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قال النبي صلى اُهللا عليِه 
 ممتُأِل تْثِعا بمنِا: وسلم

 قالخالا مر كام
 )كرواه االمام مال( 

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. bersabda: sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang baik”. (Hadits riwayat Imam Malik)* 

 

 

 

 

                                                 
* Umar Khalid, Akhlakul Mukmin, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2005), hal. 8. 
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ABSTRAK 

 
 

 
Yuni Chasanah. “Peranan Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak 

Siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul.Yogyakarta : Fakultas 
Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru akidah akhlak 
dalam pembinaan akhlak siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk 
Gunungkidul, serta mengetahui usaha yang dilakukan sekolah untuk pembinaan 
akhlak siswa.  

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan psikologi pendidikan. Adapun subjek 
penelitian adalah guru akidah akhlak dan siswa di MI YAPPI Ringintumpang 
Semoyo Patuk Gunungkidul yang terdiri dari dua guru. Adapun metode pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan guru akidah akhlak dalam 
pembinaan akhlak siswa di MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul 
dilakukan dengan sangat baik. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Hal 
tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pembinaan akhlak siswa dalam setiap 
kesempatan baik di dalam kelas melalui materi akidah akhlak pada saat pelajaran 
akidah akhlak maupun di luar kelas seperti dengan memberikan contoh perbuatan 
atau kebiasaan yang mencerminkan akhlak yang baik maupun dengan memberikan 
teguran dan nasehat serta sangsi kepada siswa yang melakukan pelanggaran.  Adapun 
usaha yang dilakukan sekolah untuk pembinaan akhlak siswa dilakukan dengan 
memberikan materi pembelajaran akidah akhlak yang meliputi akhlak  kepada Allah, 
orangtua, teman dan lingkungan. Selain itu usaha pembinaan akhlak siswa juga 
dilakukan dengan melalui pembinaan akhlak oleh guru melalui orang tua siswa, 
pembinaan oleh guru melalui kerjasama dengan lingkungan siswa tinggal serta 
melalui pembinaan langsung kepada siswa terutama ketika siswa melakukan hal-hal 
yang tidak baik atau tidak terpuji. Namun demikian, pada kenyataannya pembinaan 
melalui orang tua dan kerjasama dengan lingkungan siswa tinggal belum atau tidak 
berjalan. Usaha lainnya dilakukan dengan pemberian contoh atau tauladan sikap dan 
perbuatan akhlakul karimah kepada siswa khususnya di lingkungan sekolah. 

 

 

 



  x 
 
 

 
DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL.....................................................................................................i 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.................................................ii 

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI...................................................iii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI...................................................................iv 

HALAMAN MOTTO..................................................................................................v 

HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................................vi 

KATA PENGANTAR...............................................................................................vii 

ABSTRAK...................................................................................................................ix 

DAFTAR ISI................................................................................................................x 

DAFTAR TABEL......................................................................................................xii 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah...........................................................................1 

B. Rumusan Masalah.....................................................................................4 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..............................................................4 

D. Telaah Pustaka..........................................................................................5 

E. Metode Penelitian...................................................................................15 

F. Sistematika Penulisan.............................................................................19 

BAB II   GAMBARAN UMUM MADRASAH IBTIDAIYAH YAPPI     

RINGINTUMPANG SEMOYO PATUK GUNUNGKIDUL 

A. Sejarah Singkat Berdirinya MI YAPPI Ringintumpang.........................21 

B. Visi dan Misi MI YAPPI Ringintumpang..............................................23 

C. Latar Belakang dan Potensi Siswa..........................................................23 

D. Sumber Daya Manusia di MI YAPPI Ringintumpang...........................24 

BAB III  PEMBINAAN AKHLAK SISWA MI YAPPI RINGINTUMPANG 

SEMOYO PATUK GUNUNGKIDUL 

A. Akhlak Siswa MI YAPPI Ringintumpang..............................................27 



  xi 
 
 

B.  Pembinaan Akhlak Siswa oleh Guru Akidah Akhlak di MI YAPPI 

Ringintumpang.......................................................................................32 

1. Materi dalam Pembinaan Akhlak Siswa di MI YAPPI 

Ringintumpang.................................................................................36 

2. Metode dalam Pembinaan Akhlak Siswa di MI YAPPI 

Ringintumpang.................................................................................42 

a. Menyampaikan Materi................................................................43 

b. Teknis Pembinaan Akhlak..........................................................47 

1) Pembinaan Langsung Guru Kepada  Para Siswa melalui 

Pembelajaran.........................................................................46 

2) Pembinaan Akhlak oleh Guru Melalui Orangtua Siswa.......58 

3) Pembinaan Akhlak oleh Guru melalui Kerjasama dengan 

Lingkungan Siswa Tinggal...................................................63 

4) Pembinaan Langsung kepada Siswa.....................................65 

 

BAB IV  PENUTUP 

A. Simpulan.................................................................................................70 

B. Saran.......................................................................................................71 

C. Kata Penutup...........................................................................................72 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



  xii 
 
 

 
DAFTAR TABEL 

 
 

TABEL I  DATA KOMPOSISI SISWA MI YAPPI RINGINTUMPANG................24 

TABEL II DAFTAR GURU DI MI YAPPI RINGINTUMPANG TAHUN 

2009/2010..................................................................................................26 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan pondasi yang utama dalam pembentukan pribadi 

manusia yang seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi 

yang berakhlak, merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Begitu pentingnya 

akhlak, Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 18 : 

ωuρ ö Ïiè |Áè? š‚£‰ s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $·mt tΒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ït ä† 

¨≅ ä. 5Α$tFøƒ èΧ 9‘θã‚sù ∩⊇∇∪   

Artinya  : 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah  kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri”. (QS.Luqman:18).1 

Pembinaan akhlak di sekolah harus dilakukan secara teratur dan terarah 

agar siswa dapat mengembangkan dan mempraktekannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai tujuan itu tentu tidak terlepas dari beberapa faktor 

penunjang yang tersedia dan terlaksana dengan baik, seperti tenaga pengajar yang 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005),  hal. 329. 
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baik serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap proses dari pembinaan 

akhlak secara keseluruhan.  

Akan tetapi, fenomena yang sering kita lihat adalah tidak sedikit pelajar 

yang kerap kali menunjukkan perilaku yang tidak terpuji atau tidak menunjukkan 

akhlak yang baik dalam kesehariannya. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan 

fenomena yang terjadi pada siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk 

Gunungkidul. Secara kebetulan MI YAPPI Ringintumpang berlokasi persis 

bersebelahan dengan Taman Kanak-Kanak dimana penulis mengajar, sehingga 

mereka berada dalam satu halaman sekolah yang sama. Kebiasaan yang sering 

dilakukan oleh siswa MI YAPPI Ringintumpang ketika jam pelajaran belum 

dimulai adalah bermain sambil berteriak-teriak di halaman sekolah sehingga 

suasana lingkungan sekolah terlihat gaduh dan tentu saja mengganggu 

pembelajaran yang berlangsung di Taman Kanak-Kanak  yang kebetulan 

bersebelahan dengan sekolah mereka. Kondisi ini juga terjadi ketika jam pelajaran 

dan guru kelas belum berada di kelas. Siswa-siswa ngobrol sendiri-sendiri dan 

bahkan beberapa siswa memukul-mukul bangku (klotekan) sehingga kelas 

menjadi ribut.  

Kondisi ini tentu saja sangat mengganggu para guru TK dalam 

memberikan pelajaran bagi siswa-siswanya. Pernah beberapa kali guru TK 

mencoba mendatangi kelas yang belum ada guru kelasnya tersebut untuk menegur 

atau mengingatkan agar mereka tidak berteriak-teriak dan memukul bangku 

karena sangat mengganggu anak-anak TK yang sedang mengajar. Memang pada 
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saat itu mereka langsung diam namun tidak berselang lama, kondisi gaduh mulai 

terdengar kembali. Menghadapi suasana yang seperti itu, para guru mencoba 

menghadap Kepala Madrasah untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Beberapa langkah kemudian diambil oleh pihak MI Ringintumpang 

antara lain memanggil para wali murid untuk diajak memberikan pembinaan dan 

pemahaman kepada para siswa khususnya mengenai bagaimana seharusnya siswa 

berperilaku dan berakhlak baik di sekolah. selain itu dari pihak sekolah sendiri 

berupaya untuk melakukan pembinaan akhlak kepada para siswa melalui guru 

Akidah Akhlak.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembinaan perilaku atau akhlak 

tidaklah mudah dilakukan dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Menurut 

Imam Barnadib watak yang tidak bermoral perlu dicegah kehadirannya dalam 

pergaulan manusia. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan upaya pembinaan 

jangka panjang dan harus dimulai sejak dini, antara lain mulai dari keluarga, 

kemudian dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, guru 

memegang peranan penting dalam proses pembentukan dan perkembangan akhlak 

peserta didik. Sebagai pendidik guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan 

mata pelajaran tertentu saja, tetapi juga dituntut untuk dapat membimbing, 

mengarahkan dan memberikan teladan yang terpuji sehingga dapat membantu 

menumbuhkan perilaku yang baik serta akhlak mulia pada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Terkait dengan uraian yang sudah penulis jelaskan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait dengan peran 

guru aqidah akhlak dalam membina akhlak siswa dengan mengambil judul 

“Peranan Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Siswa MI YAPPI 

Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang sudah penulis paparkan pada latar belakang 

masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanan peranan guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa MI 

YAPPI Ringintumpang Semoyo  Patuk Gunungkidul? 

2. Usaha apa saja yang dilakukan sekolah untuk pembinaan akhlak siswa? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui peranan guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa 

MI YAPPI  Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul. 

b. Mengetahui usaha yang dilakukan sekolah untuk pembinaan akhlak siswa. 

 2.  Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya dalam 

pengembangan pendidikan akidah akhlak khususnya menyangkut peranan 
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guru dalam membina akhlak siswa serta dapat menjadi bahan acuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan wacana yang 

baru kepada para guru khususnya peranan sebagai guru akidah akhlak dalam 

membina akhlak siswa.  

 

D. Telaah Pustaka 

1. Telaah hasil penelitian yang relevan 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan khususnya mengenai 

hasil-hasil penelitian khususnya  yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka penulis mendapatkan 

beberapa hasil penelitian yang hampir sama dan relevan dengan penelitian 

yang penulis angkat yaitu : 

a. Skripsi yang ditulis oleh Zulaika Sri Hardanik, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, dengan judul Usaha Guru Akidah 

Akhlak dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bidang Studi Akidah 

Akhlak pada Siswa MTsN Borobudur Magelang. Penelitian yang 

dilakukan tersebut merupakan penelitian kualitatif dan fokus penelitian 

lebih menekankan usaha guru akidah akhlak dalam memotivasi belajar 

akidah akhlak. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tujuan memotivasi 

belajar akidah akhlak adalah untuk memberikan dorongan yang kuat 
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kepada semua siswa dalam menekuni pelajaran akidah akhlak. (2) Usaha 

yang dilakukan oleh guru akidah akhlak dalam meningkatkan motivasi 

belajar, dengan memberikan tugas hafalan, menciptakan kondisi 

persaingan, menerangkan pelajaran dengan menunjukkan dalilnya secara 

langsung dalam al-Qur’an, pembelajaran siswa aktif, dan memberikan 

ulangan harian secara mendadak.2  

b. Skripsi yang ditulis oleh Rohimatush Shofiya, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, dengan judul Usaha Guru Akidah 

Akhlak dalam Menanamkan Nilai Moral pada Siswa MTsN Wirosari 

Kabupaten Grobogan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif  

dengan memfokuskan pada usaha guru akidah akhlak dalam menanamkan 

nilai moral pada siswa MTsN Wirosari Kabupaten Grobogan dan 

menganalisis keefektifan usaha-usaha tersebut serta faktor pendukung dan 

penghambat yang ditemui saat dilakukan usaha tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Usaha guru akidah akhlak dalam menanamkan nilai 

moral pada siswa adalah dengan pemberian nasehat, pemberian teladan, 

pemberian tugas, pembiasaan perilaku, serta pemberian teguran dan 

hukuman. (2) Pelaksanaan usaha tersebut cukup efektif. (3) Faktor 

pendukungnya adalah: a) Dukungan dari kepala sekolah, dewan guru lain 

dan pegawai. b) Kegiatan yang bernuansa islami. c) Kerja sama guru 

                                                 
2 Zulaika Sri Hardanik, ”Usaha Guru Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Bidang Studi Akidah Akhlak pada Siswa MTsN Borobudur Magelang”, Skripsi, Fakultas 
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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akidah akhlak dengan guru BP. Kendala yang dihadapi: 1) Kurangnya 

respon dari sebagian siswa, 2) Keterbatasan waktu jam pelajaran, 3) 

Belum adanya kerja sama yang harmonis antara pihak sekolah dengan 

orang tua siswa, 4) Kurang adanya kerja sama antara sekolah dan 

masyarakat sekitar.3      

c. Skripsi yang ditulis oleh Sri Suprihatin Handayani, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, dengan judul Pembelajaran Akidah 

Akhlak dan Pengaruhnya Terhadap Kepribadian Santri (Pada PP As-

Salafiyah Mlangi Nogotirto Gamping Sleman). Penelitian tersebut 

merupakan penelitian kuantitatif dengan memfokuskan penelitian pada 

pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap kepribadian santri. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran akidah akhlak dengan kepribadian santri. Keberhasilan 

dalam memberikan pembelajaran akidah akhlak pengarruhnya terhadap 

kepribadian santri adalah ditandai dengan tercapainya indikator 

kepribadian santri  yang senantiasa bersemayam di dalam hati yang bersih 

dan tenang.4      

                                                 
 3 Rohimatush Shofiya, “Usaha Guru Akidah Akhlak dalam Menanamkan Nilai Moral pada 

Siswa MTsN Wirosari Kabupaten Grobogan”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005.  

 
4 Sri Suprihatin Handayani, “Pembelajaran Akidah Akhlak dan Pengaruhnya Terhadap 

Kepribadian Santri (Pada PP As-Salafiyah Mlangi Nogotirto Gamping Sleman)”, Skripsi,  
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.  
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Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti 

tersebut di atas, terlihat bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki 

perbedaan dengan penelitian tersebut, meskipun memiliki kesamaaan dalam 

masalah pendidikan akidah akhlak terkait dengan pembinaan akhlak. Pada 

skripsi pertama penelitian lebih diarahkan pada upaya peningkatan motivasi 

belajar bidang studi akhlak sedang penelitian yang kedua lebih menekankan 

penanaman nilai moral pada siswa. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan 

dengan mengambil lokasi di lembaga formal yaitu MTsN Borobudur 

Magelang  dan MTsN Wirosari Kabupaten Grobogan. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh  Sri Suprihatin Handayani, meskipun juga mefokuskan pada 

masalah akidah, namun  penelitian ini dilakukan di lingkungan pesantren dan 

bukan institusi pendidikan resmi, sedangkan jenis penelitiannya pun berbeda 

dengan dua penelitian sebelumnya. Dalam hal ini kedua penelitian 

sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian Sri 

Suprihatin Handayani merupakan penelitian kuantitatif. 

Terdapat perbedaan antara ketiga penelitian diatas dengan penelitian 

yang penulis lakukan, penelitian ini menyoroti masalah pendidikan akidah 

akhlak namun fokus penelitiannya lebih pada peran guru akidah akhlak dalam 

membina akhlak siswa dengan subjek penelitian pada siswa Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). 
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2. Landasan Teori 

a.  Peranan Guru Akidah Akhlak    

1) Pengertian Peranan Guru 

Menurut Amran peranan adalah “bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan”.5 Sedangkan menurut Wrightman sebagaimana 

yang dikutip oleh Ozer Usman peranan adalah terciptanya serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang di lakukan dalam suatu situasi 

tertentu.6 Selanjutnya menurutnya lagi peranan guru adalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam  

suatu situasi tertentu, serta berhubungan dengan kemajuan perubahan 

tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. 

2)  Pengertian Akhlak 

Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti 

mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlaq adalah kata yang 

berbentuk jamak, mufradnya adalah khuluq, yang berarti perangai, 

tabiat, atau adat atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. 

Jadi, akhlaq (selanjutnya disebut akhlak=bahasa Indonesia) secara 

etimologi berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang 

                                                 
5 Amran, Kamus Lengkap-Bahasa Indonesia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 

hal. 449. 
 
6 Wrightman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 231. 
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dibuat oleh manusia.7 Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk 

tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, 

meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah 

mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak baik. Hal 

ini, dapat dibandingkan firman Allah dalam Surah Al-Qalam (68) ayat 

4 dan Asy-Syuara (26) ayat 137. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata akhlak budi 

pekerti atau kelakuan.8 Kata akhlak walaupun diambil dari Bahasa 

Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata 

seperti itu tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Akhlak adalah hal ihwal 

yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan 

yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Apabila hal 

ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 

baik lagi terpuji oleh akal dan syara’; maka tigkah laku itu dinamakan 

akhlak yang baik. Sebaliknya bila perbuatan-perbuatan yang buruk 

maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, 

akhlak disebut tingkahlaku atau hal ihwal yang melekat kepada 

seseorang karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus. 

Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-

kurangnya dua pendekatan sebagai berikut :  

                                                 
7 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 29. 
 
8 Wrightman, Kamus Lengkap ..., hal. 231 
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- Rangsangan, yaitu perilaku manusia yang terwujud karena adanya 

dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud, terwujud karena 

adanya: (1) latihan; (2) Tanya jawab; (3) mencontoh, dan 

sebagainya. 

- Kognitif, yaitu penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil 

al-Qur’an dan Hadits, teori, dan konsep. Hal ini dimaksud dapat 

mewujudkan melalui: dakwah; ceramah; diskusi; drama, dan 

sebagainya. 

Dari dua pendekatan tersebut akan mewujudkan pola perilaku 

manusia yang berakhlak. Selanjutnya, hasil-hasil dari pola perilaku 

tersebut yang berbetuk material (artifacts) dan nonmaterial (konsep, 

ide, gagasan) yang mewujudkan pola perilakuyang merupakan 

pancaran dari iman, Islam, dan ihsan. Ruang lingkup yang menjadi 

objek kajian akhlak, yaitu (1) akhlak yang berhubungan dengan Allah, 

(2) akhlak yang behubungan dengan diri sendiri, (3) akhlak yang 

berhubungan dengan keluarga, (4) akhlak yang berhubungan dengan 

masyarakat, dan (5) akhlak yang berhubungan dengan alam. 

b.  Peranan Guru Dalam Membina Akhlak 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen yang terdapat dalam Bab I Pasal 1 bahwa : 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, memberikan, 
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menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 9  

Istilah lain guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik 

dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai 

kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial 

dan individu yang sanggup berdiri sendiri. menurutnya guru adalah 

pendidik yang mempunyai tugas mengorganisir pelaksanaan interaksi 

belajar-mengajar di suatu kelas atau pada waktu kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Guru adalah pendidik berarti orang dewasa, melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik karena jabatannya.  Guru mendidik anak 

bertujuan mendewasakan anak. Dewasa yang dimaksud di sini adalah 

dewasa secara rohani dan jasmani (perkembangan dan perutumbuhan). 

Kedewasaan jasmani/fisik sangat tergantung pada ukuran tempat 

tinggalnya. Pada umumnya masalah seorang dewasa apabila telah akil 

baligh atau telah sampai umur, sekitar 17-20 tahun. Dalam literatur 

kependidikan Islam ditemukan bahwa guru adalah orang yang memiliki 

fungsi dan karakteristik serta tugas-tugas yang beragam.  Dalam konteks 
                                                 

9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003, tentang Guru dan Dosen, 
(Bandung: Citra Umbara, 2006). hal. 2. 
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pendidikan nasional, tugas pokok guru yang profesional adalah mendidik, 

mengajar dan melatih. yang ketiga-tiganya diwujudkan dalam kesatuan 

kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, karakteristik 

ustadz selalu tercermin dalam segala aktivitasnya sebagai murabbiy, 

mu'allim, mursyid, mudarris, dan mu 'addib. 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan pada siswa. 

c. Pendidikan Islam (Akidah Akhlak) pada Madrasah 

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak 

agama Islam berkembang di Indonesia. Madrasah itu tumbuh dan 

berkembang dari bawah, dalam masyarakat (umat) yang didasari oleh rasa 

tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi 

penerus. Oleh karena itu, madrasah pada waktu itu lebih ditekankan pada 

pendalaman ilmu-ilmu Islam. 10 

Madrasah dalam bentuk tersebut tercatat dalam sejarah bahwa 

keberadaannya telah berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengambil 

                                                 
10 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam,  (Bandung:  Pustaka 

Setia, 1999),  hal. 23.  
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langkah-langkah untuk mengadakan penyempurnaan dan peningkatan 

mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju perkembangan dan aspirasi 

masyarakat. Penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah 

itu meliputi: penataan kelembagaan peningkatan sarana dan prasarana, 

kurikulum, dan tenaga guru. 

d.  Pembinaan Akhlak oleh Guru Akidah Akhlak 

Dalam rangka pembinaan akhlak oleh guru akidah akhlak, maka 

ada beberapa metode-metode pembinaan akhlak yang dapat diterapkan 

kepada siswa meliputi :  

1) Metode hiwar (percakapan) 

2) Metode kisah  

3) Metode mendidik dengan amtsal (perumpamaan) 

4) Metode mendidik dengan teladan  

5) Metode mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman  

6) Metode mendidik dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan mau’idhah 

(nasehat)  

7) Metode mendidik dengan targhib (membuat senang) dan tarhib 

(membuat takut) 

Namun demikian tidak semua metode ini dapat diterapkan pada semua 

sekolah, untuk itu perlu disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi sekolah 

serta peserta didik. 
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E. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Penelitian ini biasanya dilaksanakan tanpa hipotesis yang 

dirumuskan secara ketat. Adakalanya menggunakan hipotesis tetapi bukan 

untuk diuji secara statistik.11 Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu  kondisi, suatu 

sistim pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Adapun ciri yang menyertai metode penelitian deskriptif sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad, sebagai berikut : 

a. Memusatkan diri pada asal usul yang ada pada masa sekarang 

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian 

dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analisis).12  

 

 

 

                                                 
11 Masri Singaribuan & Soffian Effendi, (Edt), Metode Penelitian Survey, (Yogyakarta: 

LP3S, 1982), hal. 3.  
 
12 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1987), hal. 42. 
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2.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi pendidikan, yakni 

masalah yang didekati dengan ilmu pengetahuan yang berusaha memahami 

manusia dengan tujuan agar dapat memperlakukannya dengan tepat.13  

3.  Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari dua 

kelompok yaitu :  

a. Guru Akidah Akhlak di MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk yang 

terdiri dari dua guru. 

b. Siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk kelas III dan IV  dimana 

kedua guru tersebut mengajar pelajaran akidah akhlak. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. 

Dalam menggunakan beberapa cara itu diharapkan dapat memperoleh data 

yang representatif. Secara rinci dalam mengumpulkan data digunakan 

beberapa teknik yang akan meliputi : 

1) Wawancara 

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur berarti menggunakan interview guide sebagai acuan secara 

                                                 
13 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 1.  
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garis besar, sifatnya lebih informal. Kedua jenis wawancara tersebut 

dilakukan oleh peneliti untuk mencari data. Wawancara dilakukan 

terhadap beberapa nara sumber yang terkait langsung dengan obyek 

penelitian, diantaranya : 

a) Guru akidah akhlak di MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk 

Gunungkidul. 

b) Siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul, kelas 

III dan IV. 

2)  Observasi 

Selain data tertulis, penelitian ini juga menggunakan observasi 

dengan datang langsung di MI Ringintumpang Semoyo Patuk 

Gunungkidul, khususnya di ruang kelas III. 

3)  Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan adalah untuk memperoleh data 

sekunder dimana  digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dalam 

penelitian ini. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dikumpulkan 

dengan studi pustaka guna mengkaji beberapa pokok permasalahan dari 

obyek yang diteliti. Fungsi dari data literatur yang berupa buku-buku, 

majalah, jurnal, dan lain-lain adalah untuk mendapatkan teori-teori 

pendukung bagi kemudahan dalam penelitian lebih lanjut. 
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5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.14 Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif sehingga cara yang sesuai untuk menganalisa adalah 

analisa non-statistik. Analisis ini tidak menggunakan penghitungan statistika 

melainkan dengan membaca data yang telah diolah. Kegiatan teknik analisis 

data ini meliputi menggunakan data, menilai data, atau menganalisis data dan 

kemudian menafsirkan data serta diakhiri dengan menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian. 

Untuk memperoleh informasi yang benar-benar relevan dan valid dari 

data sekunder dan primer, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang 

memadai, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini tentu dibutuhkan 

pengumpulan data dan analisa data yang benar-benar cermat. Sebagai 

konsekuensi metodologi dari jenis penelitian yang digunakan yaitu metode 

deskriptif serta penggunaan dua sumber jenis data di atas, maka analisis data 

dalam penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi. 

