
BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN,  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Secara Umum MIN 9 Bandar Lampung 

 

 

Berdasarkan Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang system 

Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap  dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang terencana, terarah, terpadu dan 

berkesinambungan. Salah satunya upaya itu adalah senantiasa melakukan 

perbaikan di lembaga pendidikan termasuk MIN. 

 

Sehubungan dengan hal itu, MIN 9 Bandar Lampung tidak ingin 

ketinggalan untuk ikut dalam memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan 

Madrasah. Ini mengingat sebagian masyarakat masih memiliki image yang keliru, 

bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan terbelakang ditinjau dari banyaknya 

aspek, diantaranya : Aspek SDM, Sarana Prasarana, Kurikulum, Input dan Output 

siswa dan pengelolaan madrasahnya. 

 

Anggapan itu justru semakin memacu MI untuk terus berbenah dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa image yang keliru, itu tidak 

seluruhnya  benar.  Madrasah  dengan  pertolongan  Allah  SWT.  Akan     mampu 



bersaing dengan sekolah umum. Apalagi semenjak tahun 1989 MI telah  

ditetapkan sebagai sekolah umum tingkat dasar yang berciri kahs agama Islam, 

yang dibawah naungan Departemen Agama. 

 

Penetapan ini membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan 

madrasah, sebab penetapan ini berimplikasi terhadap penerapan kurikulum. 

Kurikulum yang ditetapkan di tingkat SD sama dengan yang ditetapkan di MI. 

bahkan di MI memiliki kelebihan, diantaranya adalah beberapa pelajaran yang 

bermuatan agama Islam yang tidak diajarkan di sekolah umum tingkat dasar (SD). 

Justru menjadi wajib untuk diajarkan di MI, yaitu : Bahasa Arab, Al Qur’an 

Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh dan SKI. Dengan adanya kelebihan ini seharusnya 

membuat kita dan masyarakat bangsa untuk menyekolahkan putra-putrinya di 

Madrasah. 

 
1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 9 Bandar Lampung. 

 

 

 Kebanyakan Madrasah pada umumnya dibangun oleh masyarakat atau Yayasan 

swasta untuk pendidikan agama Islam anak mereka. Namun kemudian madrasah mulai 

mengajarkan mata pelajaran umum selain agama. Pada tahun 1950 Direktorat 

Kelembagaan Islam dibentuk untuk menyediakan guru dan pasilitas pendidikan untuk 

mata pelajaran umum pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk meningkatkan setatusnya 

menjadi setara terhadap sekolah dasar (kelas 1-6).  

 

 Pada tahun 1975, SKB Tiga Menteri ditanda tangani oleh Menteri Agama, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, bahwa mengajarkan 

pelajaran umum seperti pada sekolah umum dibawah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan Depdikbud bertanggung jawab menyediakan guru mata pelajaran 



umum bagi Madrasah.  

 

 

 Pada tahun 1989 dan diberlakukannya UU No. 2/1989 tentang pendidikan, 

ditandatangani oleh Presiden RI dan dengan undang-undang tersebut pendidikan 

Madrasah menyatu dengan pendidikan Nasional di bawah Depdikbud. Menurut Pasal 3 

PP no. 28/1990 Madrasah menjadi jalur penting untuk melaksanakan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun. Dengan berlakunya kurikulum baru tahun 1994, Madrasah 

diwajibkan untuk memberikan pelajaran umum sesuai dengan kurikulum Depdikbud. 

Selain kurikulum Pendidikan Agama Islam, juga diberlakukan Ebtanas bersama. Menurut 

Pasal 1 PP 28/1990 administrasi dan pengelolaan Madrasah masih dibawah Departemen 

Agama, sementara menurut pasal 4, kebijaksanaan pengembangan kurikulum dan 

penyediaan buku-buku teks ditanggung oleh Depdikbud. Namun demikian Depdikbud 

perlu berkonsultasi dengan Depag. 

 

 Pada tahun 2003 lahir Undang-Undang sistem pendidikan Nasional yang memuat 

peraturan – peraturan dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai mana diamanatkan UU No 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 3 yang berbunyi : Pendidikan 

nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan membentuk watak sereta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi       manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kereatif, 

madiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.    

 

Pasal 12 ayat 1 : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : 

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama. 



b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya  

c.  Dan seterusnya  ………..  

 

Pasal 17 ayat  

1. Pendidikan dasar merupakan  jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. 

2. Pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah 

 

Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990 Pasal 1 tentang pengelolaan madrasah 

masih dibawah Departemen Agama, sementara pasal 4, kebijaksanaan pengembangan 

kurikulum dan penyediaan buku-buku teks ditanggung oleh Depdikbud. Namun demikian 

dalam hal ini Depdikbud perlu konsul tasi dengan Depag.  

