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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran guru akidah akhlak 

dalam membina akhlak peserta didik di MAN 1 Tanggamus. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat dari hasil 

wawancara kepada kepala sekolah, guru Akidah Akhlak, dan peserta 

didik kelas X. Data kualitatif didapat dari hasil dokumentasi seperti data 

jumlah guru, peserta didik, serta sarana dan prasarana. Sumber data 

dalam penelitian ini meliputi data primer, yakni kepala sekolah, guru 

Akidah Akhlak, dan peserta didik kelas X. Data sekunder, yakni 

dokumentasi dan literature. Yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru Akidah Akhlak kelas X, dan lima Peserta 

didik kelas X. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Analisa data dengan mereduksi data, penyajian data 

(data display), kemudian memverifikasi data (conclusing drawing). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru Akidah Akhlak 

mempunyai peran dalam membina akhlak peserta didik, terutama dalam 

hal kesiplinan dan taat beribadah, dimana setiap pembelajaran akan 

dilaksanakan baca qur’an bersama-sama dan seiap hari peserta didik 

melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di aula madrasah  Peran yang 

dilakukan guru Akidah Akhlak yang pertama ialah sebagai teladan 

(contoh), peran yang kedua ialah sebagai pembimbing, peran yang ketiga 

ialah sebagai penasehat, dan peran yang keempat ialah sebagai motivator.  

Kata Kunci: Peran Guru, Membina Akhlak Peserta didik 
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MOTTO 

 

ِخَر  َ َواْليَْوَم اْْله ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمْه َكاَن يَْرُجوا ّللّاه لَقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّللّاه

  ۗ َ َكثِْيًرا  َوَذَكَر ّللّاه

 

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

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

( QS. Al-Ahzab(33) :21 )
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta: Kitab, 2002), 

hlm  336 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadinya kesalah fahaman dan penafsiran dalam 

memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan judul 

agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang 

sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu “ Peran Guru Akidah 

Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta didik di MAN 1 

Tanggamus “, maka dipelukan pembatasan pengertian dan 

maksud dari istilah judul tersebut, adapun pembatasan yang 

dimaksud sebagai berikut : 

1. Peran Guru 

Peran adalah “perangkat tingkah laku yang diharapkan 

dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat”.
1
 Dalam hal ini diartikan bagaimana peran guru 

di sini mampu berperan dalam rangka membina akhlak 

siswa.  

Guru adalah “seseorang yang membuat orang lain tahu 

atau mampu untuk melakukan sesuatu, atau memberikan 

pengetahuan atau keahlian”. Menurut Zakiah Daradjat, guru 

adalah “seseorang yang memiliki kemampuan atau 

pengalaman yang dapat memudahkan melaksanakan 

peranannya membimbing muridnya”.
2
 

Peran guru yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah peran guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

siswa sebagai pembimbing, sebagai contoh, dan sebagai 

penasehat. 

2. Akidah Akhlak  

Akidah akhlak maksudnya adalah “perbuatan-perbuatan 

yang baik yang datang dari sifat-sifat batin yang ada dalam 

                                                             
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, (Jakarta : 1997), 

hlm. 751 
2 Zakiah Daradjat, dkk., Metode Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1996), cet. 1, hlm. 266 
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hati menurut syara”. Sifat-sifat itu biasanya disandang oleh 

Rasul, anbiya’, aulia dan orang-orang yang shaleh. Adapun 

yang dimaksud aqidah akhlak adalah “perilaku/perbuatan 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi syukur 

nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya 

diri, tolong menolong, qanaah dan bertanggung jawab”. 

3. Membina Akhlak Peserta Didik 

Secara harfiah membina atau pembinaan berasal dari 

kata “bina” yang mempunyai arti bangun, maka pembinaan 

berarti membangun. Akhlak diartikan sebagai “hal-hal 

berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia 

dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sasarannya, 

dengan makhluk-makhluk lain dan dengan Tuhannya.  

Berdasarkan definisi masing-masing istilah tersebut 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud membina akhlak 

adalah “membangun (membangkitkan kembali) psikis atau 

jiwa seseorang dengan pendekatan agama Islam, yang 

diharapkan agar seseorang memahami dan mengamalkan 

ajaran agama Islam, sehingga terbentuknya gerak-gerik atau 

tingkah laku yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam”.  

