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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Sejarah Singkat MTs Al-Khairiyah Krawangsari Kecamatan Natar 

Kabupaten lampung Selatan. 

Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu sekolah Islam yang 

memiliki komitmen untuk berusaha memberikan pendidikan bagi generasi 

muda, tidak hanya mendidik jasmani dan rohaninya dengan keilmuan, tetapi 

juga dilengkapi dengan akhlak yang mulia sebagai kholifah di muka bumi ini. 

Pada dasarnya tujuan didirikannya madrash ini adalah sebagai sekolah Islam 

swasta yang siap bersaing dengan sekolah-sekolah Negeri maupun swasta 

setingkat yang telah ada baik tingkat kota maupun tingkat nasional. 

Sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada tahun ajaran 

1998/1999, yang di kepalai oleh Bpk, Drs. Matin selaku pengelolah yayasan 

Al-khairiyah yang awalnya  menggabung dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Al-Khairiyah selama 3 tahun, kemudian pada tahun ajaran 2001/2002 

Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan sudah mempunayai gedung sendiri. Adapun 

lokasi pembangunan Madrasah ini adalah hasil sebagian wakaf tanah milik 

salah satu penduduk warga kerawangsari dan sebagian hasil pembelian 
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swadaya warga masyaraakat Desa Krawangsari, sedangakan luasnya kurang 

lebih 1.260 meter persegi. 

B.  Letak Geigrafis 

Lokasi Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiya berada di desa Krawangsari 

Kecamatan Natar Kabupaten lampung selatan. Letak lokasi tersebut cukup 

strategis karena berada ditengah-tengan desa yang mudah di jangkau oleh 

masyarakat pada umumnya dan juga tidak terlalu jauh dengan lainnya yang 

memungkinkan para orang tua untuk memasukan anaknya di MTs Al-

Khairiyah ini. 

Adapun letak Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan berbatasan dengan : 

1. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak Darmanza 

2. sebelah timur berbatasan dengan jalan raya 

3. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Syafir 

4. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bapak Bioman.
1
 

Adapun luas lokasi Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 1.260 meter persegi 

dengan penggunan sebagai ruang belajar, kantor, sumur dan wc, Lab 

komputer, lab ipa, musholah, halaman sekolah, serta lapangan. Lokasi yang 

                                                           
1
  Dokumentasi, Profil MTs Al-Khairiyah TP.2015/2016, 24 November 2015  
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ada dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan, proses pendidikan dan 

pengajaran dan juga untuk kebutuhan lainnya. 

C. Visi, Misi dan Tujuan MTs Alkhairiyah  

Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan indikasi yang menunjukan 

adanya peluang besar bagi pelajar kabupaten lampung selatan dan pelajar 

Indonesia pada Umumnya untuk dapat meningkatkan kualitas kemampuan 

Kognitif, afektif dan psikomotor berdasarkan norma Agama dan faalsaafah 

negara Republik Indonesia.
2
  

 MTs Al-khairiyah Krawangsari natar akan memberikan pengaruh 

terhadap rakyat indonesia untuk memajukan kualitas rakyat dengan 

menghasilkan generasi baru yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia 

sehingga dapat meneruskan pembangunan dengan menciptakan suasana aman 

dan tentram sesuai dengan Visi : 

 VISI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-KHAIRIYAH NATAR 

 

 

 

 

                                                           
2
  Drs. Matin, selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Al-kahiriyah, wawancara, 24 November  2015 

“Mewujudkan MTs Al-Khairiyah sebagai Madrasah 

yang berkualitas, unggul, disiplin, terampil, dan 

berprestasi dalam kegiatan belajar mengajar,  

kompetitif untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang beriman, berilmu, beramal, bertaqwa dan 

berakhlaq mulia” 
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Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan 

dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan norma dan harapan 

masyarakat.  

Untuk mewujudkannya, Sekolah menentukan langkah-langkah strategis yang 

dinyatakan dalam Misi berikut:   

MISI MTs AL-KHAIRIYAH NATAR 

 

 

   

 

 

    Tujuan MTs Al-Khairiyah Natar  

1. Meletakan dasar pendidikan madrasah berbasis masyarakat 

2. Meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar 

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat menegah ke atas terhadap 

pengembangan madrasah 

4. membentuk siswa disiplin dan populis.
3
 

 

 

                                                           
3
  Dokumen, profil MTs Al-Khairiyah Krawangsari natar TP.2015/2016, 24 November 2015 

1. Meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah sebagai wujud menumbuh 

kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran Agama sebagai wujud 

ketakwaan. 

2. Melatih peserta didik dalam bidang keterampilan. 

3. Mendorong seluruh siswa-siswi dan warga sekolah untuk berprestasi 

M 
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D.  Fasilitas Pembelajaran MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar 

 Fasilitas pembelajaran adalah salah satu komponen pendidikan yang sangat 

mendukung ketercapaiandan keberhasilan daalam menyelenggarakan pendidikan. 

Kualitas pembelaajaran dan tingginya pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

di sampaikan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung proses 

pendidikan dan pengajaran.
4
 Fasilitas pendidikan di MTs Al-kahiriyah Krawangsari 

natar adalah peraalatan dan perlengkapan yang secara langsung dapat digunakan dan 

menunjang dalam proses belajar mengajar seperti gedung sekolah. 

 Bangunan gedung yang dimiliki MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar telah 

memenuhi segala persyaratan untuk berjalannya proses belajar mengajar, baik dari 

penetapan maupun segi kualitas gedung. Di samping itu, Mts Al-Khairiyah 

Krawangsari Natar mempunyai media atau alat yang berhubungan dengan proses 

belaajar mengajar cukup bervariasi seperti laptop, komputer, alat peraga, namun 

sebagian besar masih berupa buku. MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar saat ini 

memiliki bangunan gedung yang terdiri dari
5
 : 

 1. Ruang belajar   : 6 unit 

 2. Ruang Ka. Madrasah  : 1 unit 

 3. Ruang Guru   : 1 unit 

 4. Ruang TU   : 1 unit 

 5. Masjid / Musholla  ; 1 unit 

 6. Ruang lab komputer  ; 1 unit 

                                                           
4
  Hasanudin, Selaku Waka Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah, wawancara 24 

November 2015 
5
  Dokumentasi, Profil MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar TP. 2015/2016 24 November 2015 
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 7. Ruang lab IPA   : 1 unit 

 8. Ruang Perpustaakaan  : 1 unit 

 9. Mck/WC   : 3 unit 

 10. Ruang Osis   : 1 unit  

 11. Ruang Gudang  : 1 unit 

 12.  Ruang Tamu   : 1 unit 

 13.  Ruang dapur Umum  : 1 unit 

 14. Ruang UKS   ; 1 unit 

 

 Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTs Al-Khairiyah 

Krawangsari Natar terlihat cukup memadai dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan siswa terutama dalam mendukung pembiinaan akhlak peserta didik, 

namun untuk menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan kepada siswa jumlah 

buku yang releven dengan mata pelajaran pendidikan Agama Islam masih perlu 

ditambah. 

