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ABSTRAK 

 

 

Annis Triasih Wulandari (1811010343) Jurusan Pendidikan Agama Islam, “Upaya Guru Akidah 

Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al 

Hikmah Bandar Lampung”  

 

Seorang guru selain memiliki kewajiban mengajar juga memiliki kewajiban untuk menjalankan 

perannya sebagai pendidik yang mengutamakan pembentukan dan pembinaan bidang afektif atau sikap 

dan prilaku peserta didik, lebih-lebih bagi guru akidah akhlak merupakan ujung tombak dalam upaya 

membina akhlak siswa di sekolah dasar karena pada usia ini merupakan masa fundamental yang harus 

diberi landasan nilai akhlak. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analisis 

yang menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta 

menggambarkan apa adanya mengenai perilaku obyek yang sedang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan 

data penulis menggunakan teknik triangulasi dari beberapa teknik di antaranya observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan tujuan yaitu untuk mengetahui keadaan akhlak peserta didik, upaya pembinaan 

akhlak yang dilakukan oleh guru akidah akhlak dan kendala guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. 

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, keadaan akhlak peserta didik sudah cukup bagus namun 

masih ada beberapa yang melanggar peraturan atau tata tertib yang disepakati. Kedua, bahwa guru akidah 

akhlak menjalankan tugas dan upaya sesuai dengan kurikulum yang berlaku namun sedikit terkendala 

yang disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal salah satunya yaitu, pengaruh siswa non 

pondok dan kurang perhatiannya dari pengurus pondok dan keluarga. Saran dalam penilitian ini adalah 

guru akidah akhlak dan lingkungan sekolah perlu meningkatkan pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang 

dapat meningkatkan akhlak siswa, dan baik dari pihak pengurus pondok maupun orang tua perlu 

meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anaknya agar tidak tidak terusak oleh lingkungan luar. 

 

Kata kunci : Upaya guru, Membina Akhlak Peserta Didik 
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MOTTO 

 

ُ يُِحةُّ اْنُمْحِسىِْيهَ  ّللّاٰ ََ ِخَسِج ۗ  اِب اْْلٰ َُ ُحْسَه ثَ ََ ْويَا  اَب اندُّ َُ ُ ثَ
 فَٰاٰتىٍُُم ّللّاٰ

 

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai 

orang-orang yang berbuat kebaikan.
1
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Al-Qur‟am surat Ali Imran(3) ayat 148 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari pembahasan yang 

terlalu melebar maupun kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu menegaskan beberapa kata yang 

dipandang pokok dalam penulisan judul skripsi ini, adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Upaya 

Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Bandar Lampung oleh karenanya penulis berupaya menegaskan beberapa kata pokok pada 

tema tersebut sebagaiberikut: 

 

1. Upaya Guru  

 Arti kata upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha. Arti lainnya dari 

upaya adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan 

sebagainya).
2
 Guru adalah sebuah bentuk usaha dalam menjalankan peranan yang dimainkan oleh orang 

atau bagian tugas utama yang harus dikerjakan.
3
 

 Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 diartikan sebagai Pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini melalu jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.
4
 

 Berdasarkan Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa upaya guru adalah sebuah usaha guru dalam 

menjalankan tugasnya memberikan pelajaran materi materi tertentu aqidah akhlaq kepada peserta didik 

serta mengembangkan potensi yang sudah ada agar berkembang dengan baik menghasilkan budi pekerti 

yang mulia. Upaya Guru yang dimaksud dalam proposal ini adalah guru Aqidah Akhlaq yang ditugaskan 

mengajar di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 

2. Akidah Akhlak
 

 
Kata Aqidah secara  bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu artinya adalah Mengikat atau 

mengadakan perjanjian. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan 

oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat 

digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa aqidah 

adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya 

dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. 

 Sementara kata ―Akhlak‖ juga berasal dari bahasa Arab, yaitu [ قيخ  ] jamaknya [ أخانك ] yang artinya 

tingkah laku, perangai tabi„at, watak, moral atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

akhlak dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Dengan begitu akhlak merupakan sikap yang telah melekat 

pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.
5
 

 Sedangkan pengertian akhlak secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti perangai, tabiat, 

adat (diambil dari kata dasar khulqun), kejadian, buatan, ciptaan (diambil dari kata dasar khalqun).Akhlak 

menempati posisi yang snagat penting  dalam islam. Akhlak merupakan ―buah pohon islam yang 

berakarkan akidah, bercabang dan berdaun syariah. Pentingnya kedudukan akhlak, dapat dilihat dari 

sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan ) Nabi Muhammad Saw.
6
 

                                                     
2
https://kbbi.web.id/upaya.html/ diakses pada 05 juni 2022 pukul 12.48 wib 

3
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Inndonesia, Modern English Press, Jakarta, 1992, h. 1187. 

4
Tem Penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Sinar Grafika, Jakarta,2006, h. 2. 

5
Anwar Rosihin, 2008. Akidah Akhlak. Bandung: Pustaka setia,h. 9 

6
Aminudin dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.152 

https://kbbi.web.id/upaya.html/
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 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan gudang atau akar dari akhlak yang kokoh. Dengan akidah atau 

keyakinan yang baik akan menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada nilai- 

nilai akhlak yang baik. 

