
      

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negerri 9 Bandar Lampung 

Kebanyakan Madrasah pada umumnya dibangun oleh masyarakat 

atau Yayasan suasta 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 statusnya menjadi 

setara dengan 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 
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memberikan pelajaran umum sesuai dengan kurikulum Depdikbud. Selain 

kurikulum Pendidikan Agama Islam, juga diberlakukan Ebtasan 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. 
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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 wewenangan 

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. 

 

 



52 

 

 

 

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 
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menempati sebuah bangunan yang merangkap mushola. Kemudian pada 

tahun 1973 dibuatlah bangunan khusus dengan sarana perasana yang 

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

1975 pindah lokasi ke jalan Tamin No 36 sampai saat ini. Sebelumnya 

nama MIN 9 bernama MIN Sukajawa pada tahun 2014 diganti nama MIN 

9 Bandar Lampung. 

 Tercatat sebagai kepala atau pimpinan madarasah pada saat 

pertama didirikan samapai 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 dipimpin oleh Bapak Rifki, S.Pd.I 

11. Pada Tahun 2006 s.d 2012 di pimpin Oleh Ibu Hj. Maswidah, S.Pd.I. 
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12. Pada Tahun 2012 sampai dengan sekarang dipimpin oleh 

Drs.Hi.Zahirun,S.M.Pd.I 

 

2. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung adalah 

Madrasah setingkat Sekolah Dasar yang memadukan materi-materi pelajaran 

umum dan materi pelajaran agama yang merupakan ciri khas Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung. Adapun visi Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung adalah Beriman, Bertaqwa, Berprestasi, 

Terampil, serta dapat bersaing dengan lembaga pendidikan. 

Dari visi tersebut diharapkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 

Bandar Lampung dapat menjadi lembaga pendidikan yang secara umum 

berprestasi unggul, memiliki karakteristik islami dan populis (merakyat) yang 

dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Siswa yang 

dihasilkan adalah siswa yang memiliki keunggulan dibidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, tetapi memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi.  

Menurut Hamid,S.Pd.I wakil kepala sekolah bidang kurikulum, visi 

tersebut ditetapkan dengan tujuan agar siswa yang dihasilkan tidak hanya pintar 

saja tetapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Kepintaran 

siswa diasah melalui pembelajaran dalam bidang ilmu dan teknologi, sementara 

keimanan dan ketakwaan diasah melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan 

(islam) dalam diri siswa, baik dalam pelajaran yang secara langsung 
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berhubungan dengan keagamaan, maupun dalam pelajaran yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1
 

Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam Misi Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal 

2. Menlengkapi sarana-prasarana belajar siswa, guru, TU, agar bekerja secara 

optimal 

3. Memberikan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik untuk 

melanjutkan pendidikan bagi peserta didik untuk melaksanakan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

4. Menumbuhkan kesadaran kepada diri siswa untuk mengamalkan ajaran 

agama islam. 

5. Menumbuhkan kesadaran kepada semua warga sekolah untuk mengetahui 

tugas dan kewajiban. 

6. Melaksanakan pembinaan secara intensif terhadap kegiatan ekstra 

kulikuler, bakat, potensi yang dimilki. 

  Menurut Hamid,S.Pd.I wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

visi dan misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung tersebut 

diharapkan mampu menjadi panduan dalam rangka mencapai tujuan Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung.  

 

                                                 
1 Hamid,S.Pd.I Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung 10 oktober 2013 
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Adapun tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar 

Lampung adalah : 

1. Menghasilkan lulusan yang rajin beribadah dan berbudi pekerti 

luhur sesuai dengan agama islam  

2. Menghasilkan lulusan yang berprestasi optimal sesuai dengan 

tingkat kecerdasannya.  

3. Menghasilkan setiap lulusan menguasai salah satu bidang 

kerajinan tangan, kesenian atau olahraga sesuai dengan bakat dan 

minatnya. 

a. Visi 

Bersih, Indah, Bersikap Islami dan Berkualitas. 

b. Misi 

a. Menanamkan kebiasaan hidup bersih, sehat dan indah. 

b. Menanamkan kesadaran untuk mengamalkan Iman dan Taqwa 

(IMTAQ). 

c. Mengajarkan dan mengembangkan dasar - dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat meningkatkan kualitas anak didik (IPTEK).  

 

3. Tujuan 

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. 
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Tujuan Khusus 

- Meningkatkan kemapuan-kemapuan indipidual. 

- 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. 

-  

b. Karakteristik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9. 

a. Memiliki kebijakan mutu PBM yang berorientasi pada proses belajar 

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

belajar untuk diri sendiri. 

b. Sumberdaya yang tersedia memiliki kemampuan PBM dan manajerial. 

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

kesatuan dan komunikatif, lingkungan madrasah yang aman, tertib dan 

menyenangkan. 

d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi, pengelolaan dengan tenaga 

kependidikan yang efektif, perencanaan yang matang, penilaian dan imbal 

jasa. 
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e. 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. 

f. 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). 

 

4.  Komponen Madrasah. 

1. Pengangaran  

a. Efektivitas dalam penganggaran yang diwujutkan dalam perencanaan 

tahunan. 