 

E.  Keadaan Guru, Karyawan, Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik 

Jumlah tenaga guru dan karyawan yang ada di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar 

pada tahun 2015/2016 adalah 25 Orang, adapun mengenai perinciannya adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Jumlah Guru dan Karyawan MTs Al-khairiyah 

 

No Status Kepegawaian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil   3 Orang 

2 Kepala Madrasah   1 Orang 

3 Waka Madrasah   2 Orang 

4 Guru Tetap yayasan 15 Orang 

5 Guru Tidak Tetap Yayasan   3 Orang 

   Pegawai TU dan Staf   4 Orang 

7 Honorer   22 Orang 

 Jumlah   -   Orang 

Sumber: Dokumen Daftar Pendiidik dan Tenaga kependidikan MTs Al-Khairiyah, 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, TP. 2015/2016 

 

 1. Keadaan Guru 

 Jumlah tenaga pendidik di MTs Al-Khairiyah pada tahun pelajaran 2015/2016 

adalah 25 Orang. Pendidikan terakhir mereka rata-rata S1 sampai dengan pasca 

Sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar tabel berikut : 
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Tabel 2 

Jumlah guru MTs Alkhairiyah 

 

No. Nama 
Pendidikan 

Terakhir 
Status Jabatan 

1. Drs. Matin.SN S1 – IAIN PNS 
Kepalal 

Madrasah 

2. Sarmani, S.Pd.I S1 – IAIN GTY 
Waka 

Kurikulum 

3. Hasanuddin, S.Pd.I S1 – IAIN DPK 
Waka 

Kesiswaan 

4. Supriyadi, S.Pd.I S1 – IAIN GTY Bendahara 

5. Sulbi S1 - IAIN GTY Guru 

6. Yahmin, S.Pd.I S1 – STAI Ma’arif GTY Guru 

7. Ngaliman, S.Ag S1 – IAIN JAMBI GTY Guru 

8. Satiyo, S.ag 
S1 – STAI 

Darussalam 
GTY Guru 

9. Agus Furqon, S.Pd.I S1 – STAI Ma’arif GTY Guru 

10. Sarji, S.Pd.I S1 – STAI Ma’arif DPK Guru 

11. 
Roni Aminudin, 

S.Kom.I 
S1 – IAIN GTY Guru 

12. 
Eko Saiful Huda, 

M.Pd.I 
S2 – IAIN GTY Guru 

13. Siti Af’idah, S.Sos.I S1 - IAIN GTT Guru 

14. Ngadiyono SPG GTY Guru 

15. Dwi Muntatik, S.Pd S1 – IAIN  GTY Guru 

16. Deni Saputra, S.Sos.I S1 – IAIN GTY Guru 
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17. Saifullah, S.Pd.I S1 – IAIN GTT Guru 

18. Jumanta,  S.Pd.I S1- STAI Jakarta GTT Guru 

19. Sri Ningsih, S.Pd.I S1- IAIN GTY Guru 

20. 
Endang Srirahayu, 

S.pd 
S1- IAIN  GTY Guru 

21. 
A.Zaini Efendi, 

S.Kom.I 
S1- IAIN GTY Guru 

Sumber: Dokumentasi Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Al-Khairiyah 

Krawanhsari Natar Lampung Selatan TP. 2015/2016 

 

Adapun tenaga administrasi (Tata Usaha), secara rinci adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Tenaga / Staf Tata Usaha (TU) 

 

No. Nama 
Pendidikan 

Terakhir 
Status Jabatan 

1. Siti Masruroh S1 – IAIN GTY 
Kepala Urusan Tata 

Usaha 

2. Ngaliman, S.Ag S1 – IAIN GTY Perpustakaan  

3. Supriyadi, S.Pd.I 
S1- STAI 

Ma’arif 
GTY Bendaharawan  

4. Siti Lailatus S S1 – IAIN GTY Staf Perpustakaan 

Sumber: Dokumentasi Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Al-Khairiyah 

Krawanhsari Natar Lampung Selatan TP. 2015/2016 

 

 Keberhasilan proses pendidikan agama Islam dalam rangka pembinaan 

akhlaqul karimah, peserta didik sangat ditentukan oleh kompetensi padegogik, 
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kepribadian, dan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru PAI serta didukung 

dengan kesungguhan dalam menggunakan peranannya.
6
 

 

2.  Keadaan Peserta Didik 

Jumlah peserta didik  pada tahun pelajaran 2015/2016 seluruhnya berjumlah 

210 orang. Persebaran jumlah peserta didik antar kelas merata. Peserta didik di 

kelas VII ada sebanyak 2 rombongan belajar. Peserta didik pada kelas VIII ada 

sebanyak 2 rombongan belajar dan kelas IX ada sebanyak 2 rombongan 

belajar. 

Tabel 4 

Jumlah Peserta Didik Tahun 2015-2016 

 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Keterangan 
Putra Putri 

1. VII 33 34 67  

2. VIII 37 42 79  

3. IX 31 33 64  

Jumlah 101 109 210  

Sumber: Dokumentasi data Siswa Siswa MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar 

lampung Selatan, TP. 2015/201 

 Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah peserta didik MTs Al-Khairiyah tidak 

terlalu banyak, dengan perbandinagn antara peserta didik dan jumlah guru yang ada 

sudah profesional sehingga dalam proses belajar mengajar, guru tidak banyak 

                                                           
6
  Drs. Matin, Selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-khairiyah, wawancara, 24 November 2015 
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mengalami kendala utamanya dalam mengawasi perkembangan peserta didik di 

sekolah. Dengan demikian upaya pembinaan akhlaqul karimah dapat dilakukan 

dengan baik. 

 3. Orang Tua Peserta Didik 

 Selain orang tua sebagai pendidik dan juga motivator bagi anak-anaknya agar 

memperoleh pendidikan nyang lebih meningkat, oraang tua juga bertanggung jawab 

dalam membiayai anaknya dan harus bekerja keras dalaam mencari nafkah. Adapun 

jenis pekerjaan orang tua dari peserta didik yang mnegenyam pendidikan di MTs Al-

Khairiyah adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 

Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PNS/Guru 

Petani 

Buruh 

Wira Swasta 

Karyawan 

2 

150 

41 

7 

10 

0,95 % 

71,43 % 

19,52 % 

3,33 % 

4.80 % 

  210 100% 

 Sumber : Dokumentasi Daftar Nama Siswa dan Orang Tua Siswa MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 Berdasarkan pada data diatas ternyata hampir pada semua jenis pekerjaan ada 

pada orang tua peserta didik MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, namun sebagian 
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besar orang tua peserta didik adalah petani dan buruh, yang menunjukan bahwa orang 

tua pada siang hari aktif bekerja di sawah atau ladang serta tempat buruhnya. 