Dari penegasan istilah di atas dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “penelitian 

secara mendalam dan utuh tentang bagaimana peran guru 

akidah akhlak dalam membina akhlakPeserta didik di MAN 

1 Tanggamus yang peneliti batasi dalam hal-hal antara lain : 

peran guru akidah akhlak terhadap peserta didik, ketaatan 

siswa terhadap tata tertib sekolah, terhadap kewajiban agama 

serta sikap siswa terhadap guru dan temannya”. 

4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanggamus 

MAN 1 Tanggamus adalah salah satu MAN yang 

ada di Tanggamus, sehingga dari KEMENAG setempat 

menjadikan nama madrasah tersebut menjadi MAN 1 

Tanggamus. MAN 1 Tanggamus adalah sebuah lembaga 

pendidikan yang setara dengan SLTA/SMA. MAN 1 

Tanggamus berada di pekon Kotabatu, kecamatan 
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Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dimaksud 

kepada peserta didik MAN 1 Tanggamus yang sedang 

menimba ilmu di MAN 1 Tanggmus. 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam memasuki era globalisasi, Indonesia mendapat 

tantangan yang sangat besar, karena dampak yang paling banyak 

terkena adalah para peserta didik, sebab para peserta didik 

merupakan bagian dari generasi muda yang sangat peka terhadap 

globalisasi. Dalam era globalisasi kemajuan tekhnologi sangat 

cepat, baik media cetak maupun elektronik yang kesemuanya di 

samping mempunyai pengaruh positif juga mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kepribadian, tingkah laku maupun akhlak 

generasi muda khususnya para peserta didik. Misalnya minum-

minuman keras, narkoba, berkelahi, melawan guru, mengganggu 

teman, penodongan dan perbuatan asusila serta yang lain-lainnya. 

Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif tersebut di atas, 

perlu peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, 

karena Agama Islam adalah agama yang mengatur hubungan 

sesama manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidup. Agama 

sebagai dasar dan pedoman hidup, berperan sebagai penggerak 

dan pengendali, pembimbing dan pendorong hidup kearah 

terwujudnya suatu penghidupan yang layak serta sempurna. 

Salah satu usaha efektif unuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan melaksanakan Pendidikan Agama Islam, Karena 

Pendidikan Agama Islam adalah : “Bimbingan jasmani dan 

rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.
3
 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pendidikan 

Agama Islam menekankan kepada pembentukan pribadi muslim 

dalam arti kepribadian yang memiliki nilai-nilai ajaran agama 

Islam, memilih dan memutuskan serta bertingkah laku 

berdasarkan nilai-nilai agama Islam.  

                                                             
3 Ahmad D Marimba, Penghantar Pilsafat Pendidikan Islam, Al Maarif, 

Bandung, 1981 hlm 23 
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Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada 

lembaga pendidikan formal khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah 

baik negeri maupun swasta merupakan kekuatan dalam 

menentukan dan mengembangkan peserta didik untuk beriman 

dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan 

pendapat H.A Malik Fadjar sebagai berikut ; 

“Tujuan Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah 

membentuk peserta didik agar mampu berkembang sebagai 

generasi “khaira ummah” (beriman dan bertaqwa, dewasa dalam 

bersikap, mentalitas, daya pikir dan semangat hidup mandiri, 

kreatif, dinamis dan berakhlak karimah)”.
4
 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah pendidikan agama Islam merupakan 

hal yang paling penting di dalam membina kepribadian anak 

didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, cerdas 

dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah SWT., dengan 

demikian maka akan tercipta masyarakat adil dan makmur. Hal 

tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan 

bahwa : 

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
5
 

Dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan agama Islam tersebut di atas, maka dalam proses 

pendidikan dan pengajaran, guru merupakan faktor penting, 

karena ia memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap 

pembinaan pribadi peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik 

atau pembimbing dan pendorong yang dinamis dalam semua fase 

dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu guru agama 

                                                             
4 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, Alfa Grafika Tma, Jakarta 

1988, hlm 176 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta, 2003, hlm. 12. 
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dalam melaksanakan tugasnya perlu menitik beratkan pada 

pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, memberi pasilitas pencapaian tujuan 

Pendidikan Agama Islam melalui pengalaman belajar yang 

memadai dan membantu perkembangan aspek-aspek pribadi 

seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri secara alami.  