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

dan efektif. 

c. Suber 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. 
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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. Prinsif-prinsif 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 
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 Target yang ditetapkan dibandingkan dengan organisasi 

lainnya 

 Target disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang 

dimiliki. 
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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  

c. dan    keberhasilan baca tulis Al-Qu’ran. 

d. Efektipitas, yaitu perbandingan nyata yang ideal 
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dengan prestasi nyata. 

e. 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. 
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 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 ). 
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1. Surat Dinas 

2. Buku Agenda 

3. Buku laporan rapat 

4. Buku pengumuman 

5. Buku kegiatan sekolah 

      

   Administrasi Sekolah 

Adminitrasi  

Sekretariat 

1. Data siswa  

2. Data Guru dan pegawai 

3. Kepangkatan /Duk 

4. Struktur organisasi 

5. Jadwal mengajar 

6. Struktur BP3 

7. Daptar piket kelas 

8. Kalender pendidikan 

9. Statistik sekolah 

10. Data siswa pidahan 

11. Program sekolah 

Administrasi 

Kegiatan 

1. Administrasi keuangan sekolah 

2. Buku kas 

3. Anggaran dan pengeluaran sekolah 

4. Catatan keuangan lainnya 

Pengelolaan  

Keuangan 

Sekolah 
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5. Peranan Guru Aqidah Akhlaq Dalam Perkembangan Kepribadian 

Peserta Didik Kelas V Di MIN 9 Bandar Lampung 

 

Karena tugasnya yang mulia, seorang guru menempati posisi yang mulia 

yang berperan sebagai : 

a.   Informator 

            Sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium, studi 

lapangan dan sumber imformasi kegiatan akademik maupun umum. Dalam pada 

itu berlaku teori komunikasi berikut: 

1        Teori stimulus-respons 

2        Teori dissonance-reduction. 

3        Teori pendekatan fungsional 

b.   Organisator 

            Guru sebagai organisator, pengelolah kegiatan akademik, 

silabus,workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua di organisasikan sedemikian 

rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri 

siswa. 

c.   Motivator 

            peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan 

potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), 

sehingga akan menjadi dinamika dalam proses belajar-mengajar. Peranan guru 

sebagai motivator ini sangat penting sebgai dalam interaksi belajar-mengajar, 
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karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran 

sosial, menyangkut performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri. 

d.   Pengarah/director 

            Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru 

dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

e.   Inisiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Suda 

barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh aleh anak 

didiknya. 

f.    Transmitter 

            Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidik dan pengetahuan. 

g.   Fasilitator 

            berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalm proses belaja-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan 

suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan 

siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar akan berlangsung secara efektif. Hal 

ini bergayut dengan semboyang “Tut Wuri Handayani”. 
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h.   Mediator 

            Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar kemacetan 

dalam kegiatan diskusi siswa. 

i.   Evaluator 

   ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator, guru mempunyai 

otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah 

laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil 

atau tidak.
2
 

Jadi Peranan seorang guru adalah Informator, Organisator, Motivator, 

Pengarah/director, Inisiator, Transmitter, Fasilitator, Mediator, Evaluator karena 

seorang guru sangatberperan membentuk kepribadian siswanya. 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Aqidah Akhlaq adalah hal yang 

sangat pokok, karena diharapkan dari pendidikan tersebut peserta didik dapat 

menghindari dari kemungkinan-kemungkinan timbulnya dampak negatif dari 

akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dewasa ini.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka guru Aqidah Akhlaq perlu 

menjalankan perannya secara efektif dan efisien, baik itu melalui perbaikan 

metode, penyempurnaan materi, penyediaan sarana dan prasarana, praktek-

praktek keagamaan serta pembiasaan-pembiasaan agama baik di lingkungan 

sekolah maupun lingkungan keluarga.  

                                                 
2
 Saardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 

2010 
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Untuk mencapai tujuan di atas, berdasarkan hasil observasi dan 

Wawancara di lapangan diperoleh data tentang peranan guru Aqidah Akhlaq 

terhadap perkembangan kepribadian peserta didik MIN 9 Bandar Lampung yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mengadakan pembinaan keagamaan Sesuai dengan hasil observasi pada 

tanggal 10 Agustus 2008, diperoleh gambaran bahwa peran yang dilakukan 

oleh guru Aqidah Akhlas MIN 9 Bandar Lampung pada tahap ini adalah 

dengan membiasakan melaksanakan praktek ibadah seperti shalat, wudhu. 

Puasa, membaca al Quran dan lain-lain juga memberikan contoh dalam hal 

berbicara yang sopan dan benar serta memberikan sanksi bagi peserta didik 

yang melanggar peraturan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

2. Mengadakan berbagai kegiatan keagamaan 

Berdasarkan wawancara, guru MIN 9 Bandar Lampung menyatakan bahwa :  

“Kami dalam hal ini pihak sekolah secara rutin memperingati hari-hari 

besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj Nabi 

Muhammad SAW, tahun baru Islam dan lain-lain. Ivent ini sengaja 

dimanfaatkan oleh pihak sekolah khususnya  guru Aqidah Akhlaq MIN 9 

Bandar Lampung untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya 

meneladani berbagai akhlaq dan perilaku yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah. Dengan upaya ini diharapkan peserta didik mempunyai vigur 

dalam hidupnya yang harus dicontoh dan diteladani dalam berbagai hal”.
3
 

 

                                                 
3 Hasanah,  Guru Aqidah Akhlaq MIN 9 Bandar Lampung, Wawancara, 10 Maret   

2017.   
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3. Selalu berpakaian bersih dan rapih 

Sesuai dengan hasil observasi pada tanggal 10 mei 2017, diperoleh gambaran 

bahwa guru Aqidah Akhlaq MIN 9 Bandar Lampung selalu berpakaian  bersih 

dan rapih, hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mencontoh perilaku mulia 

tersebut dan dapat membiasakannya dan mempraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman apabila bertemu  dengan 

guru maupun sesama siswa. 