 Adapun latar belakang pendidikan orang tua peserta didik MTs Al-Khairiyah 

Krawangsari Naatar adalah sebagai berikut : 

Tabel 6 

Latar belakang Pendidikan Orang Tua Peserta Didik 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tamat SD/MI 

Tamat SMP/MTs 

Tamat SMA/MA 

Tamat SI 

Tamat S2 

57 

85 

63 

5 

- 

27,14 % 

40,48 % 

30,00 % 

2,39 % 

 Jumlah 210 100 % 

 Sumber: Dokumentasi Daftar Nama Siswa dan Orang Tua Siswa MTs Al-

khairiyah Krawangsari Natar Lampung Selatan. TP. 2015/2016 
 

Dengan demikian latar belakang pendidikan orang tua siswa sebagian besar 

mesih berpendidikan SMP/MTs yang berari tingkat pengetahuan orang tua masih 

rendah dan hal ini menjadikan orang tua dalam membimbing anaknya secara teknis 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kurang memadai. Dalam 

mengontrol anak dari segi peralatan yang dimiliki anak kurang dapat menggiringnya 

karena keterbatasan penguasaan peralatan dan fasilitas yang telah disediakan orang 

tua terhadap anaknya. 



13 
 

F. Kurikulum Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Al-Khairiyah 

Krawangsari Natar Lampung Selatan. 

 Pembinaan akhlakul karimah pada peserta didik yang dilakukan oleh para guru 

diantaranya yaitu dengan menerapkan kurikulum yang telah di susun oleh pihak 

sekolah dan Departemen Pendidikan Nasional. Salah satunya kita dapat melihat 

silabus Akidah Akhlak yang ada di Mts Al-Khairiyah krawangsari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, yaitu : 

Tabel 7 

Silabus Mata pelajaran Akidah Akhlak 

 

A. Kelas VII, Semester 1 
 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

Akidah 

1. Memahami dasar dan tujuan akidah 
Islam 

 

1.1 Menjelaskan dasar dan tujuan 

akidah Islam 

1.2 Menunjukkan dalil tentang dasar dan 

tujuan akidah Islam 

1.3 Menjelaskan hubungan Iman, Islam, 

dan Ihsan 

1.4 Menunjukkan dalil tentang Iman, 

Islam, dan Ihsan 

 

2. Meningkatkan keimanan kepada 
Allah melalui pemahaman sifat-
sifat-Nya 

2.1 Mengidentifikasi sifat-sifat wajib 

Allah yang nafsiyah, salbiyah, 

ma’ani dan ma’nawiyah.  
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2.2 Menunjukkan bukti/dalil naqli dan 

aqli dari sifat-sifat wajib Allah yang 

nafsiyah, salbiyah,ma’ani, dan 

ma’nawiyah. 

2.3 Menguraikan sifat-sifat mustahil dan 

jaiz bagi Allah SWT.  

2.4 Menunjukkan ciri-ciri/tanda perilaku 

orang beriman kepada sifat-sifat 

wajib, mustahil, dan Jaiz Allah SWT 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhlak 

3. Menerapkan akhlak terpuji kepada 
Allah 

3.1.  Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya ikhlas, taat, khauf dan 

taubat  

3.2.  
 

 3.3. 

 

3.4. 

Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perilaku ikhlas, taat, khauf, 

dan taubat 

Menunjukkan nilai-nilai positif dari 

perilaku ikhlas, taat, khauf, dan 

taubat dalam fenomena kehidupan  

Membiasakan perilaku ikhlas, taat, 

khauf, dan taubat dalam kehidupan 

sehari-hari 
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B. Kelas VII, Semester 2 

STANDAR KOMPETENSI 

 
KOMPETENSI DASAR 

Akidah 

4. Memahami al-asma' al-husna 
 

 

 

 

4.1.  

 

Menguraikan 10 al-asma' al-husna 

(al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Ghaffaar, 

al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

4.2.  Menunjukkan bukti kebenaran tanda-

tanda kebesaran Allah melalui 

pemahaman terhadap 10 al-asma' al-

husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, 

al-Ghaffaar, al-Fattaah, al-‘Adl, al-

Qayyuum) 

4.3.  Menunjukkan perilaku orang yang 

mengamalkan 10 al-asma' al-husna 

(al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-

Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Ghaffaar, 

al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum) 

4.4.  Meneladani sifat-sifat Allah yang 

terkandung dalam 10 al-asma' al-

husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-

Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, 

al-Ghaffaar, al-Fattaah, al-‘Adl, al-

Qayyuum) dalam kehidupan sehari-

hari 

5. Meningkatkan keimanan kepada 
malaikat-malaikat Allah SWT dan 
makhluk gaib selain malaikat 

5.1.  
 

5.2.  
 

5.3.  
 

5.4.  

Menjelaskan pengertian iman kepada 

malaikat Allah SWT dan makhluk gaib 

lainnya seperti jin, iblis, dan setan 

Menunjukkan bukti/dalil kebenaran 

adanya malaikat Allah dan makhluk 

gaib lainnya seperti jin, iblis, dan 

setan 

Menjelaskan tugas, dan sifat-sifat  
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STANDAR KOMPETENSI 

 
KOMPETENSI DASAR 

malaikat Allah serta makhluk gaib 

lainnya seperti jin, iblis, dan setan  

Menerapkan perilaku beriman kepada 

malaikat Allah dan makhluk gaib 

lainnya seperti jin, iblis, dan setan 

dalam fenomena kehidupan 

 

Akhlak 

6. Menghindari akhlak tercela kepada 
Allah  

 

 

6.1.  

 

Menjelaskan pengertian riya' dan 

nifaaq 

6.2.  Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perbuatan riya' dan nifaaq 

6.3.  Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat 

perbuatan riya' dan nifaaq dalam  

fenomena kehidupan  

6.4.  Membiasakan diri untuk menghindari 

perbuatan riya' dan nifaaq dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

C. Kelas VIII, Semester 1 
 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

Akidah 

 

1. Meningkatkan keimanan 
kepada kitab-kitab Allah SWT 

1.1 Menjelaskan pengertian beriman 

kepada kitab-kitab Allah SWT 

1.2 Menunjukkan bukti/dalil kebenaran 

adanya kitab-kitab Allah SWT 

1.3 Menjelaskan macam-macam, fungsi, 

dan isi kitab Allah SWT 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1.4 Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada 

kitab Allah SWT 

 

Akhlak 

2. Menerapkan akhlak terpuji 
kepada diri sendiri 

2.1.  
 