Secara khusus tugas guru Pendidikan Agama Islam 

meliputi : 

1. Mengajar ilmu pengetahuan agama Islam  

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak;  

3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama;  

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia;
6
 

Sesuai dengan tugas pokok guru Pendidikan Agama 

Islam tersebut diatas, maka ia memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pembinaan kualitas anak didik sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang 

berbunyi : 

ًُُ ى َِكهُ
َواُون ٰۤ َُْكِسِۗ ًُ ُْهَْىَََعُِاْن ْعُسْوفَِىيَ ًَ تٌيَّْدُعْىََاِنَىاْنَخْيِسَويَأُْيُسْوََبِاْن اُيَّ ًْ ُُْك ًِّ ُْ اَوْنتَُك

ٌَُ ْفهُِحْى ًُ  ْن

Artinya :“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan merekalah orang-

orang yang beruntung”. 

Ayat di atas memerintah kepada setiap muslim untuk 

membentuk segolongan dari mereka yang dapat menyampaikan 

ajaran agama Islam, yaitu dengan menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. 

Segolongan umat tersebut dalam aktifitas pendidikan dan 

pengajaran di sekolah, termasuk di antaranya adalah guru 

pendidikan agama Islam.  

                                                             
6 Zuhairini, Abdul Ghofir dan Slamat As Yusuf , Metodik Khusus Pendidikan 

Agama, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm 33 
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Sebenarnya keteladanan ini merupakan pancaran dari diri 

pribadi Rasulullah SAW, hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi : 

ََُواْنيَْىَوُ ُيَْسُجىاُّللّا  ٌَ َُكا ٍْ ًَ ُِاُْسَىةٌَُحَسَُتٌُنِّ
ُنَُكْىُفِْيَُزُسْىِلُّللّا  ٌَ نَقَْدَُكا

ُِۗۗ ََُكثِْيًسا ِخَسَُوَذَكَسُّللّا   اْْل 

Artinya:Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

Dia banyak menyebut Allah. 

Ayat di atas, menggambarkan bahwa akhlakul karimah 

dalam Islam telah diajarkan dan telah memancar pada diri 

Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat 

kepribadian yang luhur. Oleh karena itu akhlak mahmudah 

merupakan modal utama dalam kehidupan seseorang karena 

keseluruhan akhlak menumbuhkan perilaku perbuatan kebaikan, 

yang dapat mewujudkan keselamatan, kedamaian dan 

kesejahteraan lahir dan batin dunia akhirat.  

Dengan demikian dalam usaha pembinaan akhlak peserta 

didik memerlukan figur-figur yang baik, suri tauladan yang dapat 

dicontoh salah satunya adalah guru pendidikan agama Islam 

karena kepribadian guru pendidikan Agama Islam sangat penting 

dalam pembinaan akhlak peserta didik.  

Guru akidah akhlak di MAN 1 Tanggamus melaksanakan 

pembinaan terhadap akhlak peserta didiknya dengan suri 

tauladan, hal ini sesuai dengan keterangan bahwa : 

“Guru pendidikan agama Islam melaksanakan 

peranannya sebagai suri tauladan bagi peserta didiknya, yang 

dilaksanakan dengan cara memberikan contoh yang baik, 

memberikan bimbingan keagamaan dengan mengadakan shalat 

duha bersama dan menjalankan shalat dzuhur berjamaah. Suri 

tauladan ini di dukung pula oleh guru-guru yang lain”.
7
 

Sedangkan menyangkut kedisiplinan, disamping guru 

pendidikan agama Islam menjadi contoh juga guru pendidikan 

                                                             
7 Wawancara, Bapak Nauval, Kepala MAN 1 Tanggamus, tanggal 21 Februari 

2022 
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agama Islam dapat menjaga kedisiplinan dan tata tertib sekolah 

serta memberi sangsi bagi yang melanggar tata tertib sekolah 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan : Guru 

juga wajib pula mengetahui bahwa setiap kali anak didik 

bersalah, harus diikuti oleh hukuman dari guru, karena 

terjatuhnya murid kepada kesalahan adalah hal yang selalu 

diperkirakan, selama ia masih belajar dan selama nilainilainya 

masih belum terbentuk. Sedangkan kesalahan adalah kesempatan 

yang paling penting bagi guru menolong anak didik agar 

bertumbuh dan belajar, sebab manusia belajar dari kesalahan.
8
 

Dalam rangka pembinaan akhlak dan kedisiplinan di 

MAN 1 Tanggamus bagi peserta didik yang melanggar peraturan 

di kenakan sangsi sesuai dengan kecil besarnya yang diperbuat 

sebagaimana pernyataan berikut ini ; 

“Bagi siswa yang melanggar tata tertib peraturan 

sekolah dikenakan sangsi sesuai dengan pelanggarannya, 

misalnya bagi siswa laki-laki yang berambut panjang 

(gondrong) diberikan peringatan (teguran), bagi yang 

masih membandel diadakan operasi pemotongan rambut. 