 

3. Membina Akhlak 

Membina adalah ―Memupuk dan mengembangkan potensi yang ada agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Akhlak berasal dari kata khulqun dan khilqun yang menurut lughat di artikan: 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi„at. 

Jadi yang dimaksud dengan membina akhlak siswa adalah mengembangkan potensi anak didik 

dalam segi afektif agar berkembang menjadi sifat-sifat utama dengan dasar nilai-nilai budi pekerti yang 

mulia yang dicontohkan oleh Rosullullah SAW yang harus dimiliki oleh peserta didik, sebagai peserta 

didik yang sedang belajar di sekolah agar dapat di amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

4. Peserta Didik 

Dalam bahasa Arab term peserta didik diungkapkan pada kata tilmidz (jamaknya talamidz dan 

talamidzah) dan thalib (jamaknya thullaab), yang berarti mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh. 

Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan pelajar secara umum.
7
 

Peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan dan 

metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen 

terpenting dari komponen lainnya. Pada dasarnya ia adalah unsur tertentu dalam proses belajar mengajar. 

Tanpa adanya peserta didik sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran.
8
 

Dalam literatur lain dikatakan bahwa anak didik atau peserta didik adalah anak yang akan diproses 

untuk menjadi dewasa, menjadi manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia seperti yang 

tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
9
Agar berhasil membawa anak ke arah 

kedewasaan, tentunya pendidik atau orang tua harus memahami karakteristik anak, seperti berikut ini: 

 

a. Anak itu makhluk individu yang memiliki dunia sendiri yang tidak boleh disamakan dengan dunia 

orang dewasa.  

b. Anak memiliki potensi yang berkembang. 

c. Anak memiliki minat dan bakat yang berbeda dengan yang lain.
10

 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah anak 

yang akan diproses untuk menjadi dewasa baik tingkah laku maupun pikirannya, menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. 

 

5. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

yang beralamatkan di jalan Sultan Agung Gang Raden Sahleh No. 23 . Lokasi yang dipilih sebagai objek 

penelitian ini karena peneliti tertarik dengan dengan keberadaan Madrasah Tsanawiyah terlebih pada 

pondok pesantren tersebut, karena pondok pesanten tersebut terletak dijantung kota Bandar Lampung di 

tengah-tengah permukiman warga yang padat namun mengalami perkembangan dan pembangunan yang 

signifikan kearah yang lebih baik. Mulai dari awal sejak berdirinya hingga sekarang. Karena santrinya 

                                                     
7
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tidak hanya berasal dari Bandar Lampung, bahkan ada juga yang berasal dari Palembang dan jambi, dan 

pendidikan formal masih bercampur antara santri dan peserta didik yang non pesantren. 

Pondok pesantren ini menjadi harapan bersar bagi masyarakat Lampung khususnya daerah Bandar 

lampung. Sejak awal berdirinya pondok pesantren ini pada tahun 1989, pondok pesantren ini sudah 

mendirikan jenjang pendidikan formal berbasis Madrasah, mulai dari RA, MI, MTs hingga MA.  

Madrasah Tsanawiyah (Mts) adalah lembaga pendidikan mempunyai derajat yang sama dengan 

Sekolah Menegah Pertama (SMP). Madrasah Tasanawiyah merupakan lembaga di bawah Departemen 

Adama (Depag).
11

 Perbedaan antara madrasah dengan lembaga pendidikan umum adalah fungsi khusus. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yaitu di samping memberi materi pembelajaran umum, 

madrasah juga harus membekali peserta didiknya dengan materi agama islam yang lebih rinci 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum. 

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas maka penulis ingin meneliti tentang upaya guru akidah 

akhlak dalam membina akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah 

Bandar Lampung. Dengan mengambi lokasi ini sebagai penelitian, maka penulis harap dapat menciptakan 

suasana yang ilmiah dan dapat membantu dan memberikan konstribusi dalam pemikiran terhadap 

perkembangan upaya guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Pendidikan dan pengajaran di sekolah, pendidikan agama Islam merupakan hal yang 

paling penting di dalam pembinaan akhlak peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan 

kamil cerdas dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah SWT. dengan semikian makan tercipta 

masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa, Pendidikan Nasional berfungsi untuk 

mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cukup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Demikian untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut 

makka harus ditempuh melalui proses pendidikan yang menyelenggarakannya benar-benar memikirkan 

tentang perkembangan peserta didik terutama dalam perkembangan akhlaknya, sehingga tujuan yang 

diinginkan oleh guru dalam menanamkan pengetahuan tentang akhlak kepada peserta didik untuk dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah lembaga pendidikan para guru harus memperhatikan 

akhlak peserta didiknya terutama bagi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena guru agama 

memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memperbaiki akhlak peserta didik. Guru memilik peran yang 

sangat penting dan sangat efektif dalam upaya pembinaan akhlak peserta didiknya, karena guru 

merupakan satu komponen bagian dari lembaga pendidikan yang berinteraksi langsung dengan peserta 

didik, sehingga guru lebih memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh peserta didiknya 

Pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, terlebih lagi kita sedang berinteraksi 

aktif di dalamnya. Kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa dalam proses menuju kedewasaannya, setiap manusia melalui tahap pendidikan. Pendidikan adalah 

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalam 

terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan, karena itulah, bahwa pendidikan telah ada sepanjang 

peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia dalam melestarikan 

hidupnya. 