2.2.  
 

2.3.  
 

2.4.  
 

 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya tawakkal, ikhtiyaar, 

shabar, syukuur dan qana’ah 

Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perilaku tawakkal, ikhtiyaar, 

shabar, syukuur dan qana’ah 

Menunjukkan nilai-nilai positif dari 

tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur 

dan qana’ah dalam fenomena 

kehidupan 

Menampilkan perilaku tawakkal, 

ikhtiyaar, shabar, syukuur dan 

qana’ah 

 

3. Menghindari akhlak tercela 
kepada diri sendiri 

 

 

3.1.  
 

3.2.  
 

3.3.  
 

3.4.  

 

Menjelaskan pengertian ananiah, 

putus asa, ghadab, tamak dan 

takabur 

Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perbuatan ananiah, putus 

asa, ghadab, tamak dan takabur 

Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat 

perbuatan ananiah, putus asa, 

ghadab, tamak, dan takabur    

Membiasakan diri menghindari 

perilaku ananiah, putus asa, 

ghadab, tamak, dan takabur 

 

 

 



18 
 

D. Kelas VIII, Semester 2 

 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

Akidah 

 

4. Meningkatkan keimanan 
kepada Rasul Allah 

 

4.1.  

 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya beriman kepada Rasul 

Allah SWT 

4.2.  Menunjukkan bukti/dalil kebenaran 

adanya Rasul Allah SWT 

4.3.  Menguraikan sifat-sifat Rasul Allah 

SWT 

4.4.  Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan beriman kepada 

Rasul Allah dan mencintai Nabi 

Muhammad SAW dalam kehidupan 

5. Memahami mukjizat dan 
kejadian luar biasa lainnya 
(karamah, ma’unah, dan 
irhash) 

5.1.  Menjelaskan pengertian mukjizat 

dan kejadian luar biasa lainnya 

(karamah, ma’unah, dan irhash) 

5.2.  Menunjukkan hikmah adanya 

mukjizat dan kejadian luar biasa 

lainnya (karamah, ma’unah, dan 

irhash) bagi Rasul Allah dan orang-

orang pilihan Allah 
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Akhlak 

 

6. Menerapkan akhlak terpuji 
kepada sesama 

 

6.1.  
 

6.2.  
 

6.3.  
 

6.4.  

 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya husnuzh-zhan, 

tawaadhu’, tasaamuh, dan ta’aawun 

Mengidentifikasi bentuk dan  contoh 

perilaku husnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh, dan ta’aawun 

Menunjukkan nilai-nilai positif dari 

husnuzh-zhan, tawaadhu’, 

tasaamuh, dan ta’aawun dalam 

fenomena kehidupan 

Membiasakan perilaku husnuzh-

zhan, tawaadhu’, tasaamuh, dan 

ta’aawun dalam kehidupan sehari-

hari 

 

7. Menghindari akhlak tercela 
kepada sesama 

 

 

7.1.  
 

7.2.  
 

7.3.  
 

7.4.  

 

Menjelaskan pengertian hasad, 

dendam, ghibah, fitnah, dan 

namiimah 

Mengidentifikasi bentuk perbuatan 

hasad, dendam, ghibah, fitnah dan 

namiimah 

Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat 

perbuatan hasad, dendam, ghibah, 

fitnah dan namiimah 

Membiasakan diri menghindari 

perilaku hasad, dendam, ghibah, 

fitnah dan namiimah dalam 

kehidupan sehari-hari 
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E. Kelas IX, Semester 1 
 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

Akidah 

7. Meningkatkan keimanan kepada 
hari akhir dan alam gaib yang 
masih berhubungan dengan hari 
akhir 

 

1.1 

 

Menjelaskan pengertian beriman 

kepada hari akhir 

1.2 Menunjukkan bukti/dalil kebenaran 

akan terjadinya hari akhir 

1.3 Menjelaskan berbagai tanda dan 

peristiwa yang berhubungan dengan 

hari akhir 

1.4 

 

1.5 

Menjelaskan macam-macam alam 

gaib yang berhubungan dengan hari 

akhir 

Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan keimanan terhadap 

hari akhir 

Akhlak 

 

8. Menerapkan akhlak terpuji kepada 
diri sendiri 

 

 

 

 

2.1.  

 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif 

2.2.  Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perilaku berilmu, kerja keras, 

kreatif, dan produktif  

2.3.  Menunjukkan nilai-nilai positif dari 

berilmu, kerja keras, kreatif dan 

produktif dalam fenomena 

kehidupan  

2.4.  Membiasakan perilaku berilmu, kerja 

keras, kreatif, dan produktif dalam 

kehidupan sehari-hari 
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F. Kelas IX, Semester 2 

 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

Akidah 

 

9. Meningkatkan keimanan kepada 
Qada dan Qadar 

 

3.1.  

 

Menjelaskan pengertian beriman 

kepada Qada dan Qadar 

3.2.  Menunjukkan bukti/dalil kebenaran 

akan adanya Qada dan Qadar 

3.3.  Menjelaskan berbagai tanda dan 

peristiwa yang berhubungan adanya 

Qada dan Qadar 

3.4.  Menunjukkan ciri-ciri perilaku orang 

yang beriman kepada Qada dan 

Qadar Allah. 

3.5.  Menampilkan perilaku yang 

mencerminkan keimanan kepada 

Qada dan Qadar Allah 

 

Akhlak 

 

10. Menerapkan akhlak terpuji dalam 
pergaulan remaja  

 

4.1.  
 

4.2.  
 

4.3.  
 

 

4.4.  

 

Menjelaskan pengertian dan 

pentingnya akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja  

Mengidentifikasi bentuk dan contoh-

contoh perilaku akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja  

Menunjukkan nilai negatif akibat 

perilaku pergaulan remaja yang 

tidak sesuai dengan akhlak Islam 

dalam fenomena kehidupan  

Menampilkan perilaku akhlak terpuji 

dalam pergaulan remaja dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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G.  Struktur Organisasi Sekolah MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar 

ampung SeLatan TP. 2015/2016 
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H.  Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar. 

Dalam pendidikan Agama Islam, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang sangat berat, karena guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu Agama 

kepada peserta didiknya, tapi yang lebih penting adalah menanamkan keimanan 

dalam jiwa aanak dan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Dengan 

demikian guru Agama disamping berbekal ilmu pengetahuan juga harus memiliki 

akhlak yang mulia dan bertanggung jawab. 