Berdasarkan wawancara, guru MIN 9 Bandar Lampung menyatakan bahwa :  

“Kami selalu membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman 

apabila bertemu  dengan guru maupun sesama siswa, hal ini juga 

dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan kepada peserta didik akan 

pentingnya mengucapkan dan menjawab salam kepada orang lain. 

Perilaku ini apabila dibiasakan semenjak kecil diharapkan tidak akan 

hilang hingga dewasa. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan 

pendidikan Aqidah Akhlaq MIN 9 Kota Bandar Lampung diberikan 

kebebasan kepada guru Aqidah Akhlaq untuk mengembangkan dan 

mengeluarkan gagasannya dalam rangka membina serta mengarahkan 

anak didik supaya para siswanya memiliki berkepribadian muslim yang 

sesuai dengan al Quran dan Hadits”.
4
 

 

                                                 
4Hasanah, Guru Aqidah Akhlaq MIN Panjang, Wawancara, 10 Maret 2017  
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 Faktor utama kenapa manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial 

yang menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan 

dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam pencapaian taraf hidup 

yang lebih baik dan sukses dalam bekerja tidak lepas dari motivasi kerja, dan kuat 

lemahnya motivasi kerja seseorang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja. 

  Guru sebagai pendidik atau pengajar merupakan penentu kesuksesan 

dalam pendidikan. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mengembangkan 

kreativitasnya dalam proses belajar mengajar. Guru kreatif selalu mencari cara 

bagaimana agar proses belajar mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan, serta 

berupaya menyesuaikan pola-pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan 

tuntutan pencapaian tujuan, dengan mengembangkan faktor situasi kondisi belajar 

siswa. Kreativitas ini memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan bentuk 

mengajar yang sesuai, terutama dalam memberi bimbingan, dorongan dan arahan 

agar siswa dapat belajar secara efektif.
5
 

  Faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya penyajian kegiatan 

belajar yang kurang variasi akan mengakibatkan perhatian, motivasi, dan minat 

siswa terhadap pelajaran, guru dan sekolah menurun. Untuk itu diperlukan adanya 

keanekaragaman dalam penyajian kegiatan belajar. Untuk mengatasi kebosanan 

tersebut guru dalam proses belajar mengajar perlu menggunakan variasi, 

penggunaan variasi bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

                                                 
5 Hamid, S.Pd.I Waka Kurikulum, wawancara, Bandar Lampung 8 April 2017 
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proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta 

berperan secara aktif. 

  Berbagai peran guru Akidah Akhlak dalam membentuk kepribadian 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Peran guru sebagai fasilitator 

   Sebagai fasilitator, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar 

Lampung berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik 

dalam kegiatan proses pembelajaran. Hal ini membawa konsekuensi terhadap 

perubahan pola hubungan guru-peserta didik yang semula lebih bersifat “top-

down” ke hubungan kemitraan. Jadi dalam hal ini di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung tidak ditemukan kembali guru diposisikan 

sebagai “atasan” yang cederung bersifat otoriter, sarat komando, instruksi 

bergaya birokrat. 

   Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peserta didik secara penuh 

dapat  mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran seperti halnya 

keikutsertaan siswa, pada pemanfaatan media dan sumber belajar, dalam hal ini 

bukan hanya guru yang menyiapkan media belajar, tapi peserta didik pun 

mempersiapkan, misalnya dalam pembahasan materi akidah akhlak peserta 

didik pun dapat praktek dalam membentuk kepribadian siswa, jadi peserta 

didik tidak  
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hanya mendapatkan teori  materi pelajarantapi juga mampu mempraktekkan apa 

yang dipelajari.
6
 

   Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung telah memperhatikan asas-asas 

pembelajaran : 

a. Kemitraan, peserta didik sudah tidak dianggap sebagai bawahan melainkan 

diperlakukan sebagai mitra kerjanya. 

b. Pengalaman nyata, materi pembelajaran disesuaikan dengan materi 

pelajaran dan di implementasikan berdasarkan pengalaman dan situasi nyata 

dalam kehidupan sehari-hari
7
 

c. Partisipasi, setiap peserta didik telah dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan 

keputusan tersebut, hal ini telah dibuktikan dengan dilibatkannya peserta 

didik dalam media pembelajaran.
8
 

d. Keswadayaan, mendorong tumbuhnya swadaya (Self Supporting) secara 

optimal atas setiap aktivitas belajar yang dilaksanakannya. 

e. Manfaat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat 

memberikan manfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

pesereta didik pada sekarang mau pun yang akan datang, sekaligus juga  

 

 

                                                 
6 Observasi, Tanggal 29-31 Maret 2017 
7 Observasi, Tanggal 29-31 Maret 2017 
8 Observasi, Tanggal 29-31 Maret 2017 
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bertanggung jawab atas setiap kegiatan belajar yang dilaksanakannya, 

implementasi dalammembentukkepribadian siswa 

f. Lokalitas, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang paling sesuai 

dengan potensi dan permasalahan di wilayah tertentu (locally specific), yang 

mungkin akan berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. 

  Walaupun  belum secara keseluruhan responden guru rata-rata telah 

dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, guru telah memahami hal-hal 

yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar.
9
 Dari 

ungkapan ini, jelas bahwa untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator, guru 

mutlak perlu menyediakan sumber dan media belajar yang cocok dan beragam 

dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-

satunya sumber belajar bagi para peserta didiknya.
10

 

2. Peran Guru Sebagai Pembimbing 

  Membimbing sama dengan menuntun, dengan demikian seorang guru 

adalah seorang pembimbing sekaligus petunjuk jalan dalam proses belajar 

mengajar, mengingat kelebihan pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guru di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung telah bertugas membimbing anak didiknya 

kepada tujuan pendidikan.  

 

 

                                                 
9 Observasi, Tanggal 29-31 Maret 2017 
10 Hamid, S.Pd.I,  Waka Kurikulum, wawancara, Bandar Lampung 8 Maret 2017 
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  Dalam keseluruhan proses pendidikan guru merupakan faktor utama. 

Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru memgang berbagai jenis peran yang mau 

tidak mau harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Setiap jabatan atau tugas tertentu 

akan menuntut pola tingkah laku tertentu pula. Sehubungan dengan peranannya 

sebagai pembimbing, dalam hal membentuk kepribadian siswa maka guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung telah melakukan hal-hal 

dibawah ini : 

a. Guru telah mengumpulkan data tentang peserta didik yang berisi 

kemampuan peserta didik dalam memantau kpribadian siswa, setelah itu; 

b. Guru telah berusaha mengamati tingkah laku peserta didik dalam situasi 

sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar jam sekolah, hal ini dilakukan 

dengan tidak mengenyampingkan peran orang tua, hal ini berguna sebagai 

kelengkapan informasi tentang apa saja yang seharusnya dilakukan guru 

dalam membentuk kepribadian siswa. Jika orang tua tidak memberikan 

waktu luang untuk memposisikan dirinya juga sebagai contoh yangbaik 

dirumahmaka guru harus mengoptimalkan perannya.
11

 

c. Guru juga telah secara kontinu mengadakan pertemuan atau hubungan 

dengan orangtua peserta didik baik secara individu meupun secara 

kelompok untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak, 

baik yang terjadwal dalam rapat dewan guru dan wali murid, maupun yang 

tidak. 

 

                                                 
11 Observasi, Tanggal 29-31 Maret 2017 
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3. Peran Guru Sebagai Motivator 

   Proses pembelajaran akan berhasil manakal peserta didik mempunyai 

motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, dalam hal ini guru perlu menumbuhkan 

motivasi belajar peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, 

guru dituntut kreatif membangkitkan belajar peserta didik, sehingga terbentuk 

perilaku belajar peserta didik yang efektif. 

   Kendati demikian, menjadi seorang motivator yang hebat bukanlah hal 

yang sederhana, mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah yang 

berkaitan dengan perilaku peserta didik, baik yang terkait dengan faktor-faktor 

internal dari individu itu sendiri maupun keadaan eksternal yang 

mempengaruhinya, untuk itu sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

(MIN) 9 Bandar Lampung yang notabenenya banyak mata pelajaran yang 

berkenaan dengan membentuk kepribadian sisswa harus bekerja keras 

bersama-sama. Hal inilah yang kini dan nanti terus akan dilaksanakan di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9  Bandar.
12

 

4. Peran Guru Sebagai Organisator 

   Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung setiap awal 

tahun pelajaran diharuskan setiap guru mempersiapkan perangkat pembelajaran 

sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan membentuk 

kepribadian siswa, ini sangat perlu dilakukan, karena ini adalah proses yang 

sangat panjang jika tidak diorganisator di awal tahun pembelajaram, hal ini 

perlu dijadikan perhatian yang sangat serius.   

                                                 
12 Samsul Arifin, S.Pd.I, Waka Kesiswaan, Wawancara, Bandar Lampung 8 Maret 2017 
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5. Peran Guru Sebagai Manusia Sumber 

   Unsur –unsur yang dimaksud, tidak lain adalah sumber daya manusia 

yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf, peserta didik, dan orang tua 

peserta didik. Tanpa mengenyampingkan peran dari unsur-unsur lain dari 

lembaga pendidikan, kepala sekolah dan guru merupakan personil intern yang 

sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di sebuah 

lembaga pendidikan islam. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan pada 

hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas penampilan seorang kepala 

sekolah dan profesionalisme gurunya. 

   Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan di 

lembaga pendidikan secara keseluruhan, dan kepala sekolah sebagai pemimpin 

formal pendidikan di sekolahnya harus bersinergi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah 

misalnya, guru telah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan 

memberdayakan para murid agar terus meningkatkan kemampuan 

intelektualnya. Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang 

dimilkinya itu, maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra kerja 

dalam berbagai bidang kegiatan pendidikan, serta dapat berupa menampilkan 

sikap positif terhadap pekerjaannya dan meningkatkan kompetensi 

profesionalnya.  

   Kepala sekolah sebgai seseorang yang diberi tugas untuk 

menyelenggarakan pendidikan di sekolah, guru harus bertanggung jawab atas  
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tercapainya tujuan sekolah. Oleh sebab itu, kualitas keberhasilan pendidikan 

merupakan hal yang signifikan bagi keberhasilan lembaga pendidikan. 

Keberhasilan seorang dalam mendidik merupakan prestasi atau sumbangan yang 

amat berharga, baik secara kualitatif yang terukur dalam rangka membantu 

tercapainya tujuan sekolah. Mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan 

islam ditentukan oleh faktor profesionalisme, sifat dan keterampilan, perilaku 

guru dalam mengajar serta mendidik anak muridnya. 

Berkenaan dengan peran  guru sebagai pendidik, berdasarkan teori dan 

instrument pengumpulan data yang telah didapatkan melalui pengamatan dan 

wawancara, ada beberapa poin yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlak Mulia 

Berdasarkan pengamatan penulis, Guru  MIN 9 Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa tingkat keimanan dan ketaqwaan guru Guru Madrasah 

Tsanawiyah Hidayatul Islamiyah Bandar Lampung cukup baik. Dalam 

penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, tingkat keimanan dan 

ketaqwaan ini berkaitan dengan kompetensi personal guru, yaitu sikap pribadi 

guru yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam yang terdapat pada Al-

Qur’an, Assunnah dan Ijtihad. Dan ini mencakup kemampuan dan integritas 

pribadi, peka terhadap perubahan dan pembaharuan, berfikir alternatif, adil, jujur, 

obyektif, disiplin, ulet, tekun, simpatik, menarik, luwes, terbuka, kreatif dan 

berwibawa. Kompetensi personal bisa diidentikkan dengan kepribadian dan 
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kepribadian yang baik akan berpengaruh terhadap hidup dan kebiasaan belajar 

para siswa. Untuk memiliki  

kepribadian yang baik ini guru dituntut memiliki kematangan dan 

kedewasaan pribadi serta jasmani dan rohani dan cirinya adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki pedoman hidup.  

2) Mampu melihat segala sesuatu secara obyektif.  

3) Mampu bertanggung jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mengindikasikan 

bahwa pemahaman guru tersebut sudah cukup baik terhadap nilai-nilai ajaran 

agama Islam yang terdapat pada Al-Qur’an, Assunnah dan Ijtihad. 

b. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

Ketika seseorang memilih profesi guru maka saat itu juga harus disadari 

bahwa guru adalah pekerjaan mengabdi bukan lahan bisnis. Bila ini disadari 

secara total maka akan tercipta sosok guru yang sangat qona’ah berkomitmen 

tinggi. 

Berdasarkan teori dan instrumen pengumpulan data yang telah disusun, 

melalui pengamatan dan wawancara ada beberapa poin penting yang menjadi 

fokus penelitian yang berkaitan dengan keteladanan guru, sebagai berikut: 

1) Teladan dalam Perkataan 

Berkenaan dengan kompetensi personal guru sebagai teladan, Berdasarkan 

teori dan instrumen pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, ada 

beberapa poin yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain sebagai berikut:  
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Hasanah guru, teladannya dalam perkataan sudah baik karena yang bersangkutan 

berbicara seperlunya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor maupun 

perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan kepribadian guru 

tersebut agak pendiam.
13

 Pernyataan ini diperkuat oleh rekannya sesama guru.
14

 

2) Teladan dalam perilaku 

Dalam perilaku sehari-hari guru bisa menjadi teladan yang baik, 

dikarenakan guru tersebut selalu berperilaku santun kepada siapapun, 

menghormati rekan-rekannya dan berperilaku lemah lembut kepada siswanya.
15

 

Pernyataan ini diperkuat oleh rekannya.
16

 

3) Teladan dalam berpakaian 

Guru MIN 9 Bandar Lampung, selalu berpakaian rapi dan Islami, karena 

guru tersebut selalu memakai jilbab. Guru tersebut selalu memakai jilbab yang 

sangat tertutup, dan memakai baju yang longgar atau tidak ketat. Guru tersebut 

juga tidak memakai perhiasan yang menyolok.
17

 Pemaparan tersebut 

menunjukkan bahwa guru bisa menjadi teladan yang baik dalam berpakaian. 

                                                 
13 Observasi, Bandar Lampung, 23 Februari-15 Mei 2017, dan Hasanah guru, 

Wawancara, Bandar Lampung  9-10 Maret 2017. 
14

 Hasanah, Guru MIN 9  Bandar Lampung, Wawancara, Bandar Lampung, 9-10 Maret 

2017 
15 Observasi,  Bandar Lampung, 23 dan 24 Februari 2017 dan tanggal 2,3,9 dan 10 Maret 

2017 
16

 Hamid, S.Pd.I dan Samsul Arifin, WAKA Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan, 

Wawancara, Bandar Lampung, 15 Maret 2017 
17 Observasi,  Bandar Lampung 23 dan 24 Februari 2017 dan tanggal 2,3,9 dan 10 Maret 

2017. 
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Standar berpakaian untuk Guru laki-laki, yaitu: memakai celana panjang 

dasar kain yang tidak ketat dan tidak transparan, baju kemeja lengan panjang atau 

baju teluk belango, memakai peci, baju tersebut tidak boleh ketat dan transparan. 

4) Teladan dalam beribadah 

Dalam beribadah, guru sulit dijadikan contoh dikarenakan musholla yang 

ada di sekolah tidak dimanfaatkannya untuk sholat zduhur berjamaah.
18

 Kemudian 

ibadah-ibadah sunnah yang lain pun tidak terlihat dilaksanakan oleh guru tersebut 

disekolah. Semestinya musholla bisa dimanfaatkan untuk sholat Dhuha di sekolah 

untuk membiasakan para siswa melaksanakan ibadah sunnah. Namun, hal tersebut 

tidak dilakukan oleh guru. 

5) Teladan dalam tugas (pekerjaan) 

Berdasarkan uraian fakta berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik 

dan pengajar terlihat kekurangan guru tersebut dalam tugas (pekerjaan). Kurang 

optimalnya guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya menjadi indikasi bahwa 

dirinya kurang bisa menjadi teladan dalam tugas dan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebagaimana fakta yang telah dikemukakan di atas, maka peran guru sebagai 

teladan dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
18Observasi,  Bandar Lampung 23 dan 24 Maret  2017 dan tanggal 2,3,9 dan 10 Maret 

2017. 

  



81 

 

 

 

Tabel . 2 

Peran Guru sebagai Teladan 

Dalam Pembentukan Akhlak Siswa 

 

No 

 

Keteladanan 

Sudah 

Baik 

Belum 

Baik 

 

Keterangan 

1 Perkataan V   

2 Perilaku V   

3 Berpakaian V   

4 Beribadah V   

5 Tugas/Pekerjaan  V Belum optimal 

Sumber: Data Wawancara dan observasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

PNS guru Akidah Akhlak 

 

Berdasarkan data yang dikemukakan pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

teladan guru dalam perkataan, perilaku, dan berpakaian sudah baik, tetapi teladan 

guru dalam tugas/pekerjaan masih perlu diperbaiki lagi. 

c. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, di jelas bahwa guru MIN 

9 Bandar Lampung belum secara optimal mengembangkan dirinya sebagai guru, 

terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, kerja sama dengan guru 

BK dan Rohis sekolah, dan kurang peduli terhadap pembentukan akhlak siswa 

Madrasah MIN 9 Bandar Lampung. Ini dibuktikan dengan kehadiran guru hanya 

pada jam-jam pelajaran saja dan kurang aktif dalam setiap kegiatan keagaman 

disekolah.
19

 

 

                                                 
19 Drs.Hi.Zahirun,S.M.Pd.I (Kepala Sekolah), Wawancara Bandar Lampung, 10 Maret 

2017. 
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1. Keadaan Akhlak Siswa MIN 9 Bandar Lampung  

Berdasarkan teori dan instrumen pengumpulan data yang telah disusun 

melalui pengamatan dan wawancara ada beberapa poin penting yang menjadi 

fokus penelitian yang berkaitan dengan akhlak siswa, yaitu: 

a. Akhlak Siswa Terhadap Guru dan Pegawai Sekolah 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa siswa 

yang bersikap kurang baik terhadap guru. Menurut wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan dari keseluruhan siswa yang berjumlah 300 siswa, ada kira-kira 20 

orang siswa yang masih berperilaku kurang baik terhadap guru dan pegawai 

sekolah seperti suka membantah perkatan guru dan mengancam guru.
20

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap sumber data yang terdiri 

dari 61 orang siswa didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 3 

Perilaku Siswa Kelas V Terhadap Guru dan Pegawai sekolah 

 

 

No 

 

 

Perilaku siswa 

 

Banyak siswa 

 

Persentasi 

1 Baik 

 

20 87% 

2 Kurang baik (Bermasalah) 

 

7 13% 

 Jumlah 

 

27 100% 

Sumber: Data hasil wawancara 8 Maret 2017 

 

                                                 
20 Hamid, S.Pd.il, WAKA Kesiswaan, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Maret 2017 dan 

Buku Catatan Kasus Siswa tahun 2017 dan Buku Catatan Kasus Siswa tahun 2016/2017. 
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Berdasarkan data yang didapat di lihat pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa mayoritas atau sebagian besar siswa berperilaku baik terhadap guru dan 

pegawai sekolah, dan sebagian kecil yang berperilaku kurang baik terhadap guru 

dan pegawai. 

b. Akhlak Siswa Terhadap Sesama Teman 

Perilaku siswa terhadap sesama teman pada umumnya cukup baik. Namun 

ada segelintir siswa yang suka mengganggu temannya yang mengakibatkan 

terjadinya perkelahian. Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 8 

maret 2014, telah terjadi perkelahian antara dua orang siswa. Beberapa siswa 

masih sering berselisih, hal ini disebabkan mereka masih berkelompok 

berdasarkan tempat tingal mereka. Kadang-kadang permasalahan diluar sekolah di 

bawa masuk kedalam sekolah. Namun, dari keseluruhan siswa yang berjumlah 

300 siswa yang berperilaku demikian hanya 32 siswa.
21

 

Tabel 4 

Akhlak Siswa Terhadap Sesama Teman 

 

No 

 

 

Perilaku siswa 

 

Banyak siswa 

 

Persentasi 

1 Baik 

 

22 83% 

2 Kurang baik (Bermasalah) 

 

5 17% 

 Jumlah 

 

27 100% 

Sumber: Data hasil wawancara 8 Maret 2017 

                                                 
21 Samsul Arifin, WAKA Kesiswaan, Wawancara , Bandar Lampung, 8 Maret 2017 dan 

Buku Catatan Kasus Siswa tahun 2016/2017. 
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Berdasarkan pernyataan di atas, berarti hanya sebagian kecil dari siswa 

yaitu 17 % yang berperilaku kurang baik terhadap sesama teman. 

c. Akhlak Siswa Terhadap Lingkungan Sekolah 

Menurut Waka Bidang Kesiswaan Surya Atmil, dari keseluruhan siswa 

kelas yang berjumlah 300 siswa hanya 210 siswa atau 70% siswa yang 

berperilaku baik atau peduli dengan lingkungannya. Siswa MIN 9 Bandar 

Lampung, setiap hari Jum’at secara rutin bergotong royong membersihkan 

lingkungan sekolah. Namun, hanya 210 siswa atau 70% dari total siswa yang aktif 

mengikutinya.
22

 Berarti sebagian lagi, yaitu 90 siswa atau 30 % tidak peduli 

dengan lingkungan sekolah. 

Menurut pengamatan penulis masih ada beberapa siswa yang membuang 

sampah sembarangan, terlihat coretan di dinding-dinding kelas, dan meja belajar. 