Pendidikan adalah  suatu  proses  dalam  rangka  mempengaruhi  peserta didik  agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkunganya dan dengan demikian akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 
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masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai 

sebagaimana yangdiinginkan.
12

 

Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tergantung pada dua unsur yang saling 

mempengaruhi, yakni bakat yang telah dimiliki oleh peserta didik sejak lahir akan tumbuh dan 

berkembang berkat pengaruh lingkungan, dan sebaliknya lingkungan akan lebih bermakna apabila terarah 

pada bakat yang telah ada, kendatipun tidak dapat ditolak tentang adanya kemungkinan dimana 

pertumbuhan dan perkembangan itu semata-mata hanya disebabkan oleh faktor bakat saja atau oleh 

lingkungan saja.
13

 

Perkembangan tingkah laku seseorang adalah berkat pengaruh dari lingkungan. Lingkungan kita 

artikan secara luas, bukan saja terdiri dari lingkungan alam akan tetapimeliputi lingkungan sosial. Bahkan 

lingkungan sosial inilah yang dapat dikatakan lebih memegang peranan. Melalui interaksi antara individu 

dan lingkungannya maka peserta didik memperoleh pengalaman yang selanjutnya mempengaruhi 

kelakuannya sehingga berubah dan berkembang. Itu sebabnya maka ada pendapat yang mengatakan, 

bahwa pendidikan adalah suatu proses sosialisasi, dimana peserta didik dipersiapkan sesuai dengan 

norma-norma masyarakat tempat ia hidup. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang turut berperan dalam usaha meningkatkan taraf 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan budi pekerti yang luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan serta di tunjang dengan kesehatan jasmani dan rohani. Usaha yang 

dimaksud dalam hal ini sebagai reflexi atas tujuan pendidikan yang mengupayakan terciptanya manusia 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Dalam islam, karakter atau akhlak memiliki kedudukan penting dan dianggap mempunyai fungsi 

yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Qur‟an 

Surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut : 

 

انْ  ََ اْنُمْىَكِس  ََ ّ َعِه اْنفَْحَشۤاِء  ٍٰ يَْى ََ اِْيتَۤاِئ ِذِ اْنقُْسٰتّ  ََ ْحَساِن  اْْلِ ََ َ يَأُْمُس تِاْنَعْدِل  نَ اِنَّ ّللّاٰ َْ ُس ِِ يَِعُُُكْم نََعهَُّكْم تََرََّّ ْْ ثَ  
 

Artinya : sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajian memberi kepada 

kau kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah menyuruh manusia agar berbuat adil, yaitu 

menunaikan kadar kewajiban berbuat baik dan terbaik, berbuat kasih sayang pada ciptaanya dengan 

bersilahturahmi pada mereka serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk perbuatan buruk yang menyakiti 

sesama merugikan orang lain.  

Dengan demikian setiap siswa harus mendapatkan pembinaan akhlak menjadi insan yang senantiasa 

berakhlak mulia. Menurut Moh. Amin bahwa “Akhlak adalah suatu kekuatan yang mantap, kekuatan dan 

kehendak mana berkombinasi membawa kecendrungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam al 

akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (dalam al akhlak yang jahat)”
14

 

Sebagaimana pengertian diatas maka akhlak terdiri dari dua macam yaitu akhlak al-karimah atau 

sering juga disebut akhlak mahmudah (akhlak terpuji) yaitu akhlak yang baik dan yang benar menurut 

ajaran Islam, dan yang kedua adalah akhlak madzmumah (akhlak tercela) yaitu akhlak yang tidak baik 

dan tidak benar menurut ajaran Islam.  

 

1. Akhlak Mahmudah 

                                                     

12 Uhbiyati nur. Ilmu Pendidikan Islam. CV. Pustaka Setia. 1999,h.19  

13Ibid, h.20 

14
Moh. Amin, Pengantar Ilmu Akhlak, Ehpress, Surabaya,1987, h.9. 



 

5 

 

 

Akhlak mahmudah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji, contoh: malu berbuat jahat adalah 

salah satu dari akhlak yang baik. 

2. Akhlak Mazmumah  

Akhlak tercela atau Akhlak mazmumah adalah segala tingkah laku manusia yang dapat membawa 

kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya yang menuju kebaikan. Hal 

yang membuat manusia untuk berbuat tercela (maksiat) adalah dunia dan isinya, manusia, setan (iblis) 

dan nafsu.
15

.  

Sesuai dengan pembagian diatas, maka akhlak atau sikap buruk harus dihindarkan pada peserta 

didik. Guru pendidikan agama islam atau akidah akhlak merupakan ujung tombak dalam upaya membina 

akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah karena pada masa usia madrasah merupakan masa 

fundamental yang harus diberi landasan nilai akhlak yang baik karena jika keliru dalam member landasan 

nilai akhlak, kehidupan mereka mudah sekali rusak dalam tatanan perilaku mereka jika tidak selalu 

diadakan pembinaan dengan baik. 