Diundangkannya UU No. 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah seperti yang 

termuat dalam Pasal 8 tentang pelimpahan wewenang kepada daerah terhadap 

pembiayaan, Pasal 11, Kewenangan daerah kabupaten kota mencakup semua bidang 

pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan 

seterusnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan pendidikan berada dibawah 

kewenangan daerah kabupaten dan kota. 

UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan 

perekonomian daerah. 

Setiap orang mempunyai dorongan untuk mempelajari agama, dorongan ini lahir 

karena ingin mencari kebenaran, rasa aman dan kebahagiaan di dunia maupun sesudah 

mati. Apa yang ditemui manusia mengenai agama adalah setarap ditingkat pemikirannya, 

kelompok manusia yang masih bersahaja memiliki agama sesuai dengan kehidupan 



kebersahajaannya. Agama mutlak untuk dijadikan materi dalam pembinaan mental dan 

moral, karena agama menjadi penuntun hidup manusia, yang dikembangkan melaui 

surau-surau untuk mengajarkan materi dan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Sejurus 

masalah tersebut maka masyarakat membentuk lembaga  pendidikan yang bernama 

madrasah, karena masyarakat melihat peranan madrasah adalah suatu tempat dimana 

telah dibentuk dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tempat 

belajar dan mengakaji ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu umum yang lainnya, 

yang tidak kalah pentingnnya adalah madrasah sebagai tempat pendidikan ilmu agama 

dan umum, pembinaan mental dan moral siswa yang masih berusia sekolah. Dengan 

demikian peranan madrasah jelas sangat penting dan setrategis dalam memberikan 

pendidikan ilmu agama dan umum, membina pendidikan moral dan mental siswa. 

 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Bandar Lampung terlahir sebagai madrasah swasta 

pada  tahun 1970 yang menempati sebuah bangunan yang merangkap mushola. 

Kemudian pada tahun 1973 dibuatlah bangunan khusus dengan sarana prasarana yang 

sangat sederhana, yang beralamat di jalan Imam Bonjol, kemudian tahun 1975 pindah 

lokasi di Jalan Tamin No 36 sampai saat ini. 

Pada Tahun 2014 Nama MIN Sukajawa Berubah Nama sesuai dengan Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia NOMOR 157 TAHUN 2014 Tentang Perubahan 

Nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri, maka Sesuai dengan keputusan tersebut MIN 

Sukajawa berubah nama menjadi MIN 9 Bandar Lampung samapi dengan saat ini.  

 Tercatat sebagai kepala atau pimpinan madarasah pada saat pertama didirikan 

sampai saat ini adalah :  

 

1. Pada tahun 1970 s/d 1973 dipimpin oleh ibu Salsiah. 

2. Pada tahun 1973 s/d 1975 dipimpin oleh ibu Saman. 

3. Pada tahun 1975 s/d 1977 dipimpin oleh ibu Ifah. 



4. Pada tahun 1977 s/d 1982 dipimpin oleh bapak A. Syamsudin. 

5. Pada tahun 1982 s/d 1986 dipimpin oleh ibu Dra. Rukiah. AS. 

6. Pada tahun 1986 s/d 1995 dipimpin oleh ibu Muzna Alwi. 

7. Pada tahun 1995 s/d 1996 dipimpin oleh ibu Mutmainah. 

8. Pada tahun 1996 s/d 1997 dipimpin oleh Bapak Drs. Thohiri Mukti 

9. Pada tahun 1997 s/d 2003 dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman, S.Pd. 

10. Pada tahun  2003 s/d 2006 di pimpin oleh  Bapak  Rifki. 

11. Pada tahun 2006 s/d 2012 di pimpin oleh  Ibu Hj. Maswidah, S.Pd.I, MM.Pd 

12. 15 Februari  2012 S/d sekarang di pimpin oleh Drs. Hi. Zahirun, M.Pd.I  

 

 

Madarasah Ibtidaiyah adalah wadah kegiatan propesianal untuk membina, 

membimbing, mendidik, mengarahkan siswa/siawi secara koordinatif dan 

fungsional antara kepala madrasah, dewan guru, wali murid beserta pihak terkait 

(Stic Kholder ).  

1. Landasan pilosofis. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah kemandirian, untuk menuju kearah sana, 

proses pendidikanpun dilakukan dengan pengembangan konsep pemandirian. 

Madrasah lahir dan berada dari masyarakat sebagai wujud aspirasi dan partisipasi 

pendidikan mereka. Dengan demikian sebenarnya Madrasah sangat potensial 

untuk mengembangkan IMTAQ dan IPTEK. 