Guru adalah orang yang dapat di gugu dan ditiru. Digugu artinya dapat 

dipercaya kata-katanya dan dapat di iyakan. Sedangkan ditiru artinya di ikuti, di 

contoh dan di teladani perbuatannya. Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa peranan 

dan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam tidak terbatas dalam lingkup 

sekolah atau pada proses belajar mengajar, akan tetapi jugak di luar sekolah. Dengan 

demikian guru pendidikan agama Islam harus memberi contoh secara kontinyu dalam 

setiap kata-kata dan perbuatan. Untuk lebih jelasnya tentang peranan guru pendidikan 

agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah terhadap peserta didik MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Natar dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis 

kemukakan yaitu dimana disesuaikan dengan kerangka pikir peneliti ini, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Peranan Guru Dalam Mengajarkan Pendidikan Agama Islam  

Ruang lingkup pendidikan agama Islam disekolah dapat meliputi Qur’an 

Hadits, fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Guru 

adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak di sekolah. Kepribadian guru, 

sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung 

yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi peserta didik. Proses pembinaan 

akhlakul karimah yang dilakukana oleh guru pendidikan agama Islam di MTs Al-

khairiyah Krawaangsari Natar diawali dengan memberikan Ilmu pengetahuan tentang 

agama Islam kepada peserta didik, keberhasilan dalam proses pembinaan akhlak 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam penguasaan ilmu. Pendidik agama 

Islam harus orang-orang yang betul-betul ahli dalam permasalahan ke-

Isaman,kesalaha dama penyampaian akan mengakibatkan kebingungan dan dapat 

menyesatkan dalam pengalaman.
7
 Peningkata Ilmu pengetahuan dapat dilakukan 

dengan cara banyak membaca buku keislaman terutama materi pelajaran yang akan di 

ajarkan. Guru pendidikan agama Islam menjadi imam di masyarakat khususnya 

lingkungan sekolah. Banyak perso’alan agama yang di nyatakan, pertanyaan tersebut 

harus dijawab berdasarkan ilmunya,  ilmu diperoleh dengan cara membaca dan 

bertanya dengan orang yang ahli sehingga pemahaman tentang agama Islam tidak 

sekedar menjalankan ritual akan tetapi sudah masuk ke tahap kebutuhan.
8
 

                                                           
77

  Siti Af’idah, Sel;aku Guru Akidah Akhlak Pada MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, 
Wawancara, 25 November 2015 

8
  A.Zaini Efendi, Selaku Guru Fiqih Pada MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 25 

November 2015 
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Aplikasi pendidikan yang telah dilakukan guru PAI dalam membina akhlakul 

karimah, yaitu memberikan menjelaskan kepada siswa tentang etika yang harus 

dilakukan dalam interaksi sesama muslim. Indikasi keberhasilannya dapat diketahui 

dari hasil wawancara dengan siswa: ”Berdasarkan penejelasan dari guru agama, 

memberi salamnya hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib”.
9
 

Proses pemberian ilmu pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dan 

kerapihan dalam berpakaian tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas, akan tetapi 

juga dilakukan oleh guru PAI saat mereka ditanya ataupun saat mereka melihat suatu 

kondisi yang dapat dilakukan contoh pendidikan. Peneliti menemukan Ibu Siti 

Af’Idah yang duduk di luar kantor bersama guru lain dan ada beberapa siswa yang 

menemui guru yang duduk di sampingnya, dia mengatakan : ”Allah telah memberikan 

sarana keindahan, sebagai contoh kembang ini indah jika dirawat, dan memiliki nilai 

seni bila dibandingkan dengan kembang yang tidak dirawat, ia akan membuat 

semberawut lingkungan begitupun dengan diri kita”.
10

 

Bapak a.Zaini Efendi, mengatakan: ”Proses pembinaan akhlakul karimah 

dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi yang tepat, kondisi yang lebih baik adalah 

tatkala siswa mebutuhkan, adanya dorongan kebutuhan yang terdapat didalam diri 

serta ada contoh perbandingan sebagai media pendidikan. Salah satu contoh, yaitu 

                                                           
9
  Wulandari, Selaku peserta didik MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 25 

November 2015 
 

10
  Observasi, MTs Alkhairiyah Krawangsari Natar, 25 November 2015 
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saat sekarang siswa ulaangan dan menginginkan nilai yang memuaskan.
11

 

Berdasarkan Observasi,  A.Zaini Efendi menjelaskan kepada siswa pentingnya ilmu 

pengetahuan, dan cara untuk memperolehnya, yaitu dengan mendengarkan penjelasan 

guru, tidak malu bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

sehingga guru mengetahui upaya peningkatan keilmuan.
12

 

Berdasarkan Observasi, pendidikan yyang dilakukan oleh guru PAI dalam 

pembinaan akhlaqul karimah dapat juga diketahui dari pencerahan yang diberikan 

ketika menjadi pembina upacara. Guru PAI menjelaskan kepada peserta upacara 

tentang manfaat dan tujuan disiplin datang kesekolah, semnagat belajar, 

berpenampilan sesuai dengan aturan sekolah, membersihkan lingkungan, dan sopan 

santun. 

Peran guru PAI dalam membina Akhlakul karimah yang dilakukan oleh ibu 

Siti Af’Idah adalah nmemberikan penjelasan tentang dampak buruk bagi siswa yang 

memakai pakaian ketat, pergaulan yang melampaui batas, dan siswa yang mewarnai 

rambut. Orang muslim yang telah akhil baliqh akan menanggung sendiri perbuatan 

yang dilakukan dan kesengajaan melanggar norma-norma keislaman serta norma-

norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat dapat merendahkan derajat 

seseorang.
13

 

                                                           
11

  A.Zaini Efendi, Selaku Guru Fiqih MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 25 
November 2015 
 

12
  Observasi, MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, wawancara, 25 November 2015 

13
  Siti Af’idah, Selaku Guru Akidah Akhlak madrasah MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, 

Wawancara, 25 November 2015 
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Pembinaan akhlakul karimah dilakukan dengan cara guru PAI harus memiliki 

standar kualitas pribadi, yaitu tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 

Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, 

norma moral, dan sosial serta berusaha berprilaku dan berbuat sesuai denhgan nilai 

dan norma tersebut. Berdasarkan observasi, salah satu tanggung jawab yang dilakukan 

baapak A.Zaini Efendi adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan keagaman yang telah 

diprogramkan, membuat pola interaksi yang menyenangkan, dan menindak lanjut 

siswa yang telah melakukan pelanggaran. 