Perilaku anak yang bermoral atau amoral lebih banyak tergantung pada didikan dan bimbingan 

pendidikannya, karena sebagai pendidik harus jeli membaca perkembangan anak didiknya. Membina 

akhlak tiada lain dari pada suatu proses pengembangan diri individu dan kepribadian seseorang yang 

dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan sikap dan nilai-nilai luhur sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya. 

Pembinaan akhlak pada dasarnya menuntut seseorang agar memberi petunjuk agar siswa dapat 

berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik, maka sangat penting diadakan pembinaan akhlak, karena 

seseorang yang memiliki pengetahuan dalam hal ilmu akhlak biasanya lebih baik perilakunya dari pada 

orang yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu akhlak tersebut. 

Menanamkan nilai-nilai ke-Islaman, guru Aqidah Akhlak mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam mengatasi masalah sikap dan keterampilan peserta didik. Sesuai dengan tujuan pembinaan akhlak 

yaitu “pembinaan taqwa yang mengandung arti melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala 

larangan agama artinya menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik. Tugas 

seorang guru dalam proses pendidikan Islam mengajak manusia untuk tunduk danpatuh pada hukum-

hukum Allah SWT guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, kemudian misi ini dikembangkan 

kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal shaleh dan bermoral tinggi. Guru 

juga mengemban tugas kerasulan yaitu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia secara 

lebih khusus tugas Nabi dalam kaitannya dengan pendidikan. 

Pendidikan dan pembinaan akhlak peserta didik yang dilaksanakan oleh guru Akidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Psantren Al Hikmah Bandar Lampung dapat dilihat dari hasil observasi 

juga diperoleh fakta bahwa : “Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan akhlak peserta didik ini 

dilaksanakan di lingkungan sekolah anak oleh guru pendidikan agama islam dengan memberikan nasehat-

nasehat terhadap anak agar selalu berbuat baik,motivasi, melarang anak berbuat buruk, memberikan 

tauladan pembiasaan yang baik pada anak dan melatih kesabaran dan kejujuranˮ. 

Upaya guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik dilakukan dengan mengajarkan 

tentang ilmu akhlak kepada peserta didik, berusaha menanamkan keimanan dalam diri siswa, mendidik 

agar siswa selalu taat menjalani ajaran agama islam dan juga membentuk siswa agar berbudi pekerti yang 

mulia, sebagaimana dari hasil prasurvay dapat digambarkan sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil observasi pada saat prasurvei diperoleh data tentang jumlah peserta didik di kelas VIII 

A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung dan diperoleh pula data tentang pembinaan akhlak 

peserta didik yang dilakukan oleh guru akidah akhlak, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1  

Jumlah Peserta Didik Kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung 

Tahun ajaran 2020/2021 
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No.          Kelas 
Jumlah Peserta Didik 

Jumlah 
L P 

1.  VIII A 17 23 40 

Sumber : Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung 

 

Tabel 1.2 

Pembinaan Akhlak Peserta Didik di Kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung, 

Tahun ajaran 2020/2021 

 

No. Perihal 
Hasil Observasi 

Keterangan 
Selalu Terkadang 

1.  Mengajarkan 

tentang ilmu akhlak 

35 5 Dari 40 peserta didik 

mereka semua 

menjawab bahwa 

mereka diajarkan 

tentang ilmu akhlak dan 

diarahkan untuk 

berakhlak mulia, namun 

5 diantaranya tidak 

ingat mengenai materi 

ilmu akhlak tersebut 

2.  Menanamkan sifat 

terpuji dalam jiwa 

peserta didik 

30 10 Dari ke 10 siswa  yang 

memberi  keterangan 

bahwa mereka hanya 

beberapa kali  diajarkan 

atau  mereka tidak 

mengerti apa yang 

dimaksud dengan  

sifat terpuji 

3.  Mendidik agar 

peserta didik taat 

menjalankan ajaran 

agama 

33 7 Disini semua guru tidak 

hanya guru akidah 

akhlak saja yang 

mengarahkan agar 

siswa taat menjalankan 

ajaran agama 

4.  Mendidik  peserta 

didik agar berbudi 

pekerti yang mulia 

40 - Tidak hanya guru 

akidah akhlak saja 

tetapi semua guru 

mengajarkan siswa agar 

berbudi pekerti di 

dalam mata 

pelajarannya 

Sumber : Observasi Kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung16 

 

Data tabel diatas diambil berdasarkan prapenelitian yang dilakukan langsung terhadap 40 peserta 

didik yang berada dikelas VIII A pada tanggal 16 September 2021 di Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah 
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Bandar Lampung. Dari data observasi diatas penulis mendapatkan hasil bahwa sebenarnya semua yang 

terdapat di tabel diatas sudah disampaikan secara lisan maupun materi, tetapi terdapat beberapa peserta 

didik yang menyampaikan bahwa mereka tidak diajarkan atau terkadang diajarkan itu dikarenakan peserta 

didik tersebut tidak serius dalam menjawab pertanyaan yang peneliti pertanyakan terhadap mereka. 