Namun secara umum siswa MIN 9 Bandar Lampung masih peduli dengan 

lingkungannya.
23

  

Kepedulian terhadap lingkungan yang dimaksudkan di atas, antara lain: 

memelihara kebersihan lingkungan, keindahan, kerindangan, dan kesehatan 

lingkungan seperti: membersihkan kelas dan pekarangan sekolah, membuang 

sampah pada tempatnya, menanam bunga-bunga untuk keindahan sekolah, 

menanam pohon rindang untuk kenyamanan, dan kerindangan sekolah.
24

 

 

 

 

 

                                                 
22 Samsul Arifin, WAKA Kesiswaan, Wawancara, Bandar Lampung, 10 April  2017. 
23 Observasi, Bandar Lampung, 17-15 Maret 2017.  
24 Observasi, Bandar Lampung, 17-15 Februari 2017. 
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Tabel 5 

Akhlak Siswa Kelas V Terhadap Lingkungan Sekolah 

 

No 

 

 

Perilaku siswa 

 

Banyak siswa 

 

Persentasi 

1 Peduli 

 

18 70% 

2 Kurang Peduli 

 

9 30% 

 Jumlah 

 

27 100% 

Sumber: Data hasil wawancara 8 Maret 2017 

Berdasarkan data yang dikemukankan pada tabel di atas, terlihat 

kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah hanya 70% dari jumlah total siswa 

kelas. Tentu saja ini perlu ditingkatkan karena jumlah siswa yang tidak peduli 

sebanyak 30% cukup mengganggu lingkungan dan cukup sulit bagi pihak sekolah 

mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah jika jumlah siswa yang 

tidak peduli dengan lingkungan bertambah lagi nantinya.  

d. Kepatuhan Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah 

Drs.Hi.Zahirun,S.M.Pd.I, Kepala MIN 9 Bandar Lampung, menyatakan 

bahwa MIN 9 Bandar Lampung memiliki tata krama dan tata tertib (terlampir) 

yang harus dipatuhi oleh setiap siswa.
25

 

Menurut Hamid, S.Pd.I, hanya kira-kira 15% atau 45 siswa dari total 

jumlah siswa yaitu 300 orang siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah. 

Perilaku tidak mematuhi tata tertib tersebut antara lain; datang terlambat, tidak 

berpakaian seragam, 

                                                 
25 Drs.Hi.Zahirun,S.M.Pd.I, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Maret 

2017. 
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dan tidak rapi. Berdasarkan observasi penulis terhadap 60 siswa didapatkan data 

sebagai berikut: 

Tabel 6 

Akhlak Siswa Kelas V Terhadap Tata Tertib Sekolah 

 

No 

Kedisiplinan dan kehadiran 

siswa 

 

Banyak siswa persentase 

1 Siswa yang hadir: 

 

a. Tepat waktu 

 

b. Terlambat 

 

 

 

23 

 

2 

 

 

83% 

 

9% 

2 Siswa yang tidak hadir (alfa) 

 

1 4% 

3.  Siswan yang lari pada jam 

pelajaran (bolos) 

 

1 4% 

 Jumlah 

 

27 100% 

Sumber: Data hasil wawancara 8 Maret 2017 

Berdasarkan kedisiplinan data yang tertera pada tabel di atas, kedispillan 

kehadiran 83% siswa sudah baik. Hanya sebagian kecil yang tidak disiplin. Hal ini 

berarti kedisiplinan kehadiran sebagian besar siswa sudah baik.  Berkaitan dengan 

kedisiplinan siswa dalam berpakaian, penulis telah melakukan observasi terhadap 

60 siswa dan didapatkan data sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Akhlak Siswa Terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam Berpakaian 

 

No 

Kedisiplinan Berpakaian siswa 

 

Banyak siswa Persentase 

1 Siswa yang berpakaian sesuai dengan 

ketentuan sekolah 

 

 

49 

 

 

 

81% 

 

2 Siswa yang berpakaian tidak sesuai 

dengan ketentuan sekolah 

 

11 19% 

 Jumlah 

 

27 100% 

Sumber: Data hasil wawancara 8 Maret 2017 

Berdasarkan data dikemukakan pada tabel 7, sebagian besar siswa sudah 

berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Hal ini berarti kedisiplinan 

berpakaian sebagian besar siswa sudah baik. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan uraian fakta dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terlihat kelemahan dan keunggulan guru guru MIN 9 

BandarLampung dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, pengajar, dan 

teladan. Kelemahan guru MIN 9 BandarLampung dalam menjalankan perannya 

sebagai pendidik, antara lain: 

1. Belum optimal melakukan tugas pekerjaannya, terutama pekerjaannya 

sebagai guru pendidikan agama Islam yang seharusnya melakukan 

pembelajaran di dalam kelas saja tetapi juga diluar kelas.  

2. Kurang mengenal dan memahami siswanya baik secara individu 

maupun kelompok. 
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3. Kurang memantau perkembangan perilaku siswa secara kontinyu. 

4. Kurang memotivasi siswa. 

5. Kurang menanamkan kedisiplinan pada diri siswa. 

6. Kurang melakukan pendekatan, memberikan nasehat, dan bantuan. 

7. Tidak membimbing siswa dalam melakukan praktek ibadah, terutama 

dalam kegiatan rohis di mushola sekolah. 

8. Tidak membimbing siswa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran 

Islam dalam kehidupannya. 

9. Belum optimal dalam melaksanakan penilaian hasil dan tidak 

melakukan penilaian proses dalam proses pembinaan akhlak siswa. 

Kelemahan atau kekurangan tersebut, disebabkan guru akidah jarang hadir 

di sekolah, guru Akidah Akhlak tersebut hanya hadir dua kali dalam seminggu. 