Kedisiplinan guru PAI dalam upaya membina akhlakul karimah peserta didik 

ialah dengan mematuhi peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran 

profesional terutama dalam pembelajaran. Sebagai contoh, datang kesekolah tepat 

pada waktu dan tidak menunda-nunda masuk keruang kelas pada jam yang telah 

ditentukan, memakai pakaian berdasarkan aturan sekolah.
14

 

2. Peran Guru daalam memberikan Bimbingan 

Membimbing adalah kegiatan menuntun dan mengarahkan siswa kearah 

perkembangan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan dengan 

jalan memberikan lingkungan dan arah yang baik serta serasi. 

Guru pendidikan agam Islam di MTs Al-khairiyah Krawangsari Natar telah 

memberikan bimbingan dalam pembinaan akhlakul karimah siswa. Indikatornya 

adalah dari hasil wawncara dengan guru pendidikan agama Islam yang menyatakan 

                                                           
14

  Observasi, Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Krawangsari Natar, 25 November  2015 
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bahwa, ”Kami melakukan bimbingan kepada siwa tidak hanya didalam kelas atau 

pada saat proses belajar, namun di luar kelas kami juga memberikan bimbingan 

berupa nasehat dan arahan dalam memilih teman bergaul, karena banyak siswa yang 

terjerumus dalam tindakan kriminalitas akibat dari pergaulan yang bkurang baik. 

Menurutnya, lingkungan sangat mempengaruhi sikap pergaulan siswa, disana terjadi 

interaksi antar individu satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, baik dengan 

sesama jenis maupun lawan jenis. Dengan demikian perlu ada batas-batas atau norma-

norma tersendiri yang dapat membimbing pergaulan diantara mereka agar tidak 

menimbulkan ketidak baikan dalam bersikap dan bergaul”.
15

 

Dikuatkan oleh wawancara penulis terhadap sisiwa yang menyatakan bahwa, 

”Guru pendidikan agama Islam memberikan pengertian kepada kami bahwa boleh 

bergaul kepada siapa saja asal tidak terpengaruh dengan keburukan mereka, dan agar 

mencari teman yang akhlaknya baik serta di lingkungan yang baik, karena lingkungan 

dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap pergaulan kami”.
16

 

Guru pendidikan agama Islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, telah 

memberikan bimbingan dalam hal motifasi dan mengarahkan kepada peserta didik 

untuk belajar dengan sungguh-sungguh semata-mata mencari ridha Allah SWT. 

Indikatornya adalah dari hasil wawancara dengan guru pendidik agama Islam yang 

menyatakan, ”Kami memberikan kepada peserta didik bahwa menuntut ilmu adalah 

                                                           
15

  A.Zaini Efendi, Selaku guru Fiqih MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar , Wawancara, 25 
November 2015 

16
  Krismaulana Yusuf, Peserta Didik kelas 8A MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, 

Wawancara, 25 November  2015 
 



29 
 

kewajiban setiap individu yang harus dilakukan kapan dan dimana saja untuk bekal 

hidup di dunia dan akhirat. Kami menekankan konsep kerja otak bukan kerja otot, 

walaupun kerja otot akan lebih baik jika menggunakan otak, dengan ilmu manusia 

akan dihargai dan dihormati oleh orang lain serta memperoleh kwbahagiaan hidup 

didunia dan akhirat, sebaliknya orang bodoh tidak banyak memberikan manfaat baik 

untuk dirinya sendiri maupun orang lain”.
17

 

Dikuatkan pula oleh wawancara penulis terhadap peserta didik yang 

menyatakan bahwa, ”Guru pendidikan agama Islam memberikan motivasi dan arahan 

kepada kami agar menuntut ilmu dengan ikhlas, sabar, tawadhu, menghormati dan 

menghargai guru serta ridak mencelanya agar ilmu yang telah diberikan kepada kami 

dapat bermanfaat untuk bekal hidup di dunia dan akhirat serta di ridhoi oleh Allah 

SWT”.
18

 

Disamping itu berdasarkaan observasi, penulis melihat guru pendidikan 

Agama Islam memberikan bimbingan kepada siswa agar sukses dalam menghadapi 

Ujian Nasional, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat penyejuk hati, do’a 

bersama, mengajak melakukan solat zuhur secara berjamaah de sekolah yang 

dilakukan setiap hari pukul 12.00 WIB sampai selesai yang dilanjutkan berdoa 

bersama.
19

 Menurutnya semua itu dilakukan agar siswa mempunyai pemahaman 

tentang bagaimana seharusnya belajar dan ikhtiar agar tidak menggunakan cara-cara 

                                                           
17

  Siti Af’Idah, Selaku Guru Akidah Akhlak MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 
26 November 2015 
 

18
 Sifia Karima, Peserta didik Kelas 9A MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 26 

November  2015 
 

19
  Observasi, MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar,  26 November  2015 
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yang tidak terpuji, harapnnya apabila nanti sebagian siswa ada yang belum berhasil 

dalam Ujian Nasional maka tidak akan aberputus asa atau stres dan bersikap sabar, 

sebaliknya bila diberikan kesuksesan lulus dalam Ujian Nasional maka dapat 

bersyukur kepada Allah SWT dengan cara yang terpuji.
20

 Guru hendaknya 

memanfaatkan setiap peluang untuk memberi nasehat dan bimbingan kepada peserta 

didik bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

bukan memperoleh kedudukan atau kebanggaan duniawi. 

Berdasarkan data yang telah di paparkan di atas, penulis dapat memberi 

kesimpulan bahwa, guru pendidikan agam Islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari 

Natar telah melaksanakan peranannya sebagai pembimbing dalam halpembinaan 

akhlakul karimah terhadap peserta didik sudah baik. Dengan indikator telah 

memberikan nasehat dan bimbingan kepada peserta didik mengenai etika pergaulan 

yang sesuai dengan etika pergaulan islam, memberikan nasehat dan bimbingan agar 

sungguh-sungguh dalam belajar,yaitu ikhlas, sabar, ikhtiar dan tawdhu, serta hormat 

pada guru tidak mencelanya.  

3. Peran Guru Dalam Memberikan Pelatihan atau Pembiasaan 

Dalam proses pendidikan, seorang guru di samping menanamkan aspek 

kognitif dan aspek efektif dalam diri anak, maka guru dituntut perlu mengembangkan 

aspek psiokomotor atau keterampilan. Karena itu guru dalam tugasnya sebagai pelatih 

bertujuan untuk mencapai tingkat terampil dalam diri anak didik. 