Mereka lebih berfokus bermain dan mengganggu kawan. Disini penulis mendapatkan akhlak yang kurang 

baik, peneliti melihat sifat mereka saat penulis melakukan observasi di kelas mereka. 

Dalam pengamatan penulis masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam 

kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Seperti yang banyak terjadi yaitu kenakalan peserta didik 

yang menganggu peserta didik lain, dan itu membuat peserta didik lain merasa sangat terganggu dan tidak 

nyaman dalam belajar. Sehingga peserta didik tidak bisa fokus dalam mengikutipembelajaran. 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung yang menjadi lokasi penelitian ini 

juga memiliki permasalahan tentang akhlak peserta didik,  khususnya  pada  peserta didik  kelas  VIII 

Ayang  mengalami  permasalahan   tentang etika peserta didik ketika proses belajar berlangsung, seperti 

menganggu teman yang sedang belajar, bermain hp serta bersikap kurang sopan dalam berperilakudan 

sikap itu sangat berlebihan maka,peserta didikyang lain juga merasa terganggu dan proses belajar-

mengajar juga menjadi kurang berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pada data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa guru akidah akhlak memang telah 

berusaha untuk membimbing akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah 

Bandar Lampung, dengan harapan akan terbentuknya anak yang selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama Islam. Namun dilihat dari hasil pembinaan akhlak tersebut yang kenyataannya diambil dari kondisi 

akhlak peserta didik itu sendiri masih banyak diantara peserta didik yang bertingkah laku kurang baik. 

Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al 

Hikmah Bandar Lampung diperoleh data yang menunjukan kurang baiknya akhlak peserta didik sebagai 

berikut: 

 

 

 

Tabel 1.3 

Kondisi Akhlak Peserta Didik di Kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung, 

Tahun ajaran 2020/2021 

 

No. Bentuk Prilaku 
Frekuensi 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1.  
Kurang patuh padaa 

guru 
5 0 5 

2.  Mengganggu teman di 

kelas 
6 4 10 

3.  Bermain Hp 5 3 8 

4.  Berbicara kasar di 

dalam kelas 
5 1 6 

5.  Mengganggu teman saat 

sholat 
4 0 4 

Jumlah Kasus 25 8 33 

Sumber : Observasi Kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Bandar Lampung17 

 

Disini guru menunjukan bahwa sudah berusaha untuk menanamkan akhlaq yang baik kepada peserta 

didik dan berusaha merubah kepribadian akhlak peserta didik yang kurang baik menjadi baik. Guru dan 

lingkungan sekolah sudah berusaha untuk memagari kepribadian peserta didik dari hal yang dapat 

                                                     
17

Hasil observasi peserta didik kelas VIII tanggal 09 Juni 2022, pukul 10.30 WIB 



 

8 

 

 

merusak kepribadian peserta didik. Namun terdapat beberapa hambatan dan bebrapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan guru dalam membina akhlak peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, nampak adanya kesenjangan antara pelaksanaan peran 

Guru Aqidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak siswa dengan keadaan akhlak siswa. Adanya kesenjangan 

inilah Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Guru Aqidah Akhlak dalam Pembinaan 

Akhlak siswa, agar siswa memiliki akhlak yang baik yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang sesuai 

dengan harapan guru, orang tua, dan masyarakat. Untuk itu peneliti memberi judul dalam penelitian ini 

adalah “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Dalam hal untuk memudahkan langkah pembahasan dan agar tidak meluasnya pembahasan yang 

dapat menimbulkan kekeliruan, maka perlu adanya pembatasan dalam masalah. Dalam hal ini peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti pada 

“Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung”, khususnya   kelas VIII dengan jumlah 185 siswa 

pada tahun ajaran2021. 

2. Sub Fokus Penelitian 

 

 Dari fokus penelitian di atas maka dapat diuraikan menjadi sub fokus penelitian ini sebagai berikut: 

a. Upaya guru akidah akhlak 

b. Pembinaan Akhlak 

c. Kendala dan faktor penghambat guru akidah akhlak 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengambil beberapa sub pokok 

bahasan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung? 

3. Bagaimana solusi guru ataupun pihak sekolah dalam menanggulangi permasalahan atau kendala 

yang ada dalam pembinaan akhlak di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru Akidah Akhlak dalam mengoptimalkan pembinaan akhlak 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat guru   Akidah   Akhlak    dalam    

membinaakhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi guru ataupun pihak sekolah dalam menanggulangi 

permasalahan atau kendala yang ada dalam pembinaan akhlak di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini untuk dapat memberikan data akurat terhadap upaya guru dalam pembinaan 

akhlaq peserta didik 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis terhadap segala aspek. 

a. Bagi Penulis 

Memberikan pemahaman baru, meluaskan wawasan mengenai Upaya guru Akidah Akhlak dalam 

membina akhlak peserta didik yangada di Madrasah Tsanawiyah Pondok PesantrenAl-Hikmah Bandar 

Lampung 

b. Bagi Guru 

Sebagai informasi dan evaluasi aktual atas upaya guru dalam membina akhlak peserta didik, juga 

sebagai saran dan pembelajaran yang dianggap telah ikut serta dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapi oleh guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagaupaya pembaharuan metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga 

akhlak pada mata pelajaran Akidah akhlak secara efektif dan efisien. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Dalam penelitian sebelumnya memang telah dilakukan penelitian yang membahas tentang 

pembinaan akhlakpeserta didik dalam pembelajaran aqidah akhlak, akantetapi penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu. Yang mana penelitian ini lebih terfokuskan pada Upaya Guru Akidah 

Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah 

Bandar Lampung. 