2. Landasan Sosiologis. 

Madrasah dalam pemandiriannya merupakan wujud aspirasi masyarakat, dengan 

demikian proses maupun hasil pendidikan madrasah harus merepresentasikan 

kebutuhan masyarakat tentang madrasah. Madrasah merupakan wujud sarana 

dakwah yang diharapkan dapat menghasilkan para lulusannya yang mampu 



beradaptasi  dengan kebutuhan dirinya, lingkungan hidup yang akan dimasukinya 

baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan global.  

 

 

3. Landasan dasar politis.  

Demokrasi pada dasarnya pemberian kesempatan pada warga untuk mengambil 

andil dalam proses kehidupan bermasyarakat. Wujud demokratisasi adalah 

prolehan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai hak dasar manusia seutuhnya 

yang lebih manusiawi, merupakan hak dasar. Dengan melalui pendidikan 

eksistensi manusia sebagai makhluk yang beradap dapat diwujudkan.  

A. Visi 

 Menjadikan Madrasah yang berprestasi dan Populis 

 

B. Misi 

 Meningkatkan Profesionalisme Guru  

 Melaksanakan KBM yang Kondusif  

 Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Semua Komponen Madrasah 

 

C. Tujuan 

 Menghasilkan Lulusan yang berprestasi dan Islami 

 Menghasilkan Guru yang Profesional  

 

Tujuan Umum 

Meningkatkan mutu penyelenggaraan madrasah yang efektif dan efisiaen, 

serta meningkatkan peranserta masyarakat secara optimal dan mengembangkan 

pembelanjaran aktif, dinamik, menyenangkan dengan pemanpaatan sumberdaya 



lingkungan yang ada. 

Tujuan Khusus 

- Meningkatkan kemapuan-kemapuan individual. 

- Meningkatkan propesional civitas madrasah dalam mencapai target mutu yang 

ditetapkan. 

- Meningkatkan jaringan kerja kemitaraan antara madrasah, dengan masyarakat 

dan pihak manapun untuk berkontribusi secara optimal dalam 

menyelenggarakan pendidikan dimadrasah  

- Mengembangkan pran aktif masyarakat terhadap terhadap masalah yang 

dialami dalam menuju madrasah madiri dan bermutu kompetitif. 

 

D. Karakteristik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Bandar Lampung. 

1. Memiliki kebijakan mutu PBM yang berorientasi pada proses belajar untuk 

bekerja, belajar untuk hidup bersama, belajar untuk mengetahui, belajar untuk 

diri sendiri. 

2. Sumberdaya yang tersedia memiliki kemampuan PBM dan manajerial. 

3. Staf yang kompeten, berdedikasi yang tinggi, kebersamaan, keterikatan, 

kesatuan dan komunikatif, lingkungan madrasah yang aman, tertib dan 

menyenangkan. 

4. Memiliki harapan prestasi yang tinggi, pengelolaan dengan tenaga 

kependidikan yang efektif, perencanaan yang matang, penilaian dan imbal 

jasa. 

5. Berorientasi pada siswa yang memiliki budaya mutu, kontrol untuk kendali 

kualitas, kewenangan selaras dengan tanggung jawab, prestasi disertai dengan 



penghargaan, kerjasama yang solid, aman, nyaman dan puas serta merasa 

memiliki. 

6. Manajemen yang memadai, tim kerja yang kompak, cerdas, dinamis, dan 

komunikatif, partisipasi warga madrasah yang tinggi, mau berubah dan 

terbuka, memperbaiki diri dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta 

memiliki akuntabilitas (laporan, presentasi, respon orang tua). 

 

E. Komponen Madrasah. 

1. Pengangaran  

a. Efektipitas dalam penganggaran yang diwujutkan dalam perencanaan 

tahunan. 

b. Sarana alokasi pendanaan untuk kegiatan rutin dan inopatif, tersedia dan 

efektif. 

c. uber dana berasal dari wali murid dan donatur-donatur tetap dan tidak 

tetap yang mengimpaqkan sebagian rizkinya yang diberikan Allah 

kepadanya, baik berupa infaq, sadaqoh dan zakat Mal (zakat harta). 

 

2. Keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan penetapan ditingkat madrasah. 

a. Visi, Misi, nilai dan sasaran dalam koridor kebijakan pendidikan Nasional 

b. Pengembangnan  proses belajar mengajar. 

c. Pengembangan sistem rekrutmen dan pembinaan kesiswaan. 

d. Pengambilan keputusan   dilakukan   bersama-sama. 

 

3. Tersedia  sistem pendukung. 

a. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan 

kemampuan manajerial 



b. Peranserta masyarakat baik dalam bentuk ide, gagasan, sarana, dana, serta 

keterlibatan lansung dalam proses pendidikan dimadrasah. 

c. Madrasah itu sendiri. 