Bagi peserta didik yang meninggalkan sekolah (tidak 

masuk selama tiga hari berturut-turut tanpa keterangan) 

di panggil orang tuanya melalui surat panggilan untuk 

mencari penyebab kenapa tidak masuk sekolah dan 

kemudian di cari solusinya yang selanjutnya diadakan 

pembinaan serta nasehat yang membangkitkan semangat 

belajar.
9
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka guru pendidikan 

agama Islam disamping menjadi motivator, contoh teladan, juga 

perlu menjaga dan menegakkan kedisiplinan sekolah serta 

memperhatikan siswa yang melanggar tata tertib sekolah juga 

memberikan sangsi atau hukuman bila terdapat peserta didik 

yang melanggar tata tertib sekolah atau bersalah. Karena dengan 

                                                             
8 Zakiah Deradjat, Op Cit, hlm.,32 
9 Wawancara, dengan bapak Zamronii guru Pendidikan Agama Islam (guru 

Akidah Akhlak) MAN 1 Tanggamus, tanggal 21 Februari 2022 
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kesalahan tersebut merupakan langkah yang baik bagi guru 

pendidikan agama Islam untuk memperbaikinya.  

Dalam menjalankan peranannya baik sebagai pengajar, 

pembimbing, administrator kelas atau sebagai motivator, contoh 

tauladan dan pembina akhlak, maka guru pendidikan agama 

Islam dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

secara efektif dan efisien, yaitu dalam proses belajar mengajar 

harus memenuhi tiga aspek yaitu : 

“Pendidikan Agama Islam menyangkut tiga aspek, yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini berarti bahwa 

pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar memberi 

pengetahuan tentang keagamaan, tetapi justru yang lebih utama 

membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan 

berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai 

norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama”.
10

 

Ketiga aspek tersebut di atas, perlu mendapat perhatian 

dari seluruh dewan guru terutama Kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab dari keseluruhan kegiatan sekolah dan guru 

pendidikan agama Islam, karena mata pelajaran pendidikan 

agama Islam mengatur bagaimana menjalin hubungan baik 

dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.  

Lingkungan sekolah secara tidak sengaja akan 

mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan anak didik, sehingga 

apakah nanti anak didik memiliki akhlakulkarimah atau tidak 

tergantung bagaimana lingkungan mempengaruhinya. Untuk itu 

dilingkungan sekolah, guru hendaknya memberikan suri tauladan 

yang baik bagi anak didiknya dan memberikan pembinaan akhlak 

bagi peserta didik karena “tugas guru dan pemimpin sekolah 

disamping memberikan pendidikan budi pekerti dan keagamaan 

memberi pula dasar-dasar ilmu pengetahuan”.
11

 

Sekolah dalam hal ini tidak hanya berfungsi memberikan 

pengajaran dan pendidikan secara formal yang dapat 

mempengaruhi akhlak anak, akan tetapi sekolah dengan usaha 

                                                             
10 Ngalim Purwanto, Ilmu PendidikanTeoritis dan Praktis, Remaja Karya, 

Bandung, 1986, Hlm., 197 
11 Ahmad D. Marimba,Op Cit, Hlm .,61 
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dan fasilitas yang ada mengusahakan pembinaan bagi anak 

kearah pembentukan pribadi yang shaleh atau akhlakulkarimah.  

Adapun dalam pendidikan agama Islam yang ingin 

dicapai adalah pembentukan kepribadian peserta didik, peserta 

didik mampu berbuat dan bertingkahlaku dengan akhlakul 

karimah, oleh karena itu komponen yang ada dalam pendidikan 

agama Islam ada kemungkinan sangat menentukan keberhasilan 

dalam pembinaan akhlak peserta didik, dengan kata lain 

pendidikan agama Islam berhasil bila peserta didik atau peserta 

didik telah mampu merealisasikan apa yang diperoleh dalam 

pendidikan agama Islam itu dengan akhlakul karimah, begitu 

juga sebaliknya pendidikan agama Islam kurang berhasil jika 

siswa kurang dapat merealisasikan pendidikan agama Islam 

dalam tingkah laku yang baik.  