                                                           
20

  Siti Af’Idah Selaku Guru Akidah Akhlak MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 
26 November 2015 
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Guru pendidikan agama Islam di MTs Al-pkhairiyah Krawangsari Natar telah 

memberikan pelatihan atau pembiasaan terhadap peserta didik dalam pembnaan 

akhlaqul karimah. Indikatornya adalah dari hasil wawancara dengan guru pendidikan 

Agama Islam yang menyatakan bahwa, sebelum memulai proses belajar mengajar, 

kami bersama peserta didik senantiasa membiasakan untuk berdo’a dan membaca 

ayat-ayat suci Al-Qur’an kurang lebh 15 menit, kami juga memperhatikan kerapian 

dan kesopanan dalam berpakaian, melatih peserta didik bertanggung jawab terhadap 

kebersihan kelas dengan cara sebelum proses belajar mengajar dimulai terlebih dahulu 

kami lihat ruangan, jika masih terdapat sampah maka kami memintak kepada peserta 

didik untuk bersama –sama memungutnya dan di buang sesuai dengan tempatnya. 

Semua ini kami lakukan agar dalam proses belajar merngajar terjadi suasana 

kenyamanandalam ruangan dan yang lebih penting dari nitu adalah melatih peserta 

didik agar terbiasa menjaga kebersihan dan ketertiban.
21

 

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat guru pendidikan agama Islam 

sedang melukam kegiatan kegamaan disekolah, yaitu memimpin pembacaan surat 

Yasin dan Tahlil bersama dengan para siswa, sholat Dzuhur berjamaah dan do.a 

bersama setiap hari pukul 12.00 sebelum pulang kerumahnya masing-msing.
22

 

Menurutnya, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk melatih peserta didik agar mau 

dan mampu serta terbiasa elakukan aktivitas keagamaan (Islam) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                           
21

  A.Zaini Efendi, selaku guru Fiqih pada MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 
26 November 2015 
 

22
  Observasi, MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar,  26 November 2015 
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Dikuatkan oleh wawncara penulis terhadap peserta didik yang meyatakan 

bahwa, ”Setiap hari sebelum proses belajar mengajar dimulai, kami dimintak olah 

guru pendidikan Agama Islam terlebih dahulu membaca do’a dan membaca Al-

Qur’an secara bersama-sama kurang lebih selama 15 menit, guru pendidikan agama 

Islam akan memberikan teguran dan nasehat bila ada peserta didik yang tidak 

berpakaian sopan dan rapih, membaca Al-Qur’an dengan sembarangan, berdo’a 

dengan tertawa, dan apabila ruang kelas tidak besrih dan rapih, maka semua peserta 

didik ikut bertanggung jawab untuk membersihkannya terlebih dahulu. Biasanya 

setiap pagi kami memakai busana muslim dan wajib mengikuti kegiatan keagamaan 

di sekolah seperi tadarus bersama”.
23

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi : 

 

 

Artinya: 

”Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang 

mengerjakan amal sholeh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”.
24

 (Q.S. 

Al-Isra’ : 9) 

 

Guru pendidikan Agama Islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar telah 

memberikan pelatihan dan pembiasaan dalam upaya pembinaan akhlaqul karimah 

peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru pendidikan agama 
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  Alfianza, Peserta didik MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, Wawancara, 26 November 
2015 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 
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Islam membuat program ”beramal dan bersedekah”, yaitu mengajak kepada peserta 

didik untuk memberikan sodaqohnya setiap ada temannya terkena musibah atau 

keluarga temannya melalui pengurus ketua kelas yang telah ditunjuk untuk 

menyiapkan kotak amal yang di edarkan ke setiap kelas. Jumlah amal yang di 

sumbangkan tidak dibatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. 

Sedangkan uang yang telah terkumpul disalurkan kepada yang terkena musibah. 

Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk melatih peserta didik agar mampu dan 

terbiasa beramal atau sedekah serta mempunyai sikap saling tolong menolong 

terhadap orang lain”.
25

 

Adapun prmbiasaan dalam rangka membantu terbinanya akhlak peserta didik 

adalah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri yaitu 

melakukan sholat dzuhur berjamaah, pondok ramadhan. Pembiasaan yang selama ini 

kami lakukan demi menunjangnya akhlak para peserta didik yang dilakukan guru PAI 

dan alhadulillah sekolah juga mendukung dengan baik yaitu kegiatan-kegiatan seperti 

sholat dzuhur berjamaah di sekolah, pondok ramadhan, kemudian upacara yang 

merupakan pembiasaan agar peserta didik ini belajar menghargai jasa para pahlawan, 

kegiatan pengembangan diri pada hari sabtu, kemudian pengarahan pada siswa agar 

membiasakan diri untuk menyapa dan salam ketika bertemu dengan guru dan lain 

sebagainya.
26
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Berdasarkan data yang telah di papaarkan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa, guru pendidikan agama Islam di MTs Al-khairiyah Krawangsari Natar telah 

melaksanakan peranannya sebagai pelatih dalam pembinaan akhlakul karimah peserta 

didik sudah baik.  Dengan indikator telah melatih peserta didik untuk bertanggung 

jawab, melatih peserta didik membaca Al-Qur’an dengan baik, melatih peserta didik 

untuk gemar melakukan sholat berjamaah, melatih berdo’a dengan khusyuk, melatih 

untuk memberi salam, melatih untuk berbusana rapih dan sopan, melatih peserta didik 

untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melatih peserta didik untuk gemar berinfak 

atau sedekah serta mempunyai sikap tolong menolong terhadap sesama.  Akan tetapi 

dapaat dilihat bahwa masih ada kelakuan siswa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Hal ini sesuai hasil wawancara penulis dengan Adi Nurwahid, peserta didik  

kelas 9A MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar yang mengatakan bahwa: ”Walaupun 

belajar pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi hasilnya belum maksimal....Hal itu 

belum bisa sepenuhnya membentuk akhlakul karimah pada peserta didik”.
27

 

Adapun mengenai pengetahuan dan pemahaman peserta didik mengenai 

materi pelajaran pendidikan Agama Islam,mereka cukup paham dan mengetahui. Hal 

ini dapat dilihat dalam proses belajar mengajar dan waktu diadakannya evaluasi          

( ulangan ). Tetapi untuk menyadari dan memperaktikan serta mengaplikasikannya 

mereka belum bisa sepenuhnya, karena mereka masih berada dalam usia remaja dan 

lingkungan masih sangat dominan mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian 

mereka. 
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4. Peran Guru Dalam Memberikan Suri Tauladan 