 

4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Madrasah. 

a. Madrasah sebagai organisassi belajar yang senantiasa sensitif terhadap 

perubahan baik dalam tatanan mikro maupun makro. Sebagai organisasi 

belajar dituntut untuk mampu menyusun program yang aplikatif dan 

terukur. 

b. Struktur organisasi madrasah termasuk struktur  yang pendek/rendah. 

Dengan demikian efesiensi pencapaian tujuan cukup terjamin, karena 

pimpinan memahami kapasitas masing-masing indipidu   hingga sikap 

indipidu teroptimalisasikan dalam mendukung pencapaian tujuan 

madrash. 

c. Pembagian kerja di madrasah tidak pertikal, tetapi bersipat horizontal, 

bersifat kerjasama sejajar, bahu membahu untuk mencapai tujuan. 

d. Madrasah harus senantiasa mengejar taget dengan program-program yang 

dikembangkan. Pencapaian target tersebut dapat menggunakan strategi 

sebagai berikut:  

- Target ditetapkan saat ini dibandingkan dengan target priode sebelumnya 

- Target yang ditetapkan dibandingkan dengan organisasi lainnya 

- Target disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 



5. Langkah – langkah Perencanaan Madrasah. 

NO  TAHAPAN U R A I A N 

1 Sosialisasi PBM kepada 

warga Madrasah dan 

aparat terkait 

a. Memahami sitem budaya, sumberdaya yang ada 

di Madrasah Ibtidaiyah agar dapat mendukung 

keberhasilan Madrasah.  

b. Mengidentipikasi budaya yang perlu diperkuat. 

c. Bekerja dengan semua unsur madrasah untuk 

mewujudakan tujuan PBM Madrasah. 

d. Menjelaskan kepada semua pihak perlunya 

Madrasah Ibtidaiyah . 

e. Menjelaskan kepada semua pihak tentang 

sumberdaya dan sistem yang belum dimiliki, 

padahal sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan PBM Madrasah 

f. Memotipasi berbagai pihak untuk dapat 

berpartisipasi dalam pelaksanaan PBM MI.  

2 Mengidentipikasi  

tantangan nyata di MI 

a. Tantangan kualitas : 

- Membaca, menulis dan berhitung 

- Bidang studi Agama [Qu’ran Hadist. Aqidah 

Akhlak, SKI, Fikih, Bahasa Arab]. 

b. Produktipitas madrasah tentang kelulusan dan    

keberhasilan baca tulis Al-Qu’ran. 

c. Efektipitas, yaitu perbandingan nyata yang edial 

dengan prestasi nyata. 

d. Efisiensi 

- Biaya yang diperlukan untuk proses 

pendidikan 

- Manfaat dari biaya yang dikeluarkan dalam 

menunjang prestasi. 

3 Merumuskan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran. 

a. Merumuskan Visi, Misi 

b. Merefleksikan kepentingan kepala, guru, staf, 

siswa/i MI, orang tua. Komite Madrasah yang 

akan dicapai 

c. Pencapaian tujuan yang realistis, terarah, relefan 

dengan tujuan pendidikan Nasional. 

d. Sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek 

dan panjang 

4 Melakukan analisis Analiisis merupakan penilaian diri atas tingkat 

kesiapan MI untuk meningkatkan diri melalui 

penerapan Managemen Berbasis Sekolah (MBS), 

unsur yang dinilai adalah : 

- Proses Belajar Mengajar (PBM) 

- Ketenagaan 

- Sarana dan dana 

- Partisipasi wali murid dan masyarakat 

- Siswa dan managemen. 

 Menetapkan pemecahan 

masalah 

- Menetapkan target yang akan dicapai  

- Menetapkan partisipasi wali murid 



- Mentargetkan partisipasi masyarakat pedulai M I  

 Menysusun Program Program berdasarkan pada asfek-asfek :  

- Sasaran, pelaku, mekanisme kerja. 

- Sasaran dan dana yang dibutuhkan, serta jadwal 

 Menyusun anggaran Menetapkan target penerimaan dan rencana 

pengeluaran untuk melaksanakan program 

 Melaksanakan rencana Melaksanakan seluruh program 

 Melaksanakan monitoring 

dan evaluasi 

Evaluasi dilakukan dalam jangka pendek  dan 

jangka panjang ( akhir semester ). 

 

 

H. Penjabaran tugas dan tanggung jawab kepala madrasah :  

 

 Kepala Madrasah sebagai  Adukator bertugas melaksanakan proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. 

 Kepala madrasah selaku manager mempunyai tugas : 

1. Mengatur proses bealajar mengajar ( PBM ) 

2. Menyusun perencanaan 

3. Mengorganisasikan dan mengarahkan kegiatan. 

4. Mengkoordinasikan kegiatan 

5. Melaksanakan pengawasan 

6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

7. Menentukan kebijakan 

8. Mengadakan rapat dewan dengan guru dan karyawan. 

9. Mengambil kebijakan 

10. Mengatur hubungan madrasah dengan masyarakat, instansi dan pihak-pihak 

terkait 

 



 Kepala madrasah sebagai administrator bertugas menyelenggarakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, 

ketatausahaan, keuangan, perpustakaan, dan keterampilan. 

 

 Kepala madrasah sebagai motifator, fasilitator, supervisor bertugas 

menyenyelenggarakan : 

1. Proses belajar mengajar 

2. Kegiatan bimbingan dan konsling 

3. Kegiatan ektra kurikuler 

4. Kegiatan ketatausahaan 

5. Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait 

6. Sarana dan prasarana 

 

I. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Bandar Lampung 

Terlampir. 

J. Data Anggota KKM Terlampir  
 

Tujuan dari dibuatnya visi dan misi tersebut agar Lulusan MIN 9 Bandar 

Lampung memiliki akhlak dan berkepribadian mulia, mampu bersaing dalam 

kualitas dan kwantitas, serta menjadi kebanggaan masyarakat. 

 
2. Kondisi secara umum MIN 9 Bandar Lampung. 

 

 

Dari sisi bangunan fisik MIN 9 Bandar Lampung telah memiliki banyak 

kemajuan yaitu : 

- Ruang Kepala, Ruang Guru dan TU : 1  

 
- Ruang Kelas : 6  

 



- WC dan Kamar mandi Kepala : 1  

 
- WC dan Kamar mandi Guru : 2  

 
- WC dan Kamar mandi Siswa : 4  

 
- Taman Sekolah 

 
Sedangkan daftar guru yang mengajar , dan jumlah murid tahun ajaran 

2016/2017 yang terdapat di MIN 9 Bandar Lampung sebagai  berikut : 

Data Guru MIN 9 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 

 

No Nama Jabatan/bidang study 

1  Drs. H. Zahirun, M.Pd.I Kepala Madrasah 

2  Hamid, S.Pd.I Guru Fiqih 

3  Samsul Arifin, S.Pd.I Guru Penjaskes 

4  Zainab, S.Pd.I Guru Kelas 

5  Mariyah, S.Pd.I Guru Kelas  

6  Choswari, M.Pd.I Guru Kelas 

7  Fakhiha, M.M.Pd. Guru Kelas 

8  Pairuz Amalia, S.Pd.I Guru Kelas 

9  Reni Yuliani, S.Ag Guru Kelas 

10  Hasanah, S.Pd.I Guru Kelas 

11  Misdalela, S.Ag Guru Kelas 

12  Nillida, S.Pd.I Guru Kelas 

13  Fakiha, M.M.Pd. Guru Kelas 

14  Zulfa Mariah, S.Pd.I Guru Kelas 

15  Edi Saputra, S.Pd.I Guru Kelas 

16  Sakdiyah, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia 

17  Futri Distiana, S.Pd. Guru Bahasa Inggris 

18  Siti Sofa, SE Guru Matematika 

19  Amam Farih, M.Pd.I Guru Bahasa Arab 
 

 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha MIN 9 Bandar Lampung Tahu 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B . ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 
1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam atau Akidah Akhlak dalam 

Membina Akhlak Peserta Didik di MIN 9 Bandar Lampung 

 

 

Masa depan siswa secara umum banyak bergantung pada guru. Guru 

yang pandai, Bijaksana mempunyai kemampuan dan keikhlasan terhadap 

pekerjaanya mampu mendidik siswa kearah yang positif. 

 

Guru menyadari bahwa siswa yang datang kesekolah untuk belajar itu 

belum tentu atas kemauanya sendiri, tetapi mungkin karena memenuhi 

keinginan orang tuanya. Semasa siswa itu tidak dapat melaksanakan 

kebutuhan akan pelajaran yang diberikan kepadanya, ia hanya menjalankan 

tugas yang diajarkan guru. Bahkan barangkai siswa itu terpaksa duduk 

mendengarkan guru akan tetapi perhatiannya kurang terhadap penjelasan 

guru. 

 

Dari pemahaman di atas tampak bahwa guru mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam upaya membentuk, mengarahkan, dan membina siswa 

sehingga ia mampu menjadikan seorang siswa berakhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Proses belajar megajar di dalam kelas, bukan hanya transfer ilmu 

pengetahuan akan tetapi dapat dapat dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif 

yang dapat membuat anak meniru pembiasaan tersebut. Seperti bertutur kata 

yang lembut, mengucap salam, menghargai pendapat teman, tidak memaki 

teman, dan berprilaku sopan terhadap guru atau orang tua di luar sekolah. 