Dengan demikian akhlak berkenaan dengan perbuatan 

manusia tentang baik dan buruk, akhlak yang baik menurut 

ajaran Islam adalah “rendah hati, cermat, sabar, kepeloporan, 

jujur, pemaaf, disiplin, penyantun dan kreatif. “sedangkan akhlak 

yang buruk / tercela antara lain “Takabur, ceroboh, pemarah, 

curang, apatis, dendam, tidak disiplin, serakah dan pasif.
12

 

Untuk itu tugas/ fungsi guru pendidikan agama Islam 

sangat penting dalam pembinaan akhlak siswa karena dalam 

setiap “manusia membutuhkan guru atau pendidik dalam 

pelajarannya dan dalam pembentukan akhlaknya dan dalam 

ucapannya”
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa akhlak 

sangatlah penting didalam dunia pendidkan. Kondisi inilah yang 

melatar belakangi penulis untuk mengungkap dalam sebuah 

penelitian. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis 

sangat tertarik untuk mengungkap masalah ini dalam sebuah 

                                                             
12 Sukama Karya, dkk, Bimbingan Akhlak untuk siswa, Cemerlang 

Abadi,Jakarta, 1986. Hlm.11 
13 Arifin, Hubungan timbal Balik pendidikan agama dilingkungan sekolah dan 

keluarga, Bulan Bintang, 1997, Hlm. 124 
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Skripsi yang judul : “Peran Guru Akidah Akhlak dalam 

Membina Akhlak Peserta Didik di MAN 1 Tanggamus”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus Masalah berdasarkan latar belakang tersebut di 

atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Yang dilakukan guu akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik sehingga akhlak peserta didik mencerminkan 

prilaku yang baik baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

Sub Fokus penelitian berdasarkan fokus di atas penulis 

menentukan batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Peran Guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

Peserta didik kelas X di MAN 1 Tanggamus 

D. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada batasan masalah , maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana peran guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik kelas X di MAN 1Tanggamus ? 

E. Tujuan Penelitian 

 Ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai dalam rangka 

penulisan Skipsi ini yang antara lain sebagai upaya memberikan 

sumbangan pemikiran bagi kepentingan orang lain dan bagi 

kepentingan penulis sendiri. Secara rinci tujuan penelitian 

penulisan Sripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran guru Akidah Akhlak dalam 

membina akhlak peserta didik kelas X di MAN 1 

Tanggamus.  

F. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selamakuliah 

serta sebagai syarat menyelesaikan program srata satu. 
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b. Bagi peserta didik, lebih selektif dalam bergaul dan lebih 

bisa menjaga tata krama berbahasa, bertindak dan berprilaku 

yang baik. 

c. Bagi guru, dapat menjadi salah satu acuan untuk lebih 

mensosialisasikan pentingnya berakhlaqul karimah. 

d. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan saran bagi kepala sekolah untuk mengambil 

keputusan dalam pembinaan anak-anak untuk lebih baik 

lagi. 

G. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini 

adalah bermaksud penelitian yang bermakna sebagai penelitian 

yang masih mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dibahas untuk menghindari pengulangan penelitian dengan pokok 

pemasalahan yang sama.Adapun kajian penelitian yang relevan 

dalam penelitian ini adalah : 

Ayu Wandiri, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi 

Guru Akidah Akhlak dalam Mengatasi Perilaku Siswa dalam 

Kelas Di MTs Yapim Langkis Kecamatan Jejawi kabupaten 

OKI”14
 Strategi guru akidah akhlak dalam mengatasi perilaku 

siswa di MTs Yapim Lingkis Kecamatan Jejawi kabupaten OKI 

yang berupa bentuk keteladanan, pembiasaan pada siswa, 

memberikan perhatian pada siswa, memberikan nasihat, 

memberikana pengawasan, memberikan pujian, dan hukuman 

kepada siswa. 