Ide tentang metode triangulasi menurut Julia Brenam dalam Winarno 

pada dasarnya bersumber dari ide “Multiple Operasionalisme” yang 

mengesankan bahwa validitas temuan-temuan dan tingkat kepercayaan akan 

dipertinggi oleh pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan 

                                                 
14 Masri Singarimbun & Soffian Effendi, (Edt),  Metode Penelitian Survey......., hal. 263. 
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data.15 Sedangkan menurut Moloeng (1998: 175-178), mengatakan bahwa 

metode triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu.16 Hal ini berarti metode trianggulasi 

digunakan sebagai suatu sarana untuk mengecek keabsahan suatu data. Dalam 

konteks penelitian ini, metode triangulasi dijabarkan menjadi dua cara (1) 

kontrol silang (cross check) antara sumber data sekunder yang satu sama 

lainnya. (2) membandingkan atau kontrol silang antara data sekunder dengan 

data primer yang diperoleh melalui wawancara.  

 

F.  Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun pembahasan pada masing–masing 

bab  meliputi : 

BAB I. Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II.  Gambaran Umum MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunung 

kidul, berisi latar belakang berdirinya MI YAPPI Ringintumpang, Profil 

Siswa kelas III dan IV serta profil guru akidah akhlak  
                                                 

15 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah......., hal. 88. 
 
16Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

1998), hal. 175-178.  
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BAB III. Hasil Penelitian, berupa deskripsi mengenai peranan guru akidah akhlak 

dalam membina akhlak siswa di MI YAPPI Ringintumpang Semoyo 

Patuk Gunungkidul.  

BAB IV. Penutup, berisi simpulan, saran dan kata penutup. 

 
 

 

 
 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :  

1. Peranan guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa di MI YAPPI 

Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul dilakukan dengan sangat baik. 

Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Hal tersebut dibuktikan 

dengan dilakukannya pembinaan akhlak siswa dalam setiap kesempatan baik 

di dalam kelas melalui materi akidah akhlak pada saat pelajaran akidah akhlak 

maupun di luar kelas seperti dengan memberikan contoh perbuatan atau 

kebiasaan yang mencerminkan akhlak yang baik maupun dengan memberikan 

teguran dan nasehat serta sangsi kepada siswa yang melakukan pelanggaran.   

2. Usaha yang dilakukan sekolah untuk pembinaan akhlak siswa dilakukan 

dengan memberikan materi pembelajaran akidah akhlak yang meliputi akhlak  

kepada Allah, orangtua, teman dan lingkungan. Selain itu usaha pembinaan 

akhlak siswa juga dilakukan dengan melalui pembinaan akhlak oleh guru 

melalui orang tua siswa, pembinaan oleh guru melalui kerjasama dengan 

lingkungan siswa tinggal serta melalui pembinaan langsung kepada siswa 

terutama ketika siswa melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji. 

Namun demikian, pada kenyataannya pembinaan melalui orang tua dan 
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kerjasama dengan lingkungan siswa tinggal belum atau tidak berjalan. Usaha 

lainnya dilakukan dengan pemberian contoh atau tauladan sikap dan 

perbuatan akhlakul karimah kepada siswa khususnya di lingkungan sekolah. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya dilakukan upaya terus menerus dalam rangka meningkatkan 

akhlakul karimah siswa.  

2. Memberikan sangsi yang tegas bagi siswa yang melakukan pelanggaran 

terhadap tata tertib atau aturan baik di lingkungan sekolah maupun kelas.  

3. Selalu menganjurkan pada para siswa untuk saling mengingatkan jika ada 

teman yang berbuat tidak baik dan tidak terpuji serta melaporkan kepada guru 

jika ada siswa yang melanggar.  

4. Berkoordinasi dengan orang tua dalam upaya pembinaan akhlak siswa 

sehingga pembinaan akhlak yang dilakukan di sekolah bisa dilanjutkan di 

lingkungan keluarga dan permasalahan-permasalahan yang menyangkut 

akhlak siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga juga 

dapat sesegera mungkin mendapatkan penanganan dan jalan keluarnya. 

  

C. Kata Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah memberikan limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat  menyelesaikan 

skripsi ini  dengan baik tanpa halangan yang berarti. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh 

karena itu, dengan perasaan rendah hati dan tangan terbuka, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, demi 

sempurnanya skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

membantu dan membimbing penulis selama melakukan penelitian. Serta tak lupa 

juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak 

membantu guna terselesainya skripsi ini. Akhinya penulis hanya bisa berharap 

dan berdo’a semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Amiin. 
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