 



Peneliti mengamati cara penyampaian guru di dalam kelas mudah 

dimengerti siswa, metode-metode yang digunakan dalam satu pelajaran pun 

bervariasi, seperti metode ceramah, bercerita yang diselingi dengan pesan- 

pesan moral, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, sehingga siswa tidak jenuh 

dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas.
78

 

 

Pola pembinaan akhlakul karimah yang ditetapkan, dilatihkan, dan 

dibiasakan kepada siswa yang dilakukan oleh guru melalui contoh-contoh, 

pembiasaan, dan keteladanan terkadang masih tidak dapat melekat dalam 

kepribadian siswa dikerenakan lingkungan luar yang dapat merusak 

kepribadian siswa menjadi kurang baik. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru dan peran 

lingkungan sekolah dalam membina akhlak siswa sangat-sangat  diperlukan 

agar dapat membuat akhlak siswa membaik. Dilingkungan MIN 9 Bandar 

Lampung peneliti melihat kurang   baiknya   akhlak   beberapa   murid.   seperti   

contoh   berkata    kasar, menganggu kawan sekitar, kurang patuhnya terhadap 

guru, mengobrol atau berisik di dalam kelas. 
79 

Semua hal di atas tidak dapat langsung kita salahkan terhadap guru atau 

lingkungan sekolah. Tetapi bisa saja akhlak siswa memburuk diluar lingkungan 

sekolah, atau pola pergaulanya diluar sekolah. Disini peran guru dan peran 

lingkungan sekolah untuk membina akhlak sangat diuji untuk merubah siswa 

yang kurang baik menjadi baik. 
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Guru mempunyai tugas-tugas yang dikemukakan oleh S.Nasution, 

diantaranya sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pola pembinaan 

akhlakul karimah yang ditetapkan, dilatihkan, dan dibiasakan kepada para  

siswa yang dilakukan oleh guru melalui contoh pembiasaan, dan keteladanan. 

Siswa cenderung meneladani gurunya. Dasarnya adalah secara psikologis anak 

memang senang meniru, tidak saja yang baik, yang jelekpun ditiru. 

 

Maka guru memberikan keteladanan seperti guru melakukan bebrapa 

kegiatan diantaranya guru mengajarkan tepat waktu : waktu datang dan waktu 

pulang, bertutur kata baik, menyayangi teman, tegas dan menjaga kebersihan di 

dalam kelas. Pola pendidikan seperti ini akan melekat dalam pikiran dan nurani 

siswa, seehingga melahirkan pengalaman individu siswa yang memunculkan 

sikap dan kpribadian mulia. 

Bapak sidiq guru mata pelajaran akidah akhlak menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi di dalam kelas. Penggunaan metode 

diharapkan agar anak tidak jenuh dalam pelajaran, dan agar siswa dapat mudah 

mengerti pembelajaran. 

 

Jumlah siswa dikelas 5A ada 40 orang. Jumlah ini sebenarnya membuat 

tugas seorang guru semakin lebih berat untuk mengontrol semua siswa agar 

proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan 

jumlah murid yang lumayan banyak di dalam kelas ,membuat peran guru harus 

semakin aktif untuk mengawasi dan mengontrol siswa. 

 

Proses belajar mengajar di dalam kelas juga diamati, jika ada seorang  

siswa yang tidak mengerjakan PR maka siswa tersebut dihukum, hukumanya 

adalah mengerjakan soal yang diberikan guru dan mengerjakanya diluar kelas 



 

atau dengan cara berdiri didepan kelas sampai waktu pelajaran habis. Hal ini 

dilakukan agar siswa jera dengan perbuatanya, jika dihukum dengan hukuman 

yang ringan maka dikhawatirkan akan diulangi lagi.
80

 

 
Penulis juga mengamati bahwa beberapa guru sebagai tokoh teladan dalam 

mencontohkan sikap teladanya dengan membiasakan tertib mengucap salam, 

jika guru setiap masuk mengucapkan salam itu dapat diartikan sebagai usaha 

membiasakan.  Apabila  siswa  masuk  kelas  tidak  mengucapkan  salam, maka 

guru mengingatkan agar masuk ruangan hendaknya dengan mengucapkan 

salam.
81

 

 

Kemudian dalam membina akhlakul karimah siswa disekolah, memang 

tidak hanya cukup dengan mengedepankan peranan keteladanan guru, 

melainkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan di 

sekolah. 

 

Adanya efek keteladanan kepala sekolah dan guru terhadap akhlakul 

karimah siswa tercermin dalam prilaku siswa, selain faktor keteladanan guru 

tentunya banyak faktor lainya yang berpengaruh terhadap suksesnya 

penanaman nilai akhlak dilingkungan sekolah. 

 

Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. 

Faktor internalnya terdiri atas motivasi siswa untuk berakhlakul karimah, 

kemalasan siswa untuk konsisten dengan tata krama dan tata tertib, pihak-

pihak yang ditunjukan dalam menanamkan dan mengawasi prilaku siswa. 
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Sementara faktor eksternalnnya diantaranya meliputi latar belakang siswa 

yang beragam, banyaknya muatan ajar keagamaan yang dapat menjadi  

motivasi siswa untuk menegakkan nilai akhlakul karimah, adanya jadwal 

kegiatan siswa yang ketat, adanya tata krama dan tata tertib yang dibakukan, 

serta sistem kontrol yang konsisten dan tegas dari pengelola sekolah. 

 
2. Peranan Guru Akidah Akhlak dalam Membina Akhlak Peserta Didik di 

MIN 9 Bandar Lampung 

 

Peranan guru akidah akhlak lebih berat dari guru-guru bidang studi lainya. 

Sebab selain ia sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan 

tentang akhlak, ia juga dituntut untuk mengemplementasikan seluruh ilmu 

pengetahuannya secara nyata dalam bentuk sehari hari. Hal inilah yang 

membedakan kenapa guru agama sangat penting dalam pembentukan 

kepribadian siswa. Selama peneliti berada dilapangan peneliti memperhatikan 

guru yang bersangkutan dalam penelitian ini guru memfokuskan pada guru 

bidang study Akidah Akhlak yaitu Bapak M. Siddiq S.A. Bapak Siddiq dalam 

hal  tanggung  jawab  adalah  cukup  baik.  Guru  tersebut  selalu    memenuhi 

tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar disekolah.
83 

 

Setiap selesai materi pembelajaran, ia selalu memberikan tanya jawab 

kepada siswa, tugas baik berupa ulangan harianataupun pekerjaan rumah. Ia 

selalu hadir kesekolah, kalaupun berhalangan hadir masuk kekelas 

dikarenakan ada tugas dari sekolah ia tetap memberikan tugas untuk  

dipelajari oleh siswa-siswanya.
84
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Data tersebut tidak hanya peneliti dapatkan dari hasil observasi, namun 

peneliti juga menanyakan kembali kepada bebrapa siswa. Peneliti membaur 

ditengah-tengah siswa agar lebih mudah untuk memperhatikan dan menggali 

lebih dalam lagi tentang akhlak siswa secara natural. 

Namun kurang berhasilnya peran guru untuk membina akhlak peserta  

didik di MIN 9 Bandar Lampung bukan sepenuhnya keslahan dari guru dan 

sekolah. Karena pada dasarnya sekolah bertujuan untuk membina siswa agar 

menjadi siswa yang cerdas, berkelakuan baik , memiliki tata krama sopan 

santun, dan serta disiplin. 

 

Tetapi terdapat bebrapa faktor yang membuat kurang bainya akhlak siswa. 

Disini penulis membuat faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan 

agama islam dalam membina akhlak peserta didik . 

 

1. Faktor pendukung 

 

 

a. Tenaga Pendidikan yang profesional 

 

Dewan guru MIN 9 Bandar Lampung merupakan tenaga yang 

profesional dalam membina akhlak. Disini guru dituntut untuk 

saling bekerja sama dan membantu siswa tidak hanya dibebankan 

kepada guru tertentu saja melainkan seluruh guru dan warga 

sekolah. 

MIN 9 Bandar Lampung dalam setiap kegiatan keagamaan tidak 

hanya guru agama saja yang bertanggung jawab tetapi seluruh guru 

yang ada, sehingga semua guru memiliki kewajiban dan tugas 

bersama atas perilaku siswanya. 

 



 

 

b. Partisipasi aktif masyarakat disekitar lingkungan sekolah 

Keberadan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembinaan akhlak. Kerjasama sekolah dengan orang tua untuk 

mengawasi pergaulan anaknya diluar sekolah sudah berjalan 

dengan baik, karena di awal siswa masuk sekolah orang tua siswa 

dikumpulkan, diberi penjelasan dan diajak bekerjasama untuk ikut 

mengawasi dan membimbing anaknya ketika dirumah, sehingga 

jika ada siswa yang bermasalah di sekolah. Orang tuanya akan 

dipanggil kesekolah untuk diberi penjelasan mengenai apa yang 

dilakukan anaknya dan diajak bermusyawarah untuk mengambil 

solusi yang terbaik buat anaknya, sehingga oraang tua akan merasa 

malu, menegur, dan mengawasi anaknya dengan baik saat dirumah. 

 

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah orang tua 

dan sekolah juga ikut bertanggung jawab dalam pembentukan 

akhlak siswa, karena keberadaan siswa dimasyarakat lebih banyak 

dan lebih lama dibandingkan disekolah, sehingga selain bekerja 

sama dengan orang tua, sekolah juga bekerja sama dengan tokoh 

agamaa dan masyarakat. Adanya lembaga keagamaan seperti 

majelis Ta’lim maupun pengajian al-Qur’an dilingkungan siswa, 

mempunyai andil yang besar dalam pembentukan akhlak dan  

sangat membantu guru dalam membina siswanya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Sarana dan Prasarana 

MIN 9 Bandar Lampung mempunyai mushola yang memadai 

untuk menampung siswa dalam melakukan kegiatan keagamaan, 

seperti sholat dzuhur berjama’ah yang dilakukan oleh warga 

sekolah, peringatan hari besar islam, dan Praktek ibadah untuk 

siswa. 

 

2. Faktor Penghambat 

 

a. Minimnya pendidikan agama dikeluarga dan perhatian dari orang 

tua. Kesibukan orang tua melaksanakan kegiatannya terkadang 

sampai melupakan tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya. 

Karena pada umumnya ketika orangtua menyekolahkan anaknya 

seketika itu juga mereka berasumsi bahwa tugas dan tanggung 

jawab pendidikan sepenuhnya telah diserahkan pada pihak sekolah. 

 

Faktor sosial ekonomi yang minim memaksa orang tua untuk 

mencari pemasukan dengan bekerja tanpa mengenal waktu. 

Sehingga anak akan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua. Akibatnya mencari kesenangan sendiri dengan teman-temanya 

tanpa ada pengawasan dari orang tua. Sebagian orang tua lebih 

memanjakan anaknya sehingga apa saja yang dilakukan anaknya 

dibiarkan, bahkan didukung meskipun hal tersebut kurang baik. 

 

Orang tua adalah figur dan cerminan bagi anaknya. Apa yanng 

diperbuat dan dicontohkan orang tua pada anaknya itulah yang 

akan   ditiru.   Kebiasaan   orang   tua   dalam   sholat   berjama’ah, 



 

membaca al-Qur’an dan memberikan keteladanan yang baik sudah 

banyak berkurang. 

 

Karena itu oranng tua harus meluangkan waktu untuk memberikan 

perhatian dan bimbingan serta keteladanan yang baik bagi  

anaknya. Orang tua harus berupaya untuk menciptakan rumah 

tangga yang harmonis, tenang dan tentram, sehingga anak dapat 

dengan mudah untuk diarahkan pada hal-hal yang positif. 

 

Jadi orang tua seharusnya menampilkan tauladan yang baik bagi 

anak-anaknya, dalam setiap tindak-tanduknnya harus 

mencerminkan nilai-nilai islami. Karena pendidikan yang pertama 

dan utama adalah pendidikan yang ada dirumah sehingga  anak 

akan mudah meniru tingkah laku yang baik pada orang tuanya. 

 

b. Kurang kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan 

keadaan yang berkaitan dengan keagamaan. Pada umumnya siswa 

saat sekarang diluar jam sekolah lebih senang menghambur- 

hamburkan waktuya untuk berhura-hura, bermain, jalan-jalan 

kesana kemari untuk mencari kesenangan, dibandingkan untuk 

belajar, ataupun mengikuti pengajian-pengajian yang bernuansa 

kegamaan. 

 

Padahal kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat bermanfaat dan 

menambah pemahaman  siswa mengenai  pelajaran  agama. Karena 



 

 

 

itu solusi yang ditawarkan yaitu menambah pembelajaran pada jam 

sekolah atau dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai daya 

tarik dan lebih bermanfaat untuk siswa. 

 

Penulis melihat beberapa siswa di MIN 9 Bandar Lampung pada saat 

diluar jam pelajaran lebih senang melakukan hal-hal yang 

mencerminkan kurang baiknya akhlak siswa tersebut, seperti 

mengganggu kawan, berkata yang senonoh saat berbicara dengan 

kawan seusianya, dan kurang sopan santunya terhadap orang tua , 

disini kurang sopan santunya kepada orang tua penulis 

menggambarkannya terhadap penjual-penjual makanan yang berjualan 

disekitar sekolah. 

 

Dari faktor pendukun dan penghambat diatas penulis menyimpulkan bahwa 

yang menyebabkan kurang baiknya akhlak seorang siswa bukan dari kurang 

baiknya ajaran guru di sekolah akan tetapi terdapat faktor yang lebih berpengaruh 

diluar lingkup sekolah. Karena faktor di luar lingkungan sekolah sangat 

berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak siswa. 

 