Skripsi dari Miftahul Naim (1501010197) mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam Pada Institut 

Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Siswa 

di MTs Muhammadiyah Metro”.
18

 Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang usaha guru dalam membina akhlak peserta didik. Adapun perbedaanya adalah 

penelitian saudara Miftahul Naim yaitu pada lokasi penelitian yang dipilih peneliti. 

Penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh peran Guru Agama Islam terhadap Pembinaan Akhlak 

Peserta didik SLTP PGRI Gumang Belitang Oku Sumatra Selatan Tahun Pelajaran 2002/2003”
19

, 

Menyimpulkan bahwa: apabila pengaruh peran guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak peserta didik 

sudah baik, maka dapat dikatakan guru agama Islam sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang guru. Persamaan dari penelitian ini adalah masing-masing peneliti ingin meneliti seputar 

dunia pendidikan , Eko Budi Santoso memfokuskan penelitiannya pada peran guru agama Islam terhadap 

pembinaan akhlak peserta didik dan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan 

angket dengan menggunakan Rumus Chi Cuadrat. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Kyai Dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pesantren 

Raudhotul Jannah Mergosono Malang” oleh Kholida Firdausi Nuzula (15110161) mahasiswi prodi 

Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
20

 Penelitian ini 

memaparkan penjelasan tentang bagaimana peran kyai dalam membina akhlak santri, dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa (1) bentuk pembinaan akhlak di pesantren dengan memberikan 

pengajaran tentang akhlakul karimah melalui kitab-kitab tentang akhlak, (2) peran kyai dalam pembinaan 

                                                     
18

Miftahul Naim, “Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Siswa di MTs Muhammadiyah 

Metro”(2019) 
19 Eko Budi Santoso, “Pengaruh Peran Guru Agama Islam terhadap Pembinaan Akhlak Peserta didik SLTP PGRI 

Gumang Belitang Oku Sumatra Selatan Tahun Pelajaran 2002/2003”, Skripsi, (Metro: Perpustakaan STAIN, 2004) 
20 Kholida Firdausi Nuzula, “Peran Kyai Dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pesantren Raudhotul Jannah Mergosono 

Malang” (2019) 
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akhlak santri , kyai sebagai pengasuh, seba gai guru atau  pendidik, juga sebagai orangtua bagi seluruh 

santri, (3) dampak pembinaan akhlak santri memberikan nilai positif dengan dilihat dan dinilai dari 

tingkah laku keseharian para santri dalam menjalankan peraturan di pondokpesantren. Adapun 

perbedaanya adalah penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang upaya guru akidah akhlak di 

lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah. 

Penyusunan  skripsi  yang  berjudul  ―Peranan  Guru  Akidah  Akhlak  Dalam Pembinaan Akhlak 

Siswa MI YAPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunungkidul” oleh Yuni Chasanah (08410260-E) 

mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
21

 

Dalam penyusunannya melahirkan kesimpulan peranan guru dalam pembinaan akhlak memiliki dampak 

besar pada peserta didik di MI YSPPI Ringintumpang Semoyo Patuk Gunung kidul. Dengan bahasa 

sederhana, pembinaa akhlak sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan budi pekertisiswa. 

Dalam jurnal yang berjudul “ Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa di MTs 

Raudlatul Syabab Sumberwringin Sukowono Jember”
22

Penelitian ini sama sama memaparkan penjelasan 

tentang bagaimana upaya guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik, dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa upaya guru akidah sebagai berikut ; (1) Melakukan pembiasaan 

membaca Al-Qur‟an sebelum belajar (2) Melaksanakan pembiasaan sholat berjama‟ah (3) Memberi 

teladan dan pembiasan prilaku berakhlakul karimah. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah merupakan suatu cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dapat 

dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, guna memahami 

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur yang 

reliable dan terpercaya. 

Maka dari itu seorang peneliti apabila akan melakukan penelitian harus mempelajari metodologi 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendaptkan data dan 

memahami masalah-masalah guna mencari solusi ataspermasalahan tersebut.
23

 Adapun jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Bogdan dan Taylor (1955) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
24

 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian  terhadap  fenomena  atau populasi tertentu yang 

diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau prespektif yang lain. Adapun 

tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek- aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, 

menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak 

membutuhkan hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
25

 

                                                     
21YuniChasanah,“PerananGuruAkidahAkhlakDalamPembinaanAkhlakSiswaMIYAPPI”(2010) 
22

Siti Aisyah, “Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa di MTs Raudlatul Syabab Sumberwringin 

Sukowono Jember” (2020) 

23
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). 