Guru pendidikan Agama Islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar telah 

menjankan peranannya yaitu dengan memberikan tauladan yang baik dalam 

pembinaan akhlakul karimah dalam hal mengajarkan. Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan guru Pendidikan Agama Islam yang menyatakan bahwa ”Kami 

mangajarkan kepada peserta didik agar mudah untuk memberi dan memintak maaf 

kepada orang lain baik kesalahan itu di sengaja maupun tidak disengaja, sebab 

manusia tidak lepas dari salaah dan dosa. Kami mengajarkan kepada peserta didik 

bahwa memintak maaf atau memaafkan tidak harus menunggu saat hari raya Idul Fitri 

saja, akan tetapi bila kita melakukan kesalahan maka saat itulah secepatnya memintak 

maaf kepada yang bersangkutan”.
28

 

Hal ini dikuatkan pula oleh rekan nguru pendidikan Agama Islam yang 

menyatakan bahwa, biasanya metode yang kami gunakan agar peserta didik mau 

menyadari kesalahannya dan mau memintak maaf bila berbuat salah baik kepada 

orang lain maupun berbuat dosa kepada Allah SWT adalah dengan memberikan 

siraman rohani (ceramah), melalui bina mental ESQ (Emotion Spiritual Quotient) 

yang kami sampaikan sesuai dengan kondisi peserta didik pada saat jam pelajaran, 

yaitu diruang dan di luar kelas.
29

 

Berdasarkan observasi, penulis melihat guru pendidikan Agama Islam 

melakukan kegiatan pembinaan mental kekepada peserta didik di ruang kelas dengan 
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memberikan siraman rohani, antara lain mengajarkan kepada peserta didik agar mau 

memaafkan kepada orang lain yang telah berbuat salah kepadanya dan tidak segan-

segan untuk memintak maaf kepada temannya tersebut bila melakukan kesalahan. Ia 

mengatakan bahwa,kelak maanusia akan di hisab dan di mintak pertanggung 

jawabannya oleh Allah mengenai segala amal perbuatan yang telah dilakukan di 

dunia, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan mendapat balasan 

dari Allah SWT. Ia menambahkan jika manusia ingin selamat di dunia maupun di 

akhirat maka hubungan keduanya (kepada ALLah maupun kepada manusia) harus 

baik, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi 

segala yang di larangnya, bila mempunyai dosa dan kesalahan hendaknya secepatnya 

bertaubat dan mohon ampun.
30

 

Guru pendidikan agama islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar telah 

berupaya semaksimal mungkin memberikan tauladan yang baik kepada para peserta 

didik. Indikatornya adalah dari hasil wawancara dengan guru pendidikan Agama 

Islam yang menyatakan bahwa, sebelum memulai proses belajar mengajar, mereka 

senantiasa melakukan jabat tangan memberikan salam dan memimpin do’a.
31

 

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa: Guru pendidikan Agama Islam di 

MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar telah melaksanakan peranananya sebagai 

tauladan dalam hal menanamkan sikap tanggung jawab dan kejujuran. Guru 
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pendidikan Agama Islam merasa bertanggung jawab terhadap sikap dan akhlak 

peserta diidik. 

Hasil wawancara dengan Bapak A.Zaini Efendi  sebagi guru Agama Islam 

mengenai contoh pembiasaan pergaulan, mengatakan bahwa: Saya selalu melakukan 

komunikasi atau bergaul dengan para peserta didik maupun guru-guru yang lain di 

sekolah, namun selalu tetap menjaga etika sopan santun antara seorang guru dengan 

murid. Sehingga tidak ada rasa saling bjaga jarak, karena murid perlu adanya 

pendekatan pribadi juga”.
32

 

Bersdasarkan observasi, keteladanan guru pendidikan Agama Islam terhadap 

kebersihan lingkungan, dilakukan dengan tidak hanya memberikan pernitah akan 

tetapi ikut serta bersama peserta didik melakukan gotong royong bersama. Ketika 

guru pendidikan Agama Islam menemukan sampah yang bertebaran di dalam ataupun 

di luar ruang kelas serta terdapat tong sampah yang penuh dengan sampah, mereka 

memintak siswa untuk membersihkan dan di iringi dengan pengawasan.
33

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah MTs Al-Khairiyah 

Krawangsari Natar mengenai sikap tauladan yang dilakukan oleh guru Agama belian 

mengatakan: 

1. Guru pendidikan agama Islam hadir tepat waktu dalam melaksanakan 

pembelaajaran di kelas dan nkegiatan keagamaan di sekolah. Seperti, 

peringatan hari besar Islam, ekstrakulikuler, pengajian, dan kegiatan 

rutin upacara bendera setiap hyari senin. 
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2. Guru pendidikan Agama Islam selalu menanamkan kebersihan baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, dengan mengadakan jadwal piket 

harian dan adanya program jum’at bersih. 

3. Guru pendidikan agam Islam selalu mengenakan pakaian rapih dan 

menutup aurat dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Guru pendidikan agama Islam selalu membiasakan memintak dan 

memberikan maaf kepada siswa atau para guru lain ketika bersalah. 

5. Guru pendidikan Agama Islam selalu menolong para siswa atau dewan 

guru lain jika membutuhkan pertolongan.
34

  

 

 Dari hasil wawancara dan observasi diatas, ternyata kegiatan yang dilakukan 

oleh guru agama Islam merupakan kegiatan nyang harus di contoh khusus oleh para 

pendidik umumnya oleh kita semua, karena kegiatan tersebut merupakan teladan yang 

sangat berharga bagi kita semua. 

Hal ini di contohkan oleh Rasulullah SAW.  Firman Allah SWT dalam AlQur’an: 

 

Artinya: 

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

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

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
35

 

 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa akhlak yang wajib dicontoh adalah akhlak 

Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang patut menjadi suri tauladan dalam 

kehidupan seorang muslim, dengan mencontoh prilaku beliau seorang muslim ”akan 

memperoleh keridhaan Allah SWT dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di 

nhari kemudian”.
36
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 Berdasarkan data yang telah di paparkan di atas dan di dukung dengan teori-

teori, penulis dapat menyimpulkan bahwa, guru pendidikan Agama Islam di MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Natar dalam hal memberikan taulada di dalam pembinaan 

akhlakul karimah peserta didik sudah baik. Karena beliau telah melaksanakan 

pembiasaan-pembiasaan yang baik, seperti : Guru pendidikan agam Islam hadir tepat 

waktu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan kegiatan keagamaan di 

sekolah. Guru pendidikan agama Islam selalu membiasakan menanamkan kebersihan 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guru pendidikan Agama islam selalu 

membiasakan mengenakan pakaian rapih dan menutup aurat daalam melaksanakan 

tugasnya. Guru penddikan agama islam selalu membiasakan memintak dan 

memberikan maaf kepada peserta didik atau para guru ketika bersalah, Guