perbedaan yang signifikan membelajarkan akhlak 

berbasis pada nilai-nilai multikultural di dalam dan luar kelas? 

Jawab : Jauh berbeda. Karena pelajaran akhlak bukan sekedar 

materi, teori yang ada di dalam kelas namun juga praktek yang 

ketika di dalam kelas bisa kita sampaikan banyak tapi ketika di 

lapangan atau di luar kelas itu rumit, dan kompleks dari di dalam 

kelas. Seperti contohnya ada yang berantem, kadang ada juga 

siswa yang curhat masalahnya ya saya kasih solusi, atau kita 

bimbing siswa gitu. 

16. Apa saja kendala yang  Bapak/Ibu temui dalam  proses 

pembelajaran akhlak berbasis multikultural? Lalu bagaimana 

menyikapinya? 

Jawab : Kalau misal waktu penyampaian sudah mepet tapi kita 

harus menyampaikan materi berikutnya padahal mungkin kita bisa 

kasih nilai lebih ketika diskusi. Jika waktunya mepet, dan saya 

harus menyampaikan jika tidak disampakan saat itu nanti malah 

molor materinya ya sudah disesuaikan dengan waktu. 

17. Selain menyampaikan materi pelajaran, pembiasaan-

pembiasaan apa saja yang dilakukan dalam menanamkan nilai-

nilai multikultural? 
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Jawab : Kalau pembiasaan itu Alhamdulillah tergolong baik, 

seperti sholat dhuha, dzuhur, dan asar berjamaah. Sholat kan 

mencegah perbuatan keji dan mungkar, jika ada yang nggak mau 

kita paksa, kita katakan dia harus sholat. Ya walaupun hanya di 

sekolah semoga suatu saat dia peka. Selain itu ada ujian praktek, 

untuk semua kelas dan wajib kita ujikan sholat, perawatan jenazah, 

dan membangun kesadaran. Dan jika ada waktu yang 

memungkinkan kita berikan motivasi kepada siswa khusus kelas 

12. dan penilaian itu masuk di ISMUBA bagian IBADAH. 

Sebelum kurikulim 2013 ada praktek sendiri ibadah dan itu 

menjadi nilai, jika tidak ada nilainya didiskualifikasi dia tidak bisa 

nerima raport. 

18. Apakah ada dukungan dari sekolah, segenap guru, serta 

elemen-elemen lain terkait dengan pembelajaran akhlak 

berbasis pada pendidikan multikultural? 

Jawab : Memberikan fasilitas yang cukup, sekolah pasti 

mendukung apapun yang dilakukan guru di dalam kelas. Misalnya 

dalam pembelajaran, mungkin dari guru yang lain mendukung 

dengan setiap pagi kita lakukan senyum, salam, sapa kepada semua 

siswa, tidak pilih-pilih dia dari mana, kita perlakukan siswa dari 

hati, bukan berdasarkan daerah Jawa dan luar Jawa.  

19. Bagaimana sistem komunikasi sekolah sehingga dapat 

menghindarkan konflik serta perpecahan antar siswa? 

Jawab : Alhamdulillah selama ini ya gitu mbak, nggak ada yang 

kasar, mukul, berdarah-darah. Semua itu ya karena kita mendidik 

dengan hati, tidak dengan kekerasan dan kalau ada ya mungkin 

sebagai punishment dia terlambat. Ada yang bawa rokok atau 
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mercon kita hukum dia dengan lari-lari dan itupun jarang, 

maksudnya kita lakukan bagi siswa yang khusus banget. Secara 

umum untuk siswa yang biasa aja ya kita tidak pernah lakukan 

hukuman apapun yang sifatnya fisik ataupun kekerasan. Ketika ada 

di luar pembelajaran ada yang salah paham lalu berkelahi, kita 

dudukkan sama-sama dan jangan sampai masalah tidak selesai. 

Jangan sampai keluar sekolah membawa permasalahan yang dari 

sekolah. Kalau masih ada ya diselesaikan di sekolah bagaimanapun 

caranya, sampai dipanggil orang tuanya ke sekolah atau mereka 

harus saling memaafkan dan bersalaman. Dan sejauh ini 

Alhamdulillah tidak sampai ada yang dendam. 

20. Usaha apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam 

mengembangkan perilaku positif siswa terhadap berbagai 

perbedaan yang ada? 

Jawab : perbedaan pasti ada, setiap siswa punya keunikan 

tersemdiri maka kami sebagai pendididk sebisa mungkin 

meratakan, menyamakan perlakuan kami terhadap mereka. 

Kemudian untuk mengembangkan sikap mereka agar senantiasa 

toleransi, menghargai, kerja sama kita melakukan kegiatan diluar 

pembelajaran yang sifatnya membangun kerjasama misal kita 

membuat kompetisi diluar kelas pas kartini, lomba masak, lomba 

kebersihan kelas, lomba busana jawa yang tidak kami wajibkan 

busana jawa karena ada siswa yang nggak punya busana jawa dan 

dia bukan dari jawa maka kami longgarkan mereka memakai 

pakaian adat mereka. Ada juga lomba ceramah, cerdas cermat nah 

dari lomba itu mereka bekerja sama, tanggung jawab terhadap 

kelas. Toleransi bagi yang menang tidak sombong dan yang kalah 
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janagn sampai mereka berkecil hati, yang menang dan kalah saling 

menghormati baik di dalam dan luar kelas. 

21. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol informasi, situasi, dan 

kondisi agar senantiasa positif di kalangan siswa? 

Jawab : Kami kompak antar guru. Dulu pernah terjadi hal yang 

tidak sewajarnya alhamdulillah kini kami saling kerja sama misal 

siswa pas pelajaran ada yang keluar kelas atau merokok kami 

datangi mereka dan tegur mereka. Ketika konsisten in sya Allah 

akan senantiasa positif dan siswa akan takut melakukan hal yang 

negatif. 

22. Apakah ada dampak positif pembelajaran akhlak berbasis 

multikultural? 

Jawab : Tidak ada kekerasan yang serius, tawuran, itu yang perlu 

kita syukuri. Dari keberagaman mereka di kelas, ketika diluar kelas 

mereka tidak melakukan perilaku diluar kontrol.  

23. Bagaimana perkembangan siswa setelah menempuh 

pembelajaran akhlak berbasis multikultural? 

Jawab : Saya tidak mengukur setelah dan sebelum saya mengajar 

lebih mengerti atau tidak mengerti. Yang namanya akhlak ya 

bagaimana dia belajar dan dia bersikap, yang sudah disampaikan 

sejak TK tinggal bagaimana mau diterapkan atau tidak. Padahal 

yang namanya akhlak kan diatas ilmu. Kamu tau dulu bersikap, 

menghargai orang lain dan guru baru kamu berilmu. Kalau kamu 

mau serius dalam belajar ya harus bnerakhlak dengan baik, padahal 

setiap hal dalam hidup harus diilmui, kalau kamu tidak mau belajar 

adab dengan baik, besok tidak mungkin jadi orang sukses. Hal itu 

ada yang paham dan ada yang tidak paham, tapi tolong berikan 
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saya perbedaan antara ngajar anak TK dan SMA, jika anak SMA 

itu harusnya sekali diajari harusnya mau mendengarkan. Intinya 

kita buat mereka berfikir. Sekolah harus membuat regulasi agar 

muncul kesadaran siswa, bukan membuat mereka takut hanya di 

sekolah. Kalau saya sendiri memandang kekerasan, bentakan tidak 

menyelsaikan masalah. Tapi dengan kelembutan, hati mereka bisa 

menerima. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU  

1. Nama Guru  : Muhajir, S.Ag 

Jabatan   : Kepala Sekolah bagian ISMUBA 

Tanggal Wawancara : 17 Mei 2019 

Waktu Wawancara : 09.30-10.30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

a. Bagaimana proses pembangunan komunikasi sekolah kepada 

siswa dan guru?  

Jawab : selama ini kami tidak memperlakukan kebijakan untuk 

yang mampu atau tidak mampu dari lingkungan manapun tidak 

kami bedakan artinya menangani akhlak anak-anak yang seperti 

itu hanya bagi anak yang problem. Oke lingkungan anak berbeda 

tapi jika sudah masuk di MUHIBA siapapun anak itu yang 

melanggar ketentuan itu yang bermasalah, itu yang kita tangani 

baik dari MBS maupun yang reguler istilahnya kita samakan 

penanganannya, tidak memandang latar belakang. 

b. Bagaimana upaya sekolah mengontrol informasi, situasi, dan 

kondisi agar senantiasa positif di kalangan siswa? 

Jawab : bagaimana mensikapi arus informasi yang itu 

mempengaruhi akhlak anak-anak kita dilakukan dalam event atau 

sekmen tertentu seperti siswa baru atau pembekalan apa itu kita 

kerja sama dengan polres atau polsek setempat untuk memberikan 

semacam informasi yang berkaitan dengan kenakalan diluar 

seperti narkoba atau kenakalan selain narkoba. Kita dari pihak 

sekolah sudah hampir setiap tahun seperti itu, baik anak yang 

lama atau pembinaan anak yang baru dan inipun ada pembinaan 

yang mendatangkan narasumber dari angkatan darat yang melatih 
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baris berbaris, kedisiplinan. Jadi kita sudah menginformasikan 

hal-hal yang sekiranya membahayakan bagi anak didik kita 

dengan kerja sama pihak kepolisian dalam upaya pembinaan 

itu.pembinaan dilaksanakan di masjid, semua siswa dikumpulkan 

dan disitu disampaikan pembinaannya. 

c. Bagaimana dampak pembelajaran akhlak berbasis pada 

pendidikan multikultural yang dirasakan sekolah secara langsung? 

Jawab : pembinaan keislaman di MUHIBA ini kan komrehensif 

jadi banyak sisi dari pembelajaran akhlak dan yang lain. Dan salah 

satu hal yang untuk mengaplikasikan pelajaran akhlak pada 

kehidupan yang riil tetap ditunjang oleh kedisiplinan sekolah. Jadi 

nanti sekolah yang nanti nge rem akhlak anak-anak, seperti itu 

dilaksanakan dan akhlak anak-anak di sekolah kepada guru sudah 

mulai sopan, dan sholatnya juga. Itu semua kan bagian dari 

akhlak, Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan. Ada 

semacam dampak dari pelajaran akhlak di kelas dan luar kelas 

tentu dengan semua bapak ibu guru terlibat untuk merealisasikan 

akhlak terhadap anak. 

d. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pembelajaran 

akhlak berbasis pada pendidikan multikultural? 

Jawab : jadi di dalam sistem pendidikan, problem-problem 

kendala akhlak anak adalah kendala dari luar, anak-anak yang 

punya problem adalah anak-anak yang keluarganya juga punya 

problem itu saya rasa kendala ya. Jadi anak sholat tapi 

keluarganya tidak sholat, anak puasa tapi bapaknya tidak puasa, 

anak merokok orang tua masih merokok. Jadi kendala itu dalam 

pembinaan anak adalah faktor dari luar, dari segi dalam in sya 
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Allah ndak ada kendala, yang paling berat adalah dari lingkungan 

luar itu. Sebatas di lingkungan sekolah ya kita maksimal. 

e. Adakah kebijakan khusus bagi siswa yang reguler dengan yang 

MBS? 

Jawab : dalam pembinaan akhlak memang standarnya beda, jadi 

contoh yang paling kecil adalah dalam penggunan HP. Dalam 

penggunaan HP anak MBS larangan kelas, karena itu faktor dari 

pergaulan. MBS berhak membatasi karena kulturnya kan pondok 

pesantren sehingga banyak aspek yang harus dijaga. Tapi kalau 

dalam kelas reguler, sebatas anak tidak menimbulkan kriminal, 

tidak melanggar ketentuan yang ada di sekolah, itu ya biasa. Tapi 

sekolah ndak ngerti kalau mereka bertingkah diluar. Jadi kalau 

karakter beda penekanan. 

f. Pembiasaan-Pembiasaan apa yang dilakukan sekolah untuk 

menanamkan nilai multikultur? 

Jawab : salah satu yang mendukung akhlak adalah ibadah. Salah 

satu pembiasaan ya ketertiban dalam beribadah, yang kedua kami 

juga menerapkan tertib masuk, tertib pakaian, tingkah lakunya 

juga kita tertibkan. Bahkan ketertiban itu dimasukkan dalam poin-

poin sehingga harapan dengan adanya poin itu bisa merubah 

karakter yang baik. Sehingga dari pihak sekolah menyusun 

rancangan-rancangan tata tertib sekolah, baik upacara, 

pemanggilan oleh BK.   

g. Bagaimana bentuk dukungan sekolah dalam proses belajar akhlak 

berbasis pendidikan multikultural? 

Jawab : Untuk bentuk dukungan guru itu tetep semua kooperatif 

membina akhlak. Salah satunya adalah misalnya di dalam kegitan 
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sholat semua guru terlibat, sekiranya ada tingkah anak yang diluar 

batas sekiranya guru tidak berwenang guru melaporkan kepada 

guru yang berwenang menanganinya biar ada efek jera. Jadi itu 

kerjasamanya kami seperti itu. Semua terlibat, kepala sekolah saja 

terlibat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

2. Nama Guru  : Anggraini Jamilatun, S.Pd.I  

Guru Mapel  : Akidah Akhlak 

Tanggal Wawancara : 17 Mei 2019 

Waktu Wawancara : 11.15-11.45 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Kantor  

a. Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek kognitif bagi 

siswa? 

Jawab : aspek kognitif kami melakukan penilaian dari tugas dan 

ulangan harian yang secara tertulis. Kalau tidak ya saya dikte lalu 

mereka jawab cepat, kadang juga dengan wawancara di ulangan 

harian secara lesan. Kalau secara kuantitatif hampir semua ya 

sesuai dengan KKM, dan rata-rata sesuai cuma ada beberapa siswa 

yang dia jarang berangkat atau tidak ikut ulangan harian, atau nilai 

ujian akhirnya terlalu rendah ya nanti kita remidi.  

b. Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek afektif bagi 

siswa? 

Jawab : kalau penilaian sikap itu saya nilai dari keseharian 

menurut perspektif saya, kan nanti ada A, B, C.  

c. Bagaimana cara penilaian dan hasil penilaian aspek psikomotorik 

bagi siswa? 

Jawab : sekarang kan  ada penilaian keterampilan ya, ya kita 

minta siswa untuk menghafal ayat dan hadits. 

d. Kapan waktu pelaksanaan penilaian bagi masing-masing ketiga 

aspek tersebut? 

Jawab : setiap pembelajaran itu kita menyimpulkan dari setiap 

hari kita bertemu dalam pembelajaran, kita lakukan proses itu 

kemudian kita ambil  kesimpulan dari situ. Terutama aspek sikap 
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kan kita setiap hari ketemu sama siswa, makanya bagaimana 

sikapnya dia. 

e. Dari ketiga aspek yang dinilai, adakah prioritas dalam penilaian 

pembelajaran akhlak? 

Jawab : kalau dari pelajaran akhlak saya lebih condong ke sikap 

ya, akhlak ketika dia bersikap, berbicara, kemudian ketika dia di 

kelas ketika guru sedang mengajar lalu dia berinteraksi dengan 

teman-temannya.   
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Data Guru Ekstrakurikuler 

NO NAMA MAPEL ALAMAT 

1 SAJURI SYAHID Sepak Bola 
Pasutan Trirenggo 

Bantul 

2 DITYA LIANI Tapak Suci Bantul 

3 RADITYA Volley Pundong Bantul 

4. IDA FARIDA, S.Pd. H W Asrama MBS Muhiba 

 

Data Karyawan 

NO. NAMA JABATAN ALAMAT 

1. 

SAYIDATUN 

HASANAH 

NBM. 874673 

KA TU 
Warungpring 

Mulyodadi B.Lipuro 

2. 

MASHADI 

SUKARJO 

NBM. 581290 

Tata usaha 
Ngabean Ringinharjo 

Bantul 

3. 

SLAMET MUJIONO 

NBM. 620119 

Tata Usaha 
Sanggrahan 

Ringinharjo Bantul 

4. 

MUKHLIS 

NBM. 679812 

Tata Usaha Pepe Trirenggoi Bantul 
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NO. NAMA JABATAN ALAMAT 

5. 

SARIJAN 

NBM. 613432 

Tata Usaha 
Karang Ngabean 

Ringinharjo Bantul 

6. 

MUH ZUHDI 

MUNAWIR 

NBM. 677566 

Tata Usaha Bejen Bantul 

7. 

M. RINO 

PURNOMO R. 

NBM.  

Tata Usaha 
Ngambah, Mulyodadi, 

Bambanglipuro 

8. 

IDA FARIDA, S.Pd. 

NBM.  

Tata Usaha 
Asrama Putri MBS 

Muhiba 

9. 

SATRIA EFENDI 

ILYAS, S.Pd. 

NBM. 

Tata Usaha 
Asrama Putra MBS 

Muhiba 

10. 

JUMAR 

946052 

NBM. 

Pesuruh Pepe Trirenggo Bantul 

11 

NOTO LEGOWO 

NBM. 1117607 

Pesuruh 
Sribit Mulyodadi 

Bambanglipuro 
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NO. NAMA JABATAN ALAMAT 

12. 

ARISMAN 

NBM. 1118377 

Pesuruh 
Nglarang Triharjo 

Pandak Bantul 

13. 

SUKARTIJO 

NBM. 1212243 

Satpam 
Bantul Karag 

Ringinharjo Bantul 

14. 

DONI PURWANTO 

NBM.  

Satpam Ringinharjo, Bantul 

 

Data Ruangan dan Laboratorium 

No Jenis Ruang Jumlah Luas 

(m) 

Keterangan 

1. Ruang Teori / Kelas 29 2.088  

2. Laboratorium Kimia 1 72  

3. Laboratorium Fisika 1 72  

4.  Laboratorium Biologi 1 72  

5. Laboratorium Komputer 2 144  

6. Laboratorium Multi Media 2 144  

7. 
R Bengkel / Ketrampilan 

Otomotif 
1 72 
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No Jenis Ruang Jumlah Luas 

(m) 

Keterangan 

8. Ruang Ketrampilan Menjahit 1 72  

9. Perpustakaan 1 144  

10. Ruang Stodio Musik 1 72  

11. Koperasi Siswa 1 16  

12. Ruang BP / BK 1 72  

13. Ruang Kepala Sekolah 1 72  

14. Ruang Guru 1 96  

15 Ruang Pos Satpam 1 12  

16 Ruang TU 1 72  

17 Ruang OSIS 1 24  

18 Kamar mandi Guru 2 18  

20 Kamar mandi / WC Siswa 16 48  

21 Ruang Ibadah / Masjid 1 432  

22 Rumah Penjaga Sekolah 2 48  

23 Sanggar / Ruang MGMP 2 144  

24 Ruang Pusat belajar Guru/ OR 1 144  
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No Jenis Ruang Jumlah Luas 

(m) 

Keterangan 

25 Lapangan Bola Voli 2 324  

26 Lapangan Tenis 1 392  

27 Lapangan Bola Basket 1 392  

28 Asrama Putra  3 216  

29 Ruang Musrif 1 16  
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Data Prestasi Siswa Tahun 2004-2014 

NO KEGIATAN TAHUN KEJUARAAN/TK 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Lomba KIR Bidang bahasa dan Seni ( UAD ) 

Pencak silat Tapak Suci Porseni Kab. Bantul 

Pencak silat Tapak Suci Porseni Kab. Bantul 

Nyanyi tunggal Porseni Kab. Bantul 

Sepakbola Popda Kab. Bantul  

Bola Volley  Porseni  Kab. Bantul 

MTQ Pelajar SMA Kab. Bantul 

Lomba Khutbah Pelajar SMA Kab.Bantul 

MTQ Pelajar SMA Tk Prop. DIY 

Lomba Khutbah Tingkat Prop. DIY 

Kejurda Pencaksilat Pelajar di UNY 

Kejurda Pencaksilat Pelajar di UNY 

Kejurda Voli Pelajar SMA di UTY 

Kejurda Voli Pelajar SMA di UNPROG 

Sepakbola Liga Remaja NasionalKuningan 

Seleksi Bola Voli Pelajar Nasional 

Seleksi Bola Voli Pelajar Nasional 

P I R Pelajar Tk Kab. Bantul 

Band Religi kab. Bantul 

Siswa Teladan putra Kab. Bantul 

Lomba Karate Putri Kab. Bantul 

Pencak Silat Seni Bela Diri Kab. Bantul 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2005 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2007 

2008 

Juara I se Jawa 

Juara I (putra) 

Juara I (putri) 

Juara I (putra) 

Juara I (putra) 

Juara I (putra) 

Juara I (putra 

Juara I (putra) 

Juara I (putra) 

Juara II ( putra ) 

Juara I ( putri ) 

Juara II ( putra ) 

Juara I ( putra ) 

Juara I ( putra ) 

Juara I Domestik 

Juara I putra 

Juara II putrid 

Juara I 

Juara  III 

Harapan II 

Juara I 

Juara II 



184 

 

NO KEGIATAN TAHUN KEJUARAAN/TK 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Invistasi Bola Voli Pelajar Putra se DIY 

Lomba Debat Bahasa Inggris 

Lomba Poster Antoi Narkoba Prop. Diy 

Lomba  Bola Voli Putra Kab. Bantul 

Pencak Silat putra Tk. Kab. Bantul 

Lari 5000 M putra Kab.Bantul 

Pencak Silat Putri kab. Bantul 

Atletik Lompat Jauh  putra Kab. Bantul 

Lomba Karya Tulis Ilmiah UAD 

Lomba Futsal putra Kab. Bantul 

Bola Voli Putra kab. Bantul 

Bulu Tangkis SLTA Kab. Bantul 

Sepakbola  Kab. Bantul 

Pencak silat Putri Kab. Bantul 

Bola Voli Putra  Kab. Bantul 

Tornamen Bola Voli Prov. DIY 

Bola Voli Prop. DIY 

Kepala  Sekolah Berprestasi kab.Bantul 

Kontes Robot SMA se Jateng DIY 

Kejuaraan OOSN Cabang Karate Tk Bantul 

Invistasi Opencak Silat Kelas F Putri  DIY – 

Jateng  

Juara Umum Pencak Silat 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

2010 

2010 

The Best Team 

Juara I 

Juara II DIY 

Juara I 

Juara I 

Juara I 

Juara III 

Juara III 

Juara III 

Juara Umum 

Juara Umum 

Juara II 

Juara III 

Juara II 

Juara I 

Juara I 

Juara II 

Juara II 

Juara II 

Juara II Kumite  53 

kg putri 

Juara 1 putri 

Juara Umum III 
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NO KEGIATAN TAHUN KEJUARAAN/TK 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Kejuaraan Pencak Silat Putri  SMA  Popda 

DIY  

Khotbah Jum‟atPelajar SMA  se Bantul 

MTQ Cabang MTTQ Pelajar vBantul 

Lomba Khotbah Jum‟at tPelajar Tk Kab. 

Bantul 

MHQ Pelajar SMA Tingkat Kab. Bantul 

MHQ Pelajar SMA/SMK se DIY 

Sepak bola PORDA SMA/SMK Kab. Bantul 

Pencak Silat Putri POR Pelajar SMA Kab. 

Bantul 

Invistasi Pencak Silat Pelajar SMA DIY - 

Jateng  

The Best Keyboard Bantul Exspo 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

Juara 1 

Juara 1 

Juara 1 

Juara 2 

Juara 1 

Juara 2 

Juara 2 

Juara 1 

Juara Umum 3 

Juara Umum 

56. Lomba Majalah Dinding # D SMA se DIY di 

Fisipol UGM 

2014 Juara 3 

57. Lomba  MTQ SMA/SMK Kabupaten Bantul 2014 Juara 3 

58. Lomba Khutbah Tingkat SMA / SMK Bantul 2014 Juara 2 

59. Lomba Nasyid Tk Sma / SMK Bantul 2014 Juara 3 

60. Lomba Kaligrafi Tk Sma / SMK se Bantu; 2014 Juara 3 

61. Lomba Azan Tk SMA / SMK Bantul 2014 Juara 1 

62. Lomb Tartil Qur‟n putra Tk SMA/SMK 

Bantul 

2014 Juara 3 
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NO KEGIATAN TAHUN KEJUARAAN/TK 

64 Juara II Bola Volley Gubernur AAU Cup 2014 Juara 2 

65. Tenis lapangan POP se Bantul 2014 Juara 2 

66. Laari 100 M Popda Bantul 2014 Juara 1 

67. Lari 100 M Popda DIY 2014 Juara 4 

68 Sepak bola Popda Kab. Bantul 2014 Juara 2 

69 Futsal antar SMA se DIY 2014 Juara 2 
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Data Prestasi Siswa Tahun 2015-2018 

NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

1 
Lomba Voli Dies Natalis 

UMY Cup 

2015 Tim Voli Muhiba Juara 2 

2 
Sepak Bola Popda Bantul  

2015 
2015 

Tim Sepakbola 
Juara 2 

3 

Lomba Majlah Dinding 

Semarak Musyda XXI IPM & 

Muktamar Muh 47 PD IPM 

Banatul 

2015 

Gempur Al 

Mungkarot, Sella N, 

Angger 
Juara 1 

4 

Cerdas Cermat Ismuba Tk 

SMA/SMK/ MA Semarak 

Musyda IPM Kab. Bantul 

2015 

Al Amin, Maqdum 

Juara 3 

5 

Lomba Da‟I Pelajar SMA 

Semarak Musyda IPM  Kab. 

Bantul 

2015 

Heru Rifki F. 

Juara 3 

6 

Lomba Da‟i Pelajar SMA 

Semarak Musyda IPM Kab. 

Bantul 

2015 

Heru Rifki F. 

Juara 3 

7 

Lomba Sekolah Bebas 

Narkoba Tingkat SMA 

Swasta se Kabupaten Bantul ( 

Angger Seta Adi,  

2015 

Angger, Titiek N. 

Sinta K. 
Juara 1 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

8 

Lomba Tapak Suci Gebyar 

Takota tingkat DIY di SMA 

Muh 2 Yogyakarta  

2015 

 

Juara Umum 3 

9 

Lomba Tapak Suci Gebyar 

Takota tingkat DIY di SMA 

Muh 2 Yogyakarta a/nAlif 

Jamaludin Sape 

2015 

 

Juara 2 Klas C 

putra 

10 

Lomba Tapak Suci Gebyar 

Takota tingkat DIY di SMA 

Muh 2 Yogyakarta a/n. 

2015 

 
Juara 3 Klas B 

putra 

11 

Lomba Futsal SMA sederajat 

oleh Lembaga Bina Muda 

Cup II Tahun 2015 

2015 

Tim Futsal Muhiba 

Juara II 

12 

Lomba Sekolah Bebas 

Narkoba Tingkat SMA 

Swasta se Daerah Istimewa 

Yogyakarta  

2015 

Angger, Titiek N. 

Sinta K. 
Juara 2 

13 CCA Tingkat Kecamatan 2015 
Bahry, Al Amin, 

Fajrul Falah 
Juara 1 

14 CCA  Tingkat Kabupaten  2015 
Bahry, Al Amin, 

Fajrul Falah 
Juara 1 

15 Lomba Khutbah Jum‟at 2015  Juara 3 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Tingkat Kecamatan 

16 
Tilawatil Qur‟an Tingkat 

Kecamatan 
2015 

Ulwanul Askan 
Juara 2 

17 
Tahfid Qur‟an Tingkat 

Kecamatan 
2015 

Maulana Maqdum 

Ibrahim 
Juara 3 

18 CCA Tingkat Propinsi se DIY 2015 
Bahry, Al Amin, 

Fajrul Falah 
Juara 4 

19 
Fighting Competition  Muhi 

Open 2015 
2015 

 
Juara 1 TS 

20 
Kompetisi Tapak Suci 

Nasional  UMY 2015 
2015 

Panji Nugroho Medali Perak Seni 

Tunggal Putra 

21 
Kompetisi Tapak Suci 

Nasional  UMY 2015 
2015 

Si‟ta M. Medali Perak Seni 

Tunggal Putri 

22 
Kompetisi Tapak Suci 

Nasional  UMY 2015 
2015 

Nurizzah, Siti M, 

Adinda R. 

Medali Emas Seni 

Beregu Putri 

23 
Kompetisi Tapak Suci 

Nasional  UMY 2015 
2015 

Chairul Rifat Medali Perak 

Kelas B 

24 
Kompetisi Tapak Suci  Muha 

Yogyakarta 
2015 

 
Medali Emas 

25 Kompetisi Futsal Hydrococo 2015 Tim Futsal Juara III 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Tk. Propinsi 

26 
Pekan Olahraga Pelajar Kab. 

Bantul Cab. Sepakbola 
2016 

Tim Futsal Muhiba 
Juara 2 

27. 
Pekan Olahraga Pelajar Kab. 

Bantul Cab. Pencak Silat 
2016 

Panji Nugroho 
Juara 2 

28 O2SN tk. Propinsi 2016 Panji Nugroho Juara II 

29 Lomba Qiroah PD IPM 2016 Ulwanul Askan Juara 2 

30 Lomba Artikel PD IPM 2016 
Titiek Nuur 

Kholidah 
Juara 1 

31 
Lomba Khutbah Jum‟at PD 

IPM 
2016 

Heru Rifki F. 
Juara 2 

32 Lomba Debat PD IPM 2016 
Syauqi, Revi, 

Ma‟rifatul Jannah 
Juara 1 

33 Lomba CCI PD IPM 2016  Juara 2 

34 Olimpiade Matematika UAD 2016 
Annisa Awalia MH. 

Sibadu 
Juara 3 

35 
Lomba Pidato Bahasa Arab 

UMY Tk. Propinsi  
2016 

Siti Maryam 

Shabrina 
Juara 1 

36 Tarbiya Fair UMY cab. CCA  2016 AR. Bahry, M. 

Dliya‟addin, Ahmad 

Juara 1 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Royhan 

37 
Pencak Silat Kelas F Putra 

POSPEDA ( BPO DIY ) 
2016 

Rizal Wicaksono 
Juara 1 

38 
Pencak Silat Kelas B Putra 

POSPEDA( BPO DIY ) 
2016 

Arham Ihwaludin 
Juara 1 

39 
Pencak Silat Kelas E Putra 

POSPEDA( BPO DIY ) 
2016 

Panji Nugroho 
Juara 2 

40 
Kemah Santri Daerah 

Kategori Miniatur Masjid 
2016 

Tim HW Muhiba 
Juara 3 

41 
Kejurnas Pencak Silat UIN  

Cabang Seni Tunggal Putra 
2016 

Vitras Hidayat 
Juara 4 

42 
PAF ( Putih Abu-Abu Futsal ) 

Tribun Jogja 
2016 

Tim Futsal The Best Team 

Regional Bantul 

43 POSPENAS di Banten 2016 
Arham Ihwaluddin Juara II (Medali 

Perak) 

44 POSPENAS di Banten 2016 
Rizal Wicaksono Juara III (Medali 

Perunggu) 

45 
MTQ cab. Tilawatil Qur‟an 

Tk. Kecamatan 
2016 

Sahita Shafna 

Safarani 
Juara III 

46 MTQ cab. CCA  Tk. 2016 Addin, Roihan, Juara III 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Kecamatan Bahry 

47 
Olimpiade Matematika Tk. 

Kabupaten 
2016 

Annisa Awalia MH. 

Sibadu 
Juara II 

48 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  A Putra 
2016 

Chairul Rifat 
Juara I 

49 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas B Putra 
2016 

Arham Ihwaludin 
Juara II   

50 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas C Putra 
2016 

M. Afdi Putra 

Wardhana 
Juara II 

51 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  E Putra 

2016 Panji Nugroho 
Juara I 

52 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  F Putra 

2016 M. Rizal Wicaksono 
Juara I 

53 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  G Putra 

2016 Harya Sawung 

Bagus 
Juara III 

54 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  C Putri 

2016 Sri Wahyuni 

Mayuna 
Juara  III 

55 
POSPEKAB cab. Pencak Silat 

Kelas  F Putri 

2016 Shafa Auliady Tasya 

Camela  
Juara II 

56 POSPEKAB cab. Stand Up 2016 Nurizzah Pratiwi Juara II 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Comedy Putri 

57 
POSPEKAB cab. Kaligrafi 

Mushaf Al Qur‟an Putri 

2016 Jihan Aifat Mawla 
Juara II 

58 
POSPEKAB cab. Kaligrafi 

Putra 

2016 Zulfatan Arafat 
Juara I 

59 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Mush‟ab Aulin 

Yahya 
Juara III 

60 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Ummi Mutiara 
Juara III 

61 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Muh Mizan Al-

Hayah 
Juara III 

62 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Hanifah Candra W 
Juara III 

63 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Annisa Awalia MH. 

Sibadu 
Juara II 

64 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Frida Nora Ayu 

Basri 
Juara IV 

65 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

Al Amin Maulana 
Juara II 

66 OLIMPIADE BIMA 2016 Arba Dhuyurrohman Juara III 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

BANTUL 

67 
OLIMPIADE BIMA 

BANTUL 
2016 

M. Fajrul Falah 
Juara IV 

68 
OOSN SMA Tk. DIY cab. 

Pencak Silat Tunggal Putra 
2016 

Panji Nugroho 
Juara II 

69 
POSPEDA DIY cab. Pencak 

Silat Kls. E 
2016 

Panji Nugroho 
Juara II 

70 
POSPEDA DIY cab. Pencak 

Silat Kls. B 
2016 

Arham Ihwaludin 
Juara I 

71 
POSPEDA DIY cab. Bola 

Voli Putra 
2016 

Faqihuddin Najib 
Juara I 

72 
POSPEDA DIY cab. Pencak 

Silat  Kls. F  
2016 

M. Rizal Wicaksono 
Juara I 

73 
POSPEDA DIY cab. Bola 

Voli Putra 
2016 

Arnes Rapindo 
Juara I 

74 
POSPEDA DIY cab. Bola 

Voli Putra 
2016 

M. Rafdi Ahsanul 

Fikri 
Juara I 

75 
POPDA DIY cab. Sepakbola 

putra 
2016 

Dwi Mahendra 

Bagus Kurniawan 
Juara III 

76 Lomba Duta Anti NAPZA se- 2016 Angger Seta Adi Juara I 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

DIY 

77 
PORSENI  cab. Sepakbola 

Tk. Kabupaten 
2017 

Tim Sepakbola 
Juara II 

78 
PORSENI cab. Pencak Silat 

Kls. B Putra 
2017 

Chairul Rifat 
Juara I 

79 
PORSENI cab. Pencak Silat 

Seni Tunggal  Putra 
2017 

Vitras Hidayat 
Juara II 

80 
PORSENI cab. Pencak Silat 

Kls. C Putra 
2017 

Arham Ihwaludin 
Juara III 

81 
Futsal Cup STTKD piala 

Bupati Bantul Tk. DIY 
2017 

Tim Futsal 
Juara II 

82 POPDA cab. Sepakbola  2017 Tim Sepakbola Juara I 

82 Tapak Suci 2017 
Kontingen Tapak 

Suci 
Juara Umum 

83 
Pencak Silat Championship 

Nasional 
2017 

Akhmad Royhan M. Juara 1 

 

84 CCA UMY ( DIY Jateng ) 2017 s.d.a Juara 3 

85 CCA UAD ( Provinsi ) 2017 s.d.a Juara 2 

86 Pencak Silat Bupati Sleman 2017 s.d.a. Juara 3 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Cup 

87 
Pencak Silat Championship 

Nasional 
2017 

Arham Ihwaluddin 
Juara 2 

88 Pencaksilat Akprind Cup 2017 s.d.a. Juara 2 

89 
Pencak Silat O2SN ( 

Kabupten ) 
2017 

s.d.a. 
Juara 3 

90 
Tapak Suci National UMY 

Open 
2017 

Mutikholifatun Nisa 
Juara 3 

91 Pencak Silat Akprind Cup 2017 Anisa Raihananta Juara 3 

92 Pencak Silat POSPEKAB 2017 s.d.a. Juara 3 

93 
Pencak Silat Championship  

Nasional 
2017 

Wahyu Trianto 
Juara 3 

94 
Tapak Suci Bupati Sleman 

Cup  
2017 

s.d.a. 
Juara 3 

95 Pencak Silat Akprind Cup 2017 Vitras Hidayat Juara 1 

96 
Tapak Suci Bupati Sleman 

Cup 
2017 

s.d.a. 
Juara 1 

97 
Tapak Suci Buapti Sleman 

Cup 
2017 

s.d.a. 
Juara 1 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

98 Pencak Silat Championship  2017 s.d.a Juara 1 

99 Pencak Silat O2SN 2017 s.d.a Juara 1 

100 Pencak Silat POSPEKAB 2017 Chairul Rifat Juara 1 

101 Pencak Silat POSPEDA 2017 s.d.a. Juara 1 

102 Pencak Silat POPDA 2017 s.d.a. Juara 1 

103 
Yogya Champions 125 Silat 

Se-Nasional 
2017 

s.d.a 
Juara Umum 2 

104 Silat UMY Open Se-Nasional 2017 s.d.a. Medali Perunggu 

105 
Cerdas Cermat MFQ 

Olimpycad Se-Nasional 
2017 

s.d.a. 
Medali Emas 

106 
Cerdas Cermat FAI UAD Se-

Provinsi DIY-Jateng 
2017 

s.d.a 
Juara 1 

107 
Futsal STTKD Se-Provinsi 

DIY-Jateng 
2017 

s.d.a. 
Juara 2 

108 
Bulu Tangkis Pospeda Se-

Provinsi DIY 
2017 

s.d.a. 
Juara 2 

109 
Silat Pospeda Se-Provinsi 

DIY 
2017 

s.d.a Medali Emas, 

Perak 

110 Tenis Meja Pospeda Se- 2017 s.d.a. Juara 1 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

Provinsi DIY 

111 
Sepak Bola Pospeda Se-

Provinsi DIY 
2017 

s.d.a. 
Juara 1 

112 
Cerdas Cermat MFQ 

Olympicad Se-Provinsi DIY 
2017 

s.d.a 
Juara 1 

113 
Tenis Meja Pospeda Se-

Provinsi DIY 
2018 

s.d.a. 
Juara 2 

114 Silat Popda Se-Provinsi DIY 2018 
s.d.a. Medali Emas, 

Perunggu 

115 
Pidato Arab Tarbiyah UMY 

Se-Provinsi DIY 
2018 

s.d.a 
Juara 2 

116 
Silat 8 Medali Muha Cup Se-

Provinsi DIY 
2018 

s.d.a. 
Juara Umum 2 

117 
Silat AKPRIND Se-Provinsi 

DIY 
2018 

s.d.a. Medali Emas, 

Perak, Perunggu 

118 
Silat Kejurda DIKPORA Se-

Provinsi DIY 
2018 

s.d.a. Medali Emas, 

Perak 

119 
CCA Grma Karya Arab UMY 

Se-Jawa dan Bali 
2018 

s.d.a 
Juara 2 

120 Pospeda Kabupaten Bantul 2018 s.d.a. 3 Medali Emas 
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NO KEGIATAN TAHUN ATAS NAMA KEJUARAAN/TK 

4 Medali Perak 

4 Medali 

Perunggu 
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Pembagian Jam Pelajaran ISMUBA SMA Muhammadiyah 1 

Bantul  

Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

S 

E 

N 

I 

N 

1              

2              

3           1   

4        34  20 1   

5      34      20  

6       17b       

7      28 20    34   

8       19  20  34  17b 

9     19     20  1  

10 27         34 20  19 

11 27     28  34   17b 20  

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

S 

E 

1        14 19     

2        14      
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HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

L 

A 

S 

A 

3     14 28        

4     14 28   17b     

5    20        19  

6              

7       14       

8     19  14   17b    

9 27 14     34    20 19  

10 27 14       20 19   1 

11 27  17b   28   19 20   1 

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

R 

A 

B 

U 

1   19      34     

2     20   19 34     

3    17b 19         

4     17b         

5   34           

6   20 19          

7     34         
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HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

8   19  34         

9  19            

10      28        

11      28   20  19   

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

K 

A 

M 

I 

S 

1    14      34 19  20 

2    14      34 19  20 

3   14       20    

4   14       20    

5            20  

6            14  

7    20         14 

8 27            20 

9        19     14 

10   34     19 20   14  

11      28 19       

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 



203 

 

HARI JAM XA1 XA2 XA3 XS1 XS2 XIA1 XIA2 XIS1 XIIA1 XIIA2 XIIA3 XIIS1 XIIS2 

J 

U 

M 

A 

T 

1 27   19          

2 27   19          

3  19  34          

4  19  34          

5  34            

6 27 34            

7  17b          1 19 

8  20 19         17b  

9      28 19       

  Keterangan : 

Kode Nama Pengampu Mata Pelajaran 

1 Drs. Muhammad 

Asrowi 

Al-Qur‟an Hadits dan Ibadah 

Muamalah 

14 Drs. HM. Syahro 

Hadiputra 

Bahasa Arab 

17b Anton Riyadi, S.Pd. Tarikh 

19 Anggraini Jamilatun, 

S.Pd.I 

Aqidah Akhlak dan 

Kemuhammadiyahan 

20 Muhajir, S.Ag B.ahasa Arab, Fikih & 

Kemuhammadiyahan 

27 Muhammad Musa, Durusul Lughoh, Tajwid, 
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S.Th.I Shorof dan Nahwu 

28  Gita Karunia P, S.Pd.I Ulumul Qur‟an, Ulumul 

Hadits, Tafhimul Qur‟an, 

Mahfuzhot,  Hadits dan Tafsir 

Manhaji. 

34 Nashrullah F, S.Pd. Al-Qur‟an Hadits dan Akhlak 

 

Data Siswa Berdasarkan Latar Belakang Daerah 

No NAMA SISWA Asal Daerah 

1 Ahmad Riki Yakup Lampung 

2 Aldika Ockta Pardana DIY 

3 Alfajari Noviantoro DIY 

4 Amien Kurniawan DIY 

6 Asep Irawan Jawa Barat 

7 Asmarantara Pala DIY 

8 Asty Marwantono DIY 

9 Bagas Arya Wardhana DIY 

10 Bagus Budi Hartono DIY 

11 Bintang Rachmaditho DIY 

12 Daffa Putra Raharja DIY 

13 Destyana Anang Saputri DIY 

14 Devina Guswiana Jawa Barat 

15 Dzikri Azman Syahrial Roseifa DIY 

16 Echa Amelya Putri Kalimantan 

17 Eka Nur Fitriana Jawa Barat 
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18 Farida Inayati DIY 

19 Friska Amalia Angraini Putri DIY 

20 Kholifah Fatya Alfirda Jawa Timur 

21 Lia Yunita Sari DIY 

22 Rizky Muhammad Fathi DIY 

23 Muhammad Afrizal Saputra DIY 

24 Wahyu Putri Puspitasari Jawa Timur 
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Data Siswa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

No NAMA SISWA Pendidikan 

1 Ahmad Riki Yakup SMP Negeri 

2 Aldika Ockta Pardana Paket C 

3 Alfajari Noviantoro SMP Negeri 

4 Amien Kurniawan SMP Swasta 

6 Asep Irawan SMP Nasional 

7 Asmarantara Pala SMP Swasta 

8 Asty Marwantono SMP Islam Terpadu 

9 Bagas Arya Wardhana SMP Negeri 

10 Bagus Budi Hartono SMP Negeri 

11 Bintang Rachmaditho SMP Negeri 

12 Daffa Putra Raharja SMP Swasta 

13 Destyana Anang Saputri Mts 

14 Devina Guswiana SMP Negeri 

15 Dzikri Azman Syahrial Roseifa SMP Negeri 

16 Echa Amelya Putri SMP Islam Terpadu 

17 Eka Nur Fitriana SMP Negeri 

18 Farida Inayati SMP Negeri 

19 Friska Amalia Angraini Putri SMP Negeri 

20 Kholifah Fatya Alfirda SMP PGRI 

21 Lia Yunita Sari SMP Swasta 

22 Rizky Muhammad Fathi MTs 

23 Muhammad Afrizal Saputra MTs 

24 Wahyu Putri Puspitasari SMP PGRI 
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DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 

PAT 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

SMA MUHAMMADIYAH BANTUL 
 

  
 

K.D 3.3 

  

 
Menganalisis hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT 

    

    

    X IPA 2 
  

 
   

No
m
or 

NAMA SISWA 

Penilaian 
1 

Nilai 
Nil
ai 

1 AHMAD RIKI YAKUP 85 TLS 

2 ALDIKA OCKTA PARDANA 78 TLS 

3 ALFAJARI NOVIANTORO 82 TLS 

5 AMIEN KURNIAWAN 83 TLS 

6 ASEP IRAWAN 77 TLS 

7 ASMARANTARA PALA 81 TLS 

8 ASTY MARWANTONO 75 TLS 

9 BAGAS ARYA WARDHANA 81 TLS 

10 BAGUS BUDI HARTONO 85 TLS 

11 BINTANG RACHMADITHO 81 TLS 

12 DAFFA PUTRA RAHARJA 84 TLS 

13 DESTYANA ANANG SAPUTRI 88 TLS 

14 DEVINA GUSWIANA 89 TLS 

15 DZIKRI AZMAN SYAHRIAL ROSEIFA 72 TLS 

16 ECHA AMELYA PUTRI 87 TLS 

17 EKA NUR FITRIANA 89 TLS 

18 FARIDA INAYATI 89 TLS 

19 FRISKA AMALIA ANGRAINI PUTRI 88 TLS 

20 KHOLIFAH FATYA ALFIRDA 88 TLS 

21 LIA YUNITA SARI 88 TLS 

22 RIZKY MUHAMMAD FATHI 89 TLS 

23 MUHAMMAD AFRIZAL SAPUTRA 87 TLS 
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24 WAHYU PUTRI PUSPITASARI 87 TLS 

    

    

    
No
m
or 

NAMA SISWA 

Penilaian 
2 

Teni
k 

Nil
ai 

1 AHMAD RIKI YAKUP 83 83 

2 ALDIKA OCKTA PARDANA 76 76 

3 ALFAJARI NOVIANTORO 80 80 

5 AMIEN KURNIAWAN 81 81 

6 ASEP IRAWAN 75 75 

7 ASMARANTARA PALA 79 79 

8 ASTY MARWANTONO 75 75 

9 BAGAS ARYA WARDHANA 79 79 

10 BAGUS BUDI HARTONO 83 83 

11 BINTANG RACHMADITHO 79 79 

12 DAFFA PUTRA RAHARJA 82 82 

13 DESTYANA ANANG SAPUTRI 86 86 

14 DEVINA GUSWIANA 87 87 

15 DZIKRI AZMAN SYAHRIAL ROSEIFA 70 70 

16 ECHA AMELYA PUTRI 85 85 

17 EKA NUR FITRIANA 87 87 

18 FARIDA INAYATI 87 87 

19 FRISKA AMALIA ANGRAINI PUTRI 86 86 

20 KHOLIFAH FATYA ALFIRDA 86 86 

21 LIA YUNITA SARI 86 86 

22 RIZKY MUHAMMAD FATHI 87 87 

23 MUHAMMAD AFRIZAL SAPUTRA 85 85 

24 WAHYU PUTRI PUSPITASARI 85 85 
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LAMPIRAN II  
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222 

 

 

  



223 

 

 

  



224 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama    : AULIA AYU MIRANTI 

TTL    : Banyumas, 19 Desember 1997 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat Rumah  : Desa Kebarongan RT 01 RW 06 

  Kecamatan Kemranjen, Kabupaten 

  Banyumas, JATENG 

No HP    : 085742116386 

Latar Belakang Pendidikan : 

2002-2003 : TK ABA Kecamatan Kemranjen 

2003-2009 : SDN 2 Kebarongan 

2009-2012 : MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan 

2012-2015 : MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan 

2015-2019 : S1 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Pengalaman Organisasi : 

1. Sekretaris Bidang Kesejahteraan Anggota IKAPMAWI Yogyakarta  

2. Ketua Bidang Lembaga Forum Studi Freire (LFSF) IMM Komisariat 

FITK 

3. Relawan LAZIS Syuhada Yogyakarta 
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