24
I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan 

(Bandung: Nilacakra, 2018). 
25

Suharsimi Arikunto and Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009). 



 

11 

 

 

Penelitian ini dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan data dan informasi yang mendalam 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai penelitian berkenaan dengan upaya guru akidah akhlak dalam 

membina akhlak peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik 

berupa keadaan, permasalahan, sikap, kondisi, prosedur atau sistem secara factual dan cermat dan 

berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti 

juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasikannya.
26

 Dengan mengumpulkan data-data 

dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan. Metode ini dipakai karena 

dipandang dapat menjelaskan mengenai bagaimana Sumber data adalah tempat, orang maupun benda 

dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, dan membaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-

angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang di 

dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana 

adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat 

prosestersebut. 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis menggunakan 

pendeketan deskriptif kualitatif dikarenakan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis memuat 

tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kemudian memerlukan ketajaman analisis, 

obyektivitas, dan sistematik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab akikat dari suatu 

fenomena atau gejala bagi pendekatan kualitatif.
27

 

 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung sedangakan waktu Pra Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 maret 2021 

dan penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 29Maret 2022. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat, orang maupun benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, dan 

membaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
28

 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat dipeoleh. Apabila penelitian tersebut 

menggunkan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut 

sebagai responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu tulisan 

maupun lisan. 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dipeoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan suatu alat pengukuran atau alat pengemabilan data secara langsung pada subjek sebagai 

informasi yang dicari.
29

 Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh peneliti adalah Kepala 

Madrasah, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dan Para Peserta Didik kelas VIII A Madrasah 

                                                     
26

Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 26 
27 Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan. 
28 Suharsimi, Manajemen Penelitian, Edisi Revisi , (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 99 
29 Saefudin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91 
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Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung melalui metode wawancara, observasi 

lapangan, serta dokumentasi. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain tidak langsung diperoleh 

dari subjek penelitian.
30

 Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari pihak-pihak yang berkaitan dengan berupa data-data sekolah dan berbagai data relevan dengan yang 

akan peneliti bahas yaitu : 

1) Sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

2) Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

3) Profil Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

4) Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

5) Data pendidik serta tenaga Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar 

Lampung  

6) Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung 

7) Program estrakulikulerMadrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung  

8) Data jumlah peserta didik kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah 

Bandar Lampung 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen 

masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian.
31

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa : 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data memiliki cirri yang spesifik apabila dibandingkan 

dengan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang. Observasi 

merupakan suatu alat untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diamati.
32

Dari segi pelaksanaannya pengumpulan 

data dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu partisipan observasu (observasi berperan serta) dan non 

partisipan obsevasi selanjutnya dari segi instrumental yang digunakan yaitu observasi terstruktur dan 

observasi tidak terstruktur. 

Ada dua jenis observasi yaitu : 

1) Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpatisipan 

secara langsung dengan kehidupan informasi yang sedang diteliti 

2) Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat aktif, akan tetapi hanya menjadi pengamat 

independen.
33

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

observasi non partisipan,karena  pada bagian ini peneliti tidak ikut langsung dalam proses kegitan yang 

akan diteliti melainkan peneliti hanya melakukan pengamatan secara langsung dan hanya sebagai 

pengamat independen. 

 

b. Wawancara 

Menurut Arikunto wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

dan narasumber untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh dari narasumber.
34

 

                                                     
30 Sugiyono , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 88 
31 W. Gulo, Metodologi Penelitian, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), h. 110 
32 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 170 
33 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 45 
34

Suharsimi arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 145 
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Berdasarkan kutipan diatas peneliti menyimpulkan bahwa metode interview atau wawancara adalah suatu 

metode yang digunakan guna menghasilkan data-data secara langsung meminta keterangan dari pihak 

yang di wawancara, dalam wawancara ada tiga prosedur yaitu : 

1) Wawancara bebas merupakan suatu proses wawancara dimana interview tidak secara sengaja 

mengarah pada Tanya dan jawab pada pihak persoalan dari fokus penelitian. 

2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan dari suatu pokok 

permasalahan 

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara 

terpimpin, sehingga dalam wawancara tersebut hanya memuat pokok-pokok masalah yang diteliti 

selanjtnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara, apabila 

menyimpang dari pokok pembahasan atau permasalahan yang akan dibahas.
35

 

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin agar waktu 

pelaksanaanya tidak terlalu kaku dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti narasumber 

pokok, yaitu dengan Kepala Madrasah, Guru Akidah Akhlak kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Al Hikmah Kota Bandar Lampung beberapa peserta didik Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Al Hikmah Kota Bandar Lampung .Adapun wawancara yang dilakukan secara langsung 

peneliti datang langsung ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan para narasumber. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif.
36

 

Metode dokumentasi penulis gunakan guna menguatkan data yang belum diperoleh melalui metode-

metode sebelumnya yaitu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dokumen yang berada pada lokasi 

penelitian seperti, sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Kota Bandar 

Lampung, dara para pendidik dan para pegawai, sarana dan pra sarana yang menunjang struktur 

organisasi, data para peserta didik dan lain sebagainya. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pengelompokan dan mengurutkan suatu data kedalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan melalui hipotesisi 

data seperti yang dirumuskan data.
37

 Dalam penelitian ini guna menganalisis data yang ada, digunakan 

teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk-bentuk kata 

atau kalimat yang dipisahkan sesuai dengan kategori yang ada guna memperoleh keterangan yang jelas 

dan terinci. 

