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ABSTRAK 

 

Izzah Azizah Al Hadi, 2021: Pendekatan Komprehensif Dalam Pendidikan 

Akhlak Peserta Didik Kelas 3 SMP International Islamic Secondary School 

Jakarta.  

Sekolah International Islamic Secondary School Jakarta merupakan 

sekolahan boarding school yang memberikan ilmu-ilmu umum dan ilmu agama 

dengan membangun pendidikan internasional yang berbasis Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah.Saw, namun disamping itu International Islamic Secondary 

School Jakarta memiliki misi berakhlakul karimah dengan menggunakan 

pendekatan komprehensif yang didukung dengan teori behavioristik (classical 

conditioning), teori keteladanan Imam Al-ghazali, teori operant condotioning, dan 

teori kognitif dalam pendidikan akhlak yang dilakukan di sekolah International 

Islamic Secondary School.  

Penelitian ini mengkaji stentang pendekatan komprehensif dalam 

pendidikan akhlak peserta didik di International Islamic Secondary School 

Jakarta. Penelitian ini meliputi mengapa sekolah IISS menggunakan pendekatan 

komprehensif, bagaimana hasil pendidikan akhlak di IISS, dan faktor penghambat 

dan pendukung dalam pendidikan akhlak di International Islamic Secondary 

School.Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kulaitatif deskriptif. 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan sekolah International Islamic 

Secondary Schoolmenggunakan pendekatan komprehensif humanis yang ditinjau 

dari metode komprehensif yaitu ada (1)inkulkasi atau penanaman nilai-nilai 

akhlak secara humanis dengan cara pembiasaan kegiatan seperti ceramah atau 

tausiah, budaya 5s dan pembiasaan kegiatan disekolah. (2)pemberian tauladan 

secara humanis yang ditekankan dengan guru pemberi tauladan, guru memberikan 

kasih sayang dan guru pemberi contoh yang konsisten atau konkrit. (3)fasilitas 

sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas sekolah, lingkungan yang humanis, 

teguran dan sanksi edukatif terhadap pelanggaran dan pemberian penghargaan. 

dan (4)pengembangan keterampilan. Hasil pendidikan akhlak yaitu ada pada sikap 

jujur, sikap menghormati (sopan santun), dermawan dan istiqomah. Pada hal ini 

terdapat faktor pendukung yaitu guru, pergaulan siswa, fasilitas yang memadai 

dan 5 pilar kurikulum sekolah, adapun faktor penghambat dari pendidikan akhlak 

yaitu psikologi remaja, pendidikan keluarga dan habitat yang berbeda.  

 

Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Pendidikan Akhlak, Peserta didik 

kelas 3 SMP International Islamic Secondary School. 
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Abstract 

 

Izzah Azizah Al Hadi, 2021: The Comprehensive Approach in Moral 

Education for Third Grade Students in International Islamic Secondary 

School Jakarta 

 

The International Islamic Secondary School Jakarta is a boarding school 

that provides general knowledge and religious knowledge by building an 

international education based on Al-Qur'an and Sunnah of the Prophet 

Muhammad. However, the International Islamic Secondary School Jakarta has a 

moral mission (akhlakul karimah) by using an approach which is supported by 

behavioristic theory (classical conditioning), Imam Al-Ghazals's exemplary 

theory, operant conditioning theory, and cognitive theory in moral education 

carried out in International Islamic Secondary School Jakarta. 

This study examines a comprehensive approach in the moral education of 

students at the International Islamic Secondary School Jakarta. This research 

involves; why IISS implements a comprehensive approach, how the results of 

moral education at IISS, and inhibiting and supporting factors in moral education 

at International Islamic Secondary School Jakarta. This study uses a descriptive 

qualitative approach, in which the methods in this study are observation, 

interview, and documentation. The data analysis technique used in this study is 

descriptive qualitative. 

The findings in this study indicate that the International Islamic Secondary 

School Jakarta uses a comprehensive humanist approach in terms of 

comprehensive methods, namely; (1) humanist inculcation or inculcation of moral 

values by habituating activities such as lectures or tausiah, 5s culture and 

habituation of school activities, (2) providing humane role models emphasized by 

exemplary teachers, teacher provides affection and teacher gives examples 

consistently or concretely, (3) schools that are equipped with school facilities, a 

humane environment, warning and educational sanctions for violations, and 

giving awards, (4) skills development. The results of moral education are honesty, 

respect (courtesy), generosity and istiqomah. In this case, there are supporting 

factors, namely teachers, student association, adequate facilities, and 5 pillars of 

the school curriculum. The inhibiting factors of moral education are teenage 

psychology, family education, and different social environments. 

 

Keywords: Comprehensive Approach, Moral Education, Third grade 

students of International Islamic Secondary School. 
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MOTTO 

 

 

ْوَم   يَ ْ ل َ َوا و اَّلله َْرجم َن ي ْن ََك َم ٌة لي نَ س َ َوةٌ َح ْس ي أُ ولي اَّلله ْ ِفي َرسم َُكم َن ل ْد ََك َقَ ل

رًيا  ثي َ كَ َر اَّلله كَ َر َوَذ آخي  اْل

 

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Al- Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 21.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif  Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan  

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ ṡ Es  (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʻ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W Wa و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ´ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis  ‘iddah عدّة

 

3. Ta’ marbūṭah 

a. Bila dimatikan ditulis h 

  Ditulis  Hibah هبة

  Ditulis  Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 



xii 
 

kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 

“h”. 

 ’Ditulis  Karāmah al-auliyā كرامة األولياء 

 

b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis “t” 

 Ditulis  Zakātul fiṭri زكاة الفطر

4. Vokal Pendek 

  ِ  Kasrah Ditulis i 

  ِ  fatḥah Ditulis  a 

  ِ  ḍammah Ditulis  u 

5. Vokal Panjang 

fatḥah + alif → contoh  :جاهلية Ditulis  ā → jāhiliyah 

 fatḥah + alif layyinah→ contoh  Ditulis  ā → yas’āيسعى:

 kasrah + ya’ mati → contoh  Ditulis  ī → karīmكريم:

 ḍammah + wāwu mati →contoh  Ditulis  ū → furūḍفروض:

 

6. Vokal Rangkap  

 fatḥah + ya’ mati → contoh  Ditulis ai → bainakumبينكم:

 fatḥah + wāwu mati → contoh  Ditulis  au → qaulunقول:

 

7. Huruf Sandang “ ال” 

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 

huruf syamsiyyah; contoh: 
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 Ditulis al-qalamu القلم 

 Ditulis  al-syamsu الشمس

 

8. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 

ditulis dengan huruf kapital; contoh: 

 Ditulis Wa mā Muḥammadun illā rasūl وما محمد اال رسول 
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KATA PENGANTAR 

 

ْيي  حي ْْحَني الره  بيْسمي هللاي الره

نه 
ِ
ِّئَاتي ا ْن َسيي نَا َومي َأنْفمس ي ْوري م ْن ُشم هللي مي ْوذم ِبي هم َونَعم تَْغفيرم ْينمهم َونَس ْ تَعي هم َونَس ْ َمدم الَْحْمَدهللي ََنْ

الههللام وَ 
ِ
ََلَ ا

ِ
َأْن اَلا ، َونَْشهَدم َى ََلم له ََلم َوَمْن يمْضليْل فمََلَهادي ضي هي هللام فمََلمم الينَا َمْن ََيْدي ْحَدهم  َأْْعَ

َ الَ  هي َوَسَّله بي ي َوََصْ م َصَّله هللام عَلَْيهي َوعَََّل َأَلي وَلم هم َوَرسم ًداَعْبدم َحمه َأنه مم َُشييَْك ََلم َونَْشهَدم

ا  تَْسليميًاَكثيرْيً
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Demikian juga dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan 

disebutkan dalam salah satu fungsinya adalah bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jelas 

bahwa arah dari tujuan penyelenggaraan pendidikan sangat luhur dalam 

keinginannya mewujudkan manusia yang bermartabat dan memiliki 

akhlak yang mulia.2 

Akhlak merupakan wujud dari kepribadian seseorang, jika 

perbuatannya termasuk tingkah laku yang baik maka disebut dengan 

akhlakul karimah atau akhlak mulia sedangkan perbuatan atau tingkah 

laku yang buruk disebut dengan akhlak tercela. Hakekat pendidikan 

akhlak dalam Islam adalah menumbuh kembangkan sikap manusia agar 

menjadi lebih sempurna secara moral sehingga hidupnya selalu terbuka 

bagi kebaikan dan tertutup dari segala macam keburukan dan 

menjadikan manusia berakhlak.3 

 
2 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3  Miqdad Yaljam, Kecedasan Moral, Penerjemah Tulus Musthofa, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998). Hlm. 135. 
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Pada era modern ini pendidikan akhlak menjadi perhatian bersama, 

terutama untuk membentuk akhlak dan mental anak terutama di 

kalangan remaja. Kebanyakan remaja sangat aktif dalam memanfaatkan 

teknologi yang ditawarkan di era global saat ini. Kehidupan remaja saat 

ini sering dihadapkan pada permasalahan yang begitu kompleks. Hal ini 

perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Salah satu masalah yang 

dihadapi saat ini adalah semakin menurunnya etika moral remaja dalam 

praktik kehidupan, baik itu didalam sekolah, rumah, maupun 

lingkungan masyarakat, yang mengakibatkan munculnya berbagai 

prilaku negatif di lingkungan masyarakat.4  

Seperti yang sering kita temui terjadi banyak kasus penyimpangan 

norma yang dilakukan anak remaja saat ini, baik itu norma agama 

maupun sosial, berupa tawuran, pembunuhan, penyalah gunaan 

narkotika, serta prilaku negatif lainnya. Oleh karena itu pembinaan 

akhlak menjadi sangat penting dalam usaha pencegahan efek negative 

dari perkembangan zaman. Dari fenomena tersebut seorang anak tetap 

membutuhkan perhatian keluarga, keluarga diartikan sebagai suatu 

kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dihubungkan 

dengan pertalian darah perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki 

tempat tinggal yang sama.5  

Sebagai solusi dalam menangai masalah moral yang ada 

membutuhkan berbagai faktor yang berkaitan dengan uang, ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan disertakan penguatan pada ilmu religi 

yakni pendidikan, agama islam, terutama pada bidang akhlak dan 

spiritual. 6 Pendidikan Agama islam yang dimaksud adalah usaha sadar 

untuk mengajarkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam melalui keguatan 

bimbingan, pengajaran untuk dapat mewujudkan persatuan Nasional. 

 
4 Aat Syafaat, dkk, Peran Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja; 

Juvenil Deliquenci. (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008). Hlm. 2 
5  Suhendi, Hendri, Ramadani Wahyu. Pengantar Studi Sosisologi Keluarga, 

(Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001). Hlm. 44. 
6 Abuddin Nata. Akhlak Tasawuf. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 1 
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Moralitas merupakan bagaian dari agama, pendidikan agama 

memberikan pedoman bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku 

sesuai ajaran agama. Maka agama merupakan sumber utama dari 

pendidikan akhlak, perilaku yang sesuai dengan akal sehat itu yang 

sesuai dengan nilai-nilai agama, akhlak yang sering dilakukan akan 

menjadi kebiasaan dan menjadi sebuah karakter pada dirinya. 

Menurut Zakiyah Darajat, kemerosotan akhlak (perilaku) 

disebabkan oleh kurang tertanamnya jiwa agama pada seseorang dan 

tidak terlaksananya pendidikan agama sebagaimana seharusnya yang 

ada pada keluarga, madrasah/ sekolah dan masyarakat.7 Namun saat ini 

tugas dan tanggung jawab pendidikan agama keluarga dan masyarakat 

lebih mempercayai sebagai tanggung jawabnya lembaga pendidikan 

madrasah khususnya guru pendidikan agama islam. pendidikan agama 

berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan akhlak peserta 

didik untuk tidak saling merusak dan bermusuhan. 

Berbicara tentang pengembangan nilai-nilai akhlak mulia, 

khususnya pada jenjang sekolahan tentu tidak luput dari proses 

pembinaan yang berkelanjutan. Masalah akhlak tidaklah cukup hanya 

berupa visi yang tertulis diprofil sekolah, untuk mendidik akhlak 

peserta didik memerlukan penunjang yaitu seperti komponen 

pendidikan berupa siapa saja yang terlibat, materi, kurikulum, metode 

dan evaluasinya. Salah satu cara untuk menanamkan akhlak mulia 

kepada peserta didik dengan membina dan menciptakan lingkungan 

yang mendukung dalam pendidikan akhlak peserta didik.  

Pendidikan In-Formal terutama pendidikan di dalam keluarga 

merupakan yang paling utama dalam menentukan perkembangan 

pendidikan seseorang, dan juga merupakan faktor utama keberhasilan 

seseorang. Sebagai orang tua dituntut untuk memberikan pembinaan 

dan pendidikan akhlak yang mulia kepada anaknya seperti pembiasaan 

atau pendidikan, suri tauladan, perhatian, motivasi, pujian, sopan 

santun, nasehat. Dan hukuman, dan apa yang dilakukan orang tua akan 

 
7 Zakiyah Darajat. Ilmu Jiwa Agama. (Jakarta: Bulan Bintang, 2003). Hlm. 125. 
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dapat dicontoh  oleh anak. Orang tua memiliki strategis bagi masa 

depan anak yaitu kemampuan membina dan mengembangkan potensi 

dasar anak agar kelak berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.8 

Orang tua yang berkarir dan tidak memiliki banyak waktu banyak 

untuk anaknya mereka memilih untuk mempercayakan pendidikan 

anaknya disekolah boarding dimana anak akan belajar dan tinggal 

disana sehingga orang tua dapat fokus dengan pekerjaannya. Sekolahan 

boarding menjadi salah satu solusi dengan konsep program yang sangat 

baik pada sistem pendidikan keislamannya, untuk dapat mendidik dan 

meningkatkan akhlak serta muncul kesadaran perilaku religius pada 

peserta didik. Dan penciptaan lingkungan dapat dilaksanakan di 

lembaga sekolah dengan berbagai kegiatan baik dalam pembelajaran di 

kelas ataupun lingkungan sekolah yang berbudaya religius yang ada 

pada sekolah islami. 

Pendidikan akhlak siswa menjadi salah satu tujuan pendidikan, 

karena akhlak memiliki fungsi menjadikan perilaku manusia lebih 

beradap dan menentukan perilaku itu baik atau tidak menurut norma 

yang berlaku. 9  Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut 

melakukan beberapa cara untuk mendidik akhlak peserta didik, 

pencarian alternatif terbaik untuk dapat meningkatkan pendidikan 

memerlukan upaya, pendekatan pendidikan nilai yang bagaimana yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak subjek didik, sebagai 

gantinya diperlukan pendekatan pendidikan nilai dan moral yang 

memungkinkan subjek didiknya mampu mengambil keputusan secara 

mandiri dalam memilih nilai-nilai yang bertentangan, seperti yang 

terjadi pada kehidupan sat ini. Strategi utama sudah tidak efektif lagi 

diterapkan karena sulitnya menentukan siapa yang paling tepat untuk 

 
8 Fitri Oviyanti dan Sukirman. Peran Orang Tuan Dalam Membina Akhlak Usia 5-10 

Tahun (Studi di desa pendingan kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas). Jurnal 

PAI Raden Fatah, Vol.1 No.2 April 2019. Hlm. 142. 
9 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002). Hlm. 1 
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dijadikan teladan. Dengan kata lain diperlukan multipendekatan yang 

disebut dnegan pendekatan komprehensif.10 

Pada pendekatan komprehensif mengharapkan lulusannya yang 

mampu memiliki moral dan perilaku yang baik dari pembiasaan terus 

menerus dalam proses pendidikan. Pada dasarnya pendekatan 

komprehensif dalam pendidikan nilai dapat ditinjau dari segi metode 

yang digunakan, pendidikan yang berpartisipasi seperti guru, ornag tua 

dan masyarakat, namun untuk konteks yang berlangsung pendidikan 

akhlak ada sekolah, keluarga dan lembaga atau organisasi masyarakat.11 

Berdasarkan observasi awal penelitian di Sekolah International 

Islamic Secondary School merupakan sekolah internasional yang 

terletak di jakarta selatan, yang dekat dengan hiruk pikuknya keramaian 

ibu kota Jakarta. Siswa yang sekolah di international islamic secondary 

school merupakan anak dengan ekonomi menengah keatas dengan 

kebanyakan orang tua dari siswa-siswa tersebut merupakan anak-anak 

pejabat negara atau pun orang tua yang sibuk dengan karirnya, sehingga 

mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tidak hanya 

dengan kurangnya perhatian dari orang tua mereka adalah anak-anak 

remaja (milenial) yang dimana anak remaja milenial yang kurang 

memperhatikan akhlaknya, namun berbeda halnya dengan siswa-siswa 

di sekolah International Islamic Secondary School mereka memiliki 

akhlak yang baik, atau dapat dikatakan cukup baik. 

Dalam pendidikan akhlak siswa di IISS mendapatkan perhatian dari 

guru, dan guru memiliki cara dengan pendekatan komprehensif seperti 

pendekatan humanis, yaitu dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa 

dengan cara ini, karena anak yang kurang mendapatkan perhatian dari 

orang tua, mereka membutuhkan perhatian lebih dari orang dewasa 

sehingga ketika guru memberikan perhatian mereka menjadi tersentuh 

dan selalu menjalani segala perintah yang tidak boleh dilakukan. 

 
10  Darmiyati Zuchdi, dkk. Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam 

Pembelajran dan Pengembangan Kultur Sekolah. (Yogyakarta: UNY Press, 2011). Hlm. 10. 
11  Darmiyati Zuchdi, Zuhdan dan Muhsinatun. Model Pendidikan Karakter 

Terintegrasi Dalam Pembelajaran Dan Pengembangan Kultur Sekolah. (Yogyakarta: Uny 

Press, 2012). Hlm. 22. 
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Tidak hanya dengan pendekatan komprehensif saja yang dilakukan 

para guru, akan tetapi sekolah IISS memiliki kegiatan-kegiatan dalam 

pendidikan akhlak diantaranya: membiasakan salam,senyum, sapa, 

tidak makan dan minum berdiri atau pun dengan menggunakan tangan 

kiri, membiasakan berdoa dalam segala aktivitas, berpakaian rapi sesuai 

syariat islam, menghindari ucapan kasar dan kotor, tidak mudah 

bersumpah dan menghindari kemubaziran. Melalui kegiatan ini siswa 

IISS memiliki kebiasaan yang dengan kebiasaan ini mereka tertanam 

akhlak yang baik pula. Seperti contohnya: ketika anak melakukan 

makan/minum berdiri atau menggunakan tangan kiri mereka pada 

awalnya diberi pembelajaran dan pendekatan, setelah itu ketika mereka 

melanggar aturan yang mana makan/minum berdiri atau menggunakan 

tangan kiri siswa langsung membayar denda 50 ribu kepada guru 

agama, dari situ siswa memiliki kesadaran bahwa hal tersebut tidak 

boleh dilakukan sebagai seorang muslim. Dari sebuah program 

sederhana ini anak menjadi terbiasa untuk melakukannya dan dari sini 

anak mempunyai kebiasan atau akhlak yang baik.  

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang 

bagaimana pendidikan akhlak yang dilakukan di IISS. Judul tesis yang 

diajukan oleh penulis yakni “Pendekatan Komprehensif Dalam 

Pendidikan Akhlak Peserta Didik Kelas 3 SMP di Internasional 

Islamic Secondary School Jakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan diatas, 

timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Mengapa pendidikan akhlak di International Islamic Secondary 

School telah menggunakan Pendekatan komprehensif ? 

2. Bagaimana pendidikan akhlak diInternational Islamic Secondary 

School ? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendidikan akhlak di 

International Islamic Secondary School ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian, yaitu:  

1. Mengetahui mengapa pendidikan akhlak di International Islamic 

Secondary School menggunakan pendekatan komprehensif. 

2. Mengetahui bagaimana pendidikan akhlak di International Islamic 

Secondary School. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendidikan 

akhlak di International Islamic Secondary School. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

indiidu yang melakukan penelitian dan bagi orang lain. Adapun 

manfaat penelitian ini dalah sebegai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendidikan akhlak peserta didik sehingga terus ditingkatkan 

pendidikan akhlak peserta didik di Interntional Islamic Secondary 

School Jakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini berguna untuk rujukan agar kepala sekolah terus 

meningkatkan dan mengembangkan cara-cara mendidik akhlak 

peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. 

b. Bagi pesera didik 

Penelitian ini berguna untuk peserta didik agar dapat terus 

mempertahankan memiliki akhlak yang baik. 

c. Bagi orang tua peserta didik 

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan bagi orang tua agar 

orang tua lebih mengetahui cara untuk mendidik akhlak anak. 

d. Bagi pendidik 
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Penelitian ini berguna sebagai rujukan dan inovasi di lembaga 

pendidikan mengenai pendidikan akhlak peserta didik, guna 

tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum memulai penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa 

kajian pustaka yang relevan dengan tema yang diangkat pada penelitian 

ini. Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu yang terkait (review of related literature). Hal ini dilakukan 

peneliti untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam 

penelitian belum pernah dikaji oleh peneliti lain. Berdasarkan 

penyusunan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa hasil 

penelitian yang berhubungan dengan pembinaan akhlak peserta didik, 

diantaranya adalah : 

Pertama, Tesis Indah Apriani, yang berjudul “Pendekatan 

Komprehensif Dalam Peningkatan Sikap Percaya Diri Anak 

Berkebutuhan Khusus Dikelas Inklusi SD 2 Kretek Bantul 

Yogyakarta”.12 Penelitian ini berfokus pada bagaimana menumbuhkan 

sikap percaya diri kepada anak berkebutuhan khusus dengan metode 

komprehensif dalam pembelajarannya dengan pembiasaan, inkulkasi, 

pemberian teladan dan soft skill, dan menggunakan metode tradisional 

dan kontemporer.  Penelitian ini dengan penulis berbeda dalam subjek 

penelitiannya dan penanaman sikap percaya diri, namun untuk 

persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pendekatan 

komprehensif dalam Pendidikan akhlak atau Pendidikan karakter. 

Kedua, Jurnal Moh. Muslihdan Wan Hasmah Wan Mamat dengan 

judul “Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara 

Komprehensif”. 13  Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan 

 
12Indah Apriani. Pendekatan Komprehensif Dalam Peningkatan Sikap Percaya Diri 

Anak Berkebutuhan Khusus Dikelas Inklusi SD 2 Kretek Bantul Yogyakarta. Tesis. 

(Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). 
13 Moh. Muslihdan Wan Hasmah Wan Mamat. Pendekatan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif”. JurnalTarbiyah, Vol.7,No.1. (Universitas 

Malaya Kuala Lumpur Malaysia dan STAIN Pekalongan, 2009) 
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Pendidikan agama islam di sekolah menggunakan pendekatan 

komprehensif untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas siswa 

secarama ksimal, dalam hal ini memperhatikan moral dimaknai dalam 

konteks yang lebih luas dan komprehensif dan terpadu yaitu pemikiran 

moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Dari penelitian ini terdapat 

perbedaannya dengan penulis yaitu dari fokus pembahasannya tesis ini 

membahas pembelajaran pendidikan agama islam secara komprehensif, 

dan memiliki kesamaan pada penelitian yaitu pendekatan komprehensif 

dalam pembelajaran disekolah. 

Ketiga, Jurnal. Darmiyati Zuchdi dengan berjudul “Pendekatan 

Pendidikan Nilai Secara Komprehensif Sebagai Suatu Alternatif 

Pembentukan Akhlak Bangsa.14 Penelitian ini fokus pada pendekatan 

Pendidikan nilai secara komprehensif yang menggunakan empat 

substansi penting dari Pendidikan nilai adalah realisasi nilai, Pendidikan 

karakter, Pendidikan kewarganegaraan dan Pendidikan moral. Dari 

penelitian ini terdapat perbedaannya dengan penulis yaitu dari fokus 

pembahasannya tesis ini membahas pendekatan pendidikan nilaisecara 

komprehensif sedangkan penulis menggunakan pendekatan 

komprehensif dengan pendekatan humanis, dan memiliki kesamaan 

pada penelitian yaitu pendekatan komprehensif dalam pembentukan 

akhlak. 

Keempat, Jurnal. Usep Supriatna dengan judul “Pengembangan 

Model Pembelajaran Komprehensif Dalam Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Di Sekolah Dasar”.15 Penelitian ini berfokus pada 

pembelajaran secara komprehensif dalam Pendidikan IPS di sekolah 

dasar yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan social siswa. 

Model pembelajaran yang digunakan ada 4 langkah yaitu orientasi, 

eksplorasi, pemantapan dan penyimpulan. Dari penelitian ini terdapat 

 
14Darmiyati Zuchdi. Pendekatan Pendidikan Nilai Secara Komprehensif Sebagai 

Suatu Alternatif Pembentukan Akhlak Bangsa. Jurnal Pendidikan Bahasa FBS UNY 

(Universitas Negeri Yogyakarta, 2001). 
15 Usep Supriatna. Pengembangan Model Pembelajaran Komprehensif Dalam 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Jurnal Inovasi Pembelajaran, 

Volume 2 Nomor 1. (universitas PGRI Ronggolawe Turban, 2016). 
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perbedaannya dengan penulis yaitu dari fokus pembahasannya tesis ini 

membahas tentang pengembangan model pembelajaran komprehensif 

pada pembelajaran IPS disekolah SD untuk menanamkan jiwa sosial 

sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan 

komprehensif dengan menggunakan pendekatan humanis pada 

pendidikan akhlak, dan memiliki kesamaan pada penelitian yaitu 

tentang pendekatan komprehensif pada pembelajaran. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

membutuhkan cara yang harus dilakukan, antara lain: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian tesis ini menggunakan Kualitatif  lapangan 

(field research). yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga-

lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain, dapat 

diartikan penelitian dengan jalan terjun langsung ke tempat 

penelitian untuk mengamati dan terlibat langsung dengan objek 

penelitian. 16 

Penelitian mengambil data dengan meperoleh apa yang 

terjadi dilapangan tentang pendidikan akhlak yang ada di 

International Islamic Secondary School, peneliti dapat memperoleh 

data secara terperinci tentang pendidikan akhlak peserta didik di 

International Islamic Secondary School bagaiman pendidikan 

akhlak di sekolahan, di asrama, di kelas peneliti terjun langsung 

untuk mengamati. Hal ini dilakukan dalam beberapa kali dan 

peneliti melakukannya dengan minep di asrama mereka untuk 

memperoleh data secara akurat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan 

pendekatan Komprehensif yang memfokuskan pada pendekatan 

 
16  Janet M Ruane, Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial 

(Bandung : Nusa Media, 2013),hal. 247-255. 
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metode yang digunakan oleh pendekatan komprehensif. Pendekatan 

ini menggunakan konsep memanusiakan manusia sehingga manusia 

(siswa) mampu memahami dan mengenali diri dan lingkungannya. 