Sehingga interaksi antara guru Akidah Akhlak tersebut dengan siswanya hanya 

terjadi dua kali dalam seminggu, itu pun hanya 2 jam pelajaran perkelas untuk 

setiap minggu dan hanya terjadi di dalam kelas. Padahal kehadiran dan keaktifan 

guru pendidikan agama Islam di guru MIN 9 BandarLampung diharapkan menjadi 

pemimpin (leader) terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. 

Sempitnya kesempatan bagi guru akidah untuk berinteraksi dengan siswanya. 

Apalagi guru tersebut, memyebabkan guru tidak melakukan pemantauan terhadap 

siswanya secara terprogram dan kontinyu, seperti membuat portofolio dalam 

bentuk daftar koreksi untuk memantau perkembangan akhlak siswanya. 
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Selanjutnya keunggulan guru guru MIN 9 BandarLampung dalam 

memberikan keteladanan, antara lain: 

1) Guru memberikan keteladanan yang baik dalam perkataan. Hal ini 

terlihat bahwa guru tersebut selalu santun dalam berbicara, berbicara 

seperlunya, dan tidak berbicara kotor yang dapat menyakiti hati orang 

lain. 

2) Guru memberikan contoh yang baik dalam perilaku. Hal ini terlihat 

bahwa guru tersebut berperilaku santun, penyabar, menghargai orang 

lain, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. 

3) Guru memberikan teladan yang baik dalam berpakaian. Hal ini terlihat 

bahwa guru tersebut memakai pakaian muslimah yang tertutup dan 

santun, seperti; memakai jilbab yang tertutup dan dalam, memakai baju 

yang dalam dan longgar atau tidak ketat, dan tidak memakai perhiasan 

yang menyolok. 

Sedangkan kelemahan atau kekurangan guru dalam menjalankan perannya 

bagal teladan, antara lain: 

1) Belum memberikan teladan yang sepatutnya dalam beribadah. Hal ini 

dikarenakan guru tidak memanfaatkan musholla untuk pelaksanaan 

ibadah, seperti: sholat Dhuha dan sholat Zhuhur berjamaah. Seharusnya 

guru tersebut memanfaatkan musholla untuk pelaksanaan ibadah, selain 

untuk pelaksanaan praktek dan memberikan keteladanan dalam 

beribadah juga untuk membiasakan siswa dalam pengamalan ibadah. 
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2) Belum memberikan teladan yang sepatutnya dalam pelaksanaan tugas 

atau pekerjaan. Guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya belum 

optimal sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini terlihat 

juga bahwa guru tersebut dalam pelaksanaan tugasnya cenderung 

monoton, kurang kreatif dan inovatif, sehingga guru tersebut kurang 

patut untuk dijadikan teladan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 

Berdasarkan fakta dan hasil analisis di atas, terungkap bahwa peran guru 

sebagai pendidik dan pengajar belum terlaksana secara optimal. Peran guru 

sebagai teladan cukup baik dalam hal perkataan, perilaku, dan berpakaian. 

Namun, terdapat juga kekurangannya dalam hal kurang optimalnya pelaksanaan 

tugas sebagai guru agama.  

Berdasarkan fakta dan hasil analisis pula, dapat dikemukakan beberapa hal 

permasalahan yang dapat menghambat guru dalam mengembangkan dan 

mengoptimalkan kompetensi personalnya sebagai pendidik, pengajar, dan teladan. 

Permasalahan tersebut antara lain:  

1) Sempitnya kesempatan guru untuk berinteraksi dengan siswanya, 

dikarenakan guru hanya hadir pada saat ada jam mengajar yang hanya 2 

jam pelajaran perminggu.  

2) Guru kurang memahami tugasnya sebagai guru yang salah satunya 

sebagai pemimpin di sekolah terutama dalam hal keagamaan.  

3) Guru tidak memahami cara menilai ataupun mengevaluasi akhlak siswa. 
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Untuk mengatasi permasaahan di atas, perlu dilakukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Guru menambah kembali penguasaan keilmuannya terutama mengenai 

kompetensi personal guru, serta peran dan fungsi guru agama Islam. 

2) Untuk meningkatkan volume interaksi, guru harus menghidupkan 

kegiatan ekstrakurikuler (rohis), memantau perkembangan kepribdian 

siswa melalui penilaian potofolio tentang akhlak dan secara intensif 

menjalin komunikasi dengan siswa diluar jam pelajaran. 

3) Menjalin kerjasama denga kepala sekolah, guru BK dalam memantau 

akhlak siswa Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Islamiyah Bandar 

Lampung. 

4) Untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan penilain akhlak siswa, guru 

harus menguasai teknik penilaian melalui pelatihan, workshop, dan 

forum MGMP. 

5) Musholla sekolah juga harus dimanfaat untuk kegiatan praktek ibadah, 

melaksanakan sholat Dhuha dan Zuhur berjemaah untuk membiasakan 

siswa beribadah, dan mengadakan dan membina kegiatan rohis untuk 

belajar Agama Islam dan pembentukan akhlak siswa secara lebih 

intensif. Jika hal-hal tersebut dapat dilaksanakan maka kompetensi guru 

dalam membentuk akhlak siswa akan lebih optimal. 

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan tentang akhlak 

siswa Madrasah guru MIN 9 BandarLampung, sudah terlihat akhlak siswa  baik, 

hanya 19% siswa yang berkelakuan kurang baik, selebihnya 79% siswa sudah 
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berkelakuan baik. Ini menunjukkan sebagian besar namun berdasarkan fakta dan 

data dilapangan baiknya akhlak siswa ini, pembentukannya bukan dari usaha guru 

melainkan hasil kerja pejabat sekolah yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekoh 

dan guru BK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