Cara berpikir ini, peneliti gunakan untuk melihat bagaimana  Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam 

Membina Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar 

Lampung  Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama 

lain yaitu, reduksi data, penyajian (display) data dan penarikan kesimpulan. Menurut sugioyno ada tiga 

tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu: 

 

a.     Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari pola dan temanya dengan membuang yang tidak perlu.
38

 Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan suatu 

                                                     
35 Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 19 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 240 
37

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015), h. 39 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 485. 
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pengumpulan data selanjutnya dan kemudian mencari bila diperlukan. Istilah reduksi data dalam sebuah 

penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan sebuah istilah pengelolaan data (mulai dari 

editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif.
39

 

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah suatu 

proses analisis untuk memilih, memutuskan perhatian, menyederhanakan, mengabtrasikan serta 

mentransformasikan pada hal-hal pokok mencari tema serta pola dan membuang yang tidak perlu. 

 

b.     Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendispaykan data.Dalam penelitisn 

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
40

 

Dengan demikian penyajian data merupakan suatu langkah kedua setelah mereduksi data guna 

memudahkan peneliti memahami tentang apa yang terjadi dilapangan yang dapat dilakukan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif, bagan grafik, matrik dan lain sebagainya  

 

c. Menarik Kesimpulan 

 Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapanagn saat 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
41

 

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat 

umum.Setelah data diolah dengan sebaik-baiknya lankah-langkah yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka langkah selanjutnya menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode induktif. 

 

a. Uji Keabsahan Data 

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan guna menjamin keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif 

pengecekan keabsahan data sangatlah penting. Pengecekan keabsahan data (Triangulasi) diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda guna mendapatkan data dari sumber yang sama.
42

 

Teknik tersebut menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

dan serempak. Dalam penelitian tersebut yang dicara adalah kata-kata maka tidak mungkin apabila ada 

kata-kata yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapannya, serta kondisi yang 

dialaminya dan sebagainya. Oleh sebab itu peneliti perlu melakukan triangulasi yakni pengecekan data 

dari berbagai sumber yakni hasil dari pengamatan dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan 

kemudian dipastikan pula dengan dokumen yang tersedia di lokasi penelitian. 

Guna mendapatkan kepercayaan hasil penelitian menggunakan metode Triangulasi dengan 4 

metode yaitu , sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah mencari suatu sumber data dari sumber yang beragam, Peneliti 

menggunakan data dari Pendidik dan para peserta didik atau subjek yang terlibat dalam pembinaan akhlak 

dari kedua sumber data tersebut dideskripsikan, dikelompokkan, mana pendapat yang sama dan mana 

pendapat yang berbeda kemudian selanjutnya dianalisis guna menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi 

sumber adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dan dengan teknik yang sama. 

                                                     
39 Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindi, 2010), h.70 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 488 
41

Ibid, h. 492 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 275 
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b. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi merupakan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Seperti peneliti ingin mengungkapkan data mengenai pembinaan akhlak sehingga peneliti akan 

mewawancarai bagian pendidik dan para peserta didik kemudian dikuatkan dengan dokumen dan dengan 

hasil obeservasi peneliti. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang sudah terkumpul dengan 

teknik wawancara, teknik wawancara yang dilakukan pada pagi hari dengan keadaan narasumber yang 

masih segar akan memberikan suatu data yang valid. Dalam rangka pengujian kreadibilitas dapat dicek 

kembali dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda. 

d. Triangulasi Teori 

Merupakan suatu hal yang dilakukan dengan menggunakan teori guna menafsirkan sebuah data. 

Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan suatu pemahaman yang lebih baik pada saat 

menafsirkan data.
43

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber menggunakan data dari pendidik (guru 

akidah akhlak) dan para peserta didik atau subjek yang terlibat dalam proses pembinaan akhlak dari kedua 

sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikelompokan mana pendapat yang sama dan mana pendapat 

yang berbeda kemudian dianalisis guna menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dalam triangulasi 

teknik seperti peneliti ingin mengungkapkan data upaya guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik sehingga peneliti akan mewawancarai bagian kepala madrasah, pendidik (guru akidah 

akhlak) dan peserta didik kemudia dikuatkan dengan dokumen dan dengan hasil observasi peneliti. 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

 Sistematika dalam penulisan skripsi ini dipakai sebagai aturan yang saling berkaitan dan melengkapi, 

adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah,  Identifikasi 

Masalah, Fokus dan Sub Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

terdahulu yang relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang berisi mengenai analisis Upaya Guru Akidah Akhlak 

Dalam Membina Akhlak Peserta Didik, kemudian berisi tentang kajian teori atau penelitian lain yang 

relevan dengan skripsi ini 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis penelitian dan waktu penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekkan keabsahan temuan.  

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini memuat tentang bagaimana Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta 

Didik Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari analisis penelitian. 
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