Pendekatan yang dilakukan peneliti menggunakan komprehensif 

untuk melihat dari berbagai aspek yang ada di International Islamic 

Secondary School. 

3. Lokasi Penelitian 

International Islamic Secondary School adalah lembaga 

pendidikan yang berlokasi di Ariobimo, Jl. H.R. Rusuna Said No. 4 

RT.8 RW.4, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. 

Lembaga pendidikan ini didirikan oleh bapak Dr. H. Emil Abbas, 

MBA. Seorang pengusaha indonesia pemiliki EASCO holding yang 

membawahi 30 perusahaan.  

4. Sumber Data 

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data subjek dan objek. 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang 

diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau 

pendapat, jadi subjek penelitian ini merupakan informasi yang 

digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan, penentuan 

subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. 17 

Dalam penelitian ini yang berperan, meliputi: kepala 

sekolah International Islamic Secondary Shcool, Pendidik, dan 

Peserta didik untuk memperoleh data yang lengkap tentang 

pendidikan akhlak. Peneliti mengumpulkan data dengan 

mewanwancarai subjek dalam penelitian tersebut untuk 

memperoleh data yang lebih akurat. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah himpunan data-data yang dapat 

berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Dan 

 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006). Hlm. 145. 
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pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data 

secara lebih terarah,18 Dengan demikian dapat difahami bahwa 

objek material penelitian adalah benda atau hal yang menjadi 

onjek atau bidang penelitian, sementara objek forrmal adalah 

aspek atau sudut pandang suatu ilmu dalam melihat suatu objek 

penelitian.19 

Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi: 

pendekatan komprehensif, pendidikan akhlak, akhlaknya peserta 

didik, faktor pendukung dan penghambatnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara, penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung 

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala pada objek penelitian. 20 

Dengan observasi ini peneliti dapat mengetahui bagaimana 

pembinaan akhlak yang dilakukan di IISS, dan akan melakukan 

observasi terhadap kegiatan, perilaku peserta didik dan guru di 

sekolah.  

Observasi dilakukan peneliti dengan langsung mendatangi 

sekolah IISS dan peneliti menginap dalam waktu beberapa hari 

untuk memperhatikan perilaku peserta didik dan untuk melihat 

dengan jelas apa yang terjadi di sekolah maupun didalam 

asrama. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data 

dengan jalan Tanya-jawab sepihak dilakukan dengan sistematik 

 
18 Supranto, Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000). Hlm. 21.  
19 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (suatu tinjauan teoritis & 

praktis), (Yogyakarta, 2016). Hlm. 30. 
20Mardalis, Metode Penelitian “Suatu Pendekatan Proposal”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hal 74.  
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dan berlandaskan tujuan penelitian. Secara garis besar ada dua 

macam pedoma wawancara yaitu : 1) tidak terstruktur, adalah 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 2) terstruktur, adalah pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list. 

21 Melalui wawancara diharapkan peneliti memperoleh data 

secara mendalam mengenai pendidikan akhlak peserta didik di 

IISS dan peneliti mewawancara peserta didik kelas 3 smp, guru 

pendidikan agama islam, guru asrama dan kepala sekolah. Hal 

ini dilakukan untuk lebih memperoleh data yang lebih kuat lagi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa dokumen-dokumen baik itu dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik, catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prastis, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya. 22  Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tertulis seperti sejarah singkat berdiri, sasaran, visi, misi, letak 

geografis sekolah, dan catatan perilaku peserta didik, serta hal-

hal yang dapat di gunakan sebagai pelengkap data dalam 

penelitian ini.  

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan pengelolaan data untuk menarik kesimpulan. Penelitian inin 

menelitian ini menggambarkan suatu kondisi apa adanya berdsarkna 

data yang diperoleh tanpa adanya manipulasi atau pengubahan data. 

Dengan tahan analisis yang dilakukan yaitu:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

 
21 Morissan, M.A. & Dr. Andy Corry W. & Dr. Farid Hamid U, Metode Penelitian 

Survei (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2012), hal. 223. 
22 Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT. 

Melton Putra, 1991). Hlm. 188.  
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Pengabstrakkan, transformasi data yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.23 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan kegiatan yang 

dilakukan selama menganalisis. Suatu penyajiansebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 24 

Semua data yang diperoleh dilapangan berupa 

observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis 

sehingga dapat memberikan kesimpulan tentang 

pembinaan akhlak peserta didik di IISS. 

c. Penarik Kesimpulan / Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk 

memverifikasikan data yang telah diperoleh dan ini 

bersifat sementara yang akan dapat berubah-ubah apabila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat. Singkatnya, makna-

makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni 

yang merupakan validitasnya.25 

 

G. Sistematika Penulisan 

 
23 Matthew B.Miles Matthew B.& A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif 

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992& A. 

Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1992) hlm 16. 
24 Ibid., hkm. 17. 
25  MohammadMulyadi, Metode Penelitian Praktis: Kualitatif Dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Publica Press, 2016) hlm 159. 
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Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

kemudian dijabarkan menjadi sub-sub bab pada setiap babnya, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan, tinjauan pustaka dan kerangka 

teori membahsa tentang pembinaan akhlak dan 

pendekatan komprehensif dan pendekatan humanis di 

International Islamic Secondary School. 

BAB II : Kajian Teori yang terdiri dari teori rujukan bagi 

penulisan penelitian. 

BAB III : Profil Sekolah International Islamic Secondary School 

Jakarta. 

BAB IV : Hasil penelitian, yang menunjukkan informasi 

mengenai gambaran umum International Islamic 

Secondary School dan pada bab ini akan dijelaskan 

hasil dari penelitian berdasarkan rumusan masalah. 

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan penelitian dengan judul “Pendekatan 

Komprehensif Dalam Pendidikan Akhlak Peserta Didik Kelas 3 SMP 

International Islamic Secondary School Jakarta, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:  

Pendidikan akhlak di International Islamic Secondary School 

menggunakan pendekatan komprehensif, terdapat dua alasan yaitu: 

Pertama, memudahkan dalam penanaman nilai-nilai akhlak dalam 

menghadapi permasalahan akhlak yang ada pada lingkup sekolah. 

Kedua, dengan pendekatan komprehensif memudahkan guru untuk 

dapat masuk kedalam dunia peserta didik.  

Adapun dalam proses pendidikan akhlak di International Islamic 

Secondary School menggunakan 4 metode Pendekatan komprehensif 

yaitu ada (1)inkulkasi atau penanaman nilai-nilai akhlak secara humanis 

dengan cara pembiasaan kegiatan seperti ceramah atau tausiah, budaya 

5s dan pembiasaan kegiatan disekolah. (2)pemberian tauladan secara 

humanis yang ditekankan dengan guru pemberi tauladan, guru 

memberikan kasih sayang dan guru pemberi contoh yang konsisten atau 

konkrit. (3)fasilitas sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas sekolah, 

lingkungan yang humanis, teguran dan sanksi edukatif terhadap 

pelanggaran dan pemberian penghargaan. dan (4)pengembangan 

keterampilan. Pada hasil pendidikan akhlak yaitu pada sikap jujur, sikap 

menghormati (sopan santun), dermawan dan istiqomah.  

Pada hal ini terdapat faktor pendukung dalam pendidikan akhlak 

yaitu guru, pergaulan siswa, fasilitas yang memadai dan 5 pilar 

kurikulum sekolah. adapun faktor penghambat dari pendidikan akhlak 

yaitu psikologi remaja, pendidikan keluarga dan habitat yang berbeda.  
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B. Saran  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendekatan humanis 

dalam pendidikan akhlak peserta didik SMP di International Islamic 

Secondary School Jakarta. Pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah 

ini sudah sangat baik, dan demi menjaga konsistenan dalam pendidikan 

akhlak tersebut penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada kepala sekolah SMP IISS 

Kepada kepala sekolah sebagai pemimpin yang  bertanggung jawab 

penuh hendaknya pertahankan pembinaan dan pemantauan dari 

pelaksanaan pendidikan akhlak di kawasan siswa-siswa SMP IISS. 

2. Kepada ustada dan ustazah 

Pendidikan dan pendekatan yang diberikan ustad dan ustazah 

kepada para siswa IISS sudah dangat baik, dan sebisa mungkin 

pertahankan segalanya untuk tetap menjadi guru yang baik 

sehingga dapat terus memberikan contoh akhlak yang baik kepada 

siswa-siswanya. 

3. Kepada orang tua siswa 

Kepada orang tua siswa, sebaiknya selalu memantau perkembangan 

para anaknya disekolah dan berikan kasih sayang dan perhatian 

yang cukup kepada mereka, walaupun sesibuk apapun luangkan 

waktu untuk anak-anak, dan berikan contoh akhlak yang baik untuk 

anak-anak karena bagaimapun orang tua adalah pendidik paling 

utama. 

4. Kepada para siswa IISS 

Untuk para siswa IISS pertahankan akhlak baiknya jangan hanya 

dilakukan disekolah saja tapi dilakukan dimanapun kalian berada, 

dan tetap menjadi anak-anak yang cerdas yang menjunjung tinggi 

akhlak-akhlak yang baik kepada sesama.  
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