Ceria Harahap, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Guru PAI Dalam Membina Akhlak Siswa Di SDN 39 Desa 

Jangga Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo Tengah 

Pagaralam” Hasil penelitiannya adalah upaya guru PAI dalam 

pembinaan akhlak siswa dengan memberi teladan yang baik 

                                                             
14Ayu Wandira, Strategi Guru Akidah Akhlak dalam Mengatasi Perilaku 

Siswa dalam Kelas Di MTs Yapim Langkis Kecamatan Jejawi kabupaten OKI, 
(Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang, 

2013) 
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seperti sopan santun, bertingkah laku yang baik, berpakaian 

yang rapi dan sopan, disiplindalam mengajar, memberi nasihat 

ketika melakukan kesalahan, menghukum siswa yang salah 

dengan hukuman yang mendidik.
15

 

Muhaiminah Darajat, dalam skripsinya yang berjudul 

“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan 

Akhlak Siswa-Siswi SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta”16
 

Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam di SD 

Negeri Ungaran 1 Yogyakarta untuk pembinaan akhlak siswa 

yaitu, menanamkan pengetahuan tentang akhlak kepada siswa, 

memelihara pengetahuan tentang akhlak kepada siswa, 

meningkatkan/ mengembangkan pengetahuan tentang akhlak 

kepada siswa, menekankan dan memotivasi siswa agar mampu 

mengamalkan akhlak yang baik, memberikan teladan kepada 

siswanya dengan akhlak yang baik. 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode disini 

diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam 

proses penelitian.
17

 Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 

penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang 

tertentu untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan 

tingkat ilmu serta teknologi.
18

 Berdasarkan teori diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau 

jalan yang digunakan dalam proses penelitian secara alamiah 

                                                             
15 Ceria Harahap, Upaya Guru PAI Dalam Membina Akhlak Siswa Di SDN 39 

Desa Jangga Kelurahan Padang Temu Kecamatan Dempo Tengah Pagaralam, 

(Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang, 2012) 

16Muhaiminah Darajat, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Pembinaan Akhlak Siswa-Siswi SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. (Yogyakarta: Skripsi 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) 

 
17 Mardalis, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 24 
18 Ibid.,hlm.1 
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dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsi-prinsip. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu peran guru 

akidah akhlak pembinaan akhlak peserta didik maka pendekatan 

yang digunakan untuk penelitian jenis ini adalah pendekatan 

deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan uraian dan paparan mengenai objek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini,peneliti mencoba mendeskripsikan 

data yang diperoleh melalui wawancara,observasi dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif yang mana peneliti ingin 

mendeskripsikan peran Guru Akidah Akhlak dalam membina 

akhlak peserta didik di MAN 1 Tanggamus. Penelitian kualitatif 

sendiri merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, seperti perilaku, sudut pandang, motivasi, 

dantindakan, yang secara utuh dideskripsikan dalam bentuk 

kalimat dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.
19

 Selama proses 

penelitian, penelitiakan melakukan wawancara bersamaguru 

akidah akhlak MAN 1 Tanggamus dan beberapa siswa, observasi 

didalam dan luar kelas serta melakukan beberapa dokumentasi. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasikan di Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus, Tepatnyadi  MAN 1 Tanggamus. 

3. Sumber data penelitian 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua yang menjadi 

                                                             
19 

LexiMoleong.J,MetodologiPenelitianKualitatif(Bandung:RemajaRosdakarya,2006),hlm6. 
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sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder 

: 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu sumber data lapangan yang diperoleh 

secara langsung. Dalam hal ini sugiyono menjelaskan dalam 

bukunya bahwa data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

primer dalam penelitian ini di peroleh dari sumber data 

pertama yakni Person dengan menggunakan prosedur dan 

tehnik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. 

Dimana dalam peneleitian ini yang menjadi data primer 

berupa wawancara yakni yakni Guru Akidah Akhlak di 

MAN 1 Tanggamus. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, merupakan sumber data yang mendukung 

dan melengkapi sumber data primer. Dalam bukunya, 

Sugiyono menjeaskan bahwa data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat 

dokumen. Data sekunder dari sumber data ketiga yakni 

Paper dengan menggunakan teknik dokumentasi yang 

relevan sebagai pendukung penelitian. Dimana yang menjadi 

data sekunder dalam penelitian ini Sumber data ini meliputi 

data siswa, guru dan sarana prasarana, serta dokumen 

dokumen lain yang di perlukan dalam penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menyajikan data peneliti menggunkan 

“teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling 

utama dan strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

diterapkan. 
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Pengumpulan data yang di maksud adalah 

pencatatan atau pengumpulan peristiwa-peristiwa, 

keterangan-ketarangan atau karakteristik-karakteristik yang 

berkaitan dengan penelitian dengan sebgaian element 

populasi yang akan mendukung penelitian, adapun tehnik 

yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini 

adalah: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

paling sering digunakan.
20

 Alat pengumpulan datanya adalah 

panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa 

benda tertentu, atau kondisi tertentu, atau situasi tertentu, 

atau proses tertentu, atau perilaku tertentu, orang tertentu. 

Adapun jenis observasi yang dilakukan peneliti termasuk 

dalam jenis Participant Observation, yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari obyek yang sedang 

diamati. Metode observasi ini dimaksudkan untuk 

mengamati proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

Akidah akhlak sehingga menghasilkan kontribusi dalam 

membina akhlak peserta didik di MAN 1 Tanggamus. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara 

langsung dengan yang diwawancarai.
21

 wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur 

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang 

dibuat sebelumnya, sehingga jawaban dari orang yang 

diwawancarai dapat diharapkan untuk menjawab 

permasalahan yang hendak diteliti. Metode wawancara adalah 

tanya jawab antara orang yang mewawancarai dengan yang 

diwawancarai. Interview ini juga ditunjukkan kepada kepala 

                                                             
20 Jusuf Soewardi, Pengantar Metodelogi Penelitian,(Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), h. 157 
21 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media,2012), hlm. 138. 
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sekolah, guru, orang tua peserta didik dan peserta didik MAN 

1 Tanggamusuntuk memperoleh informasi Mengenai Peran 

Guru akidah akhlak Dalam membina akhlak peserta didikdi 

MAN 1 Tanggamus. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan dokumen lainnya. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Noeng muhadjir mengmukakan pengertian analisis data 

sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawamcara, dan lainnya untuk 

meningkatkakn pemahaman peneliti tentang kasus yang di 

teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis 

perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”. Analisis 

data dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan 

penelitian berupa temuan penelitian. Adapun langkahlangkah 

analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut sugiyono dalam bukunya “mereduksi data 

berarti merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambar yang jelas dan mempermudah peneliti 

untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari. Dalam 

penelitian ini hasil dari wawancara akan direduksi dengan cara 

digolongkan sesuai dengan kategori dalam aktivitas 

komunikasi pemasaran berupa merancang pesan, memilih 

saluran komunikasi/media, dan menentukan bauran 

komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemudian hasil 

wawancara tersebut peneliti gabungkan dengan data 

dokumentasi. Setelah digabungkan antara hasil wawancara 
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dan dokumentasi, peneliti akan membuang data yang di 

anggap tidak diperlukan dalam penelitian ini. 

Mereduksi data berarti, merangkum hal hal pokok dan 

penting, atau bisa juga berarti mengumpulkan data yang di 

kumpulkan dari data wawancara daan dokumentasi lalu data 

yang tidak diperlukan penelti dapat membuangnya jika di 

anggap tidak diperlukan. 

b) Data Display (Penyajian Data)  

Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang 

mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu 

sehingga terlihat sosoknya lebih utuh. Display data dapat 

berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur dan lain 

sejenisnya atau dalam bentuk lain-lain. Maksudnya yaitu 

setelah memilih data lalu data tersebut di kelompokkan atau 

data tersebut relevan dan bermakna kemudian data tersebut 

di display dengan cara di rincikan sehingga menjadi 

informasi yang memiliki makna tertentu dan bisa berbentuk 

uraian, bagan dan alur. 

c) Conclsion verification (Menarik kesimpulan/veirifikasi) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah “usaha untuk 

mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-

pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Dalam 

simpulan tersebut merupakan kemaknaan terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Dari Hasil interprestasi itu kemudian 

digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, 

interview dan dokumentasi sehingga dapat dilihat 

kenyataan/fakta konkret di lapangan dan di analisis secara 

induktif. 

Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa verifikasi 

merupakan usha untuk memahami suatu makna sebab akibat 

atau proposisi dan merupakan kemaknaan terhadap data 

yanng telah di kumpulkan dan digabungkan melalui data 

yang telah diperoleh sehingga dapat dilihat fakta konkret di 

lapangan. 
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6. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kulaititatif deskriftif, yang termasuk 

studi kasus pengecekan keabsahan data dapat dilakukan 

dengan cara kreadibilitas. Kreadibilitas data adalah upaya 

peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan 

konfirmasikan data yang diperoleh pada saat pengumpulan 

data, yaitu dengan cara : 

1) Triangulasi  

Sugiono menjelaskan bahwa triangulasi merupakan 

tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada.
22

Menurut moelong triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
23

 Peneliti 

menggunakan teknik triangulasi agar data yang diperoleh 

dari informan penelelitian yang menjadi data primer 

menjadi lebih valid, konsist, tuntas, dan pasti sehingga 

dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelii memilih 

metode ini untuk mengetahui kebenaran atau dokumen 

yang berkaitan dengan peran guru akidah akhlak. 

I. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan judul diatas, penulis bermaksud menulis 

rencana daftar isi skripsi yang berdasarkan tata urutan skripsi 

dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar mudah bagi 

pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari skripsi 

ini.Adapun kerangkanya sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan, pembahasan bab ini merupakan 

gambaran keluruhan isi skripsi yang meliputi penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian. 

                                                             
22 Sugiyono, Op.Cit., hlm.241 
23 Moeloeng Lexy j., Op.Cit., hlm.330 
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 Bab II. Landasan teori, pada bab ini penulis membahas 

tentang tinjauan teori, adapun pembahasan teori meliputi 

tinjauan mengenai guru pendidikan Agama Islam dan Tinjauan 

mengenai pembinaan akhlak peserta didik. 

 Bab III. Deskripsi objek penelitian, pada bab ini peneliti 

membahas mengenai gambaran umum objek peneltian seperti 

profil madrasah dan juga memaparkan penyajian fakta dan data 

penelitian. 

Bab IV.Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti 

membahas mengenai analisis data penelitian mengenai peran 

guru akidah akhlak dalam membina akhlak peserta didik di 

MAN 1 Tanggamus. 

Bab V.  Penutup, pada bab ini peneliti membahas 

mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta membahas 

mengenai rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil temuan penelitian tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlakpeserta 

didik di MAN 1 Tanggamus disimpulkan bahwa:  

1. Peran guru Akidah Akhlak dalam membina akhlak peserta 

didik di MAN 1 Tanggamus adalah sebagai berikut: Peran 

yang dilakukan guru akidah akhlak dalam membina akhlak 

peserta didik di MAN 1 Tanggamus yaitu (1) Peran guru 

Akidah Akhlak sebagai Teladan. (2) Peran Guru Akidah 

Akhlak sebagai Pembimbing. (3) Peran Guru Akidah Akhlak 

sebagai Penasehat, (4) Peran guru Akidah Akhlak sebagai 

Motivator untuk berbuat kebaikan dengan memberikan 

anjuran diharapkan peserta didik menjalankannya sehingga 

dapat membina akhlak peserta didik dan melakukan 

kegiatan-kegiatan rutinitas setiap hari seperti bersalaman 

dengan guru ketika masuk kesekolah atau masuk kelas, 

sholat berjamaah dan juga membaca Al-Quran setiap pagi. . 

B. Rekomendasi 

Bersadarkan keadaan dilapangan dan hasil penelitian, maka 

peneliti merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Metode dan program pendidikan yang diterapkan diharapkan 

mampu memperkuat pengaruh kedisiplinan dan akhlak yang baik 

pada diri peserta didik. 

 

2. Bagi Guru Akidah Akhlak  

Dalam usaha membina akhlak peserta didik guru harus senantiasa 

memotivasi anak didiknya agar memiliki kesadaran untuk belajar, 
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selalu membimbing dan mengarahkan peserta didik agar dapat 

berprilaku yang baik dan terpuji. 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan dapat membimbing, mengarahkan dan juga bisa 

memberikan dukungan kepada anak-anak agar anak-anak 

menjadi semangat dalam meningkatkan belajarnya dan juga 

orang tua selalu memberikan bimbingan untuk selalu berprilaku 

yang baik dan terpuji. 

 

4. Bagi Peserta didik 

Peserta didik diharapkan menjadi kepribadian yang baik yang 

sesuai dengan pribadi islam dan tidak terpengaruh oleh 

pebuatan/perilaku tercela sehingga membahayakan diri sendiri 

dan orang lain. 

 

5. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang 

bermanfaat dan berharga untuk peserta didik dan serta dapat 

meningkatkan untuk kinerja peneliti selanjutnya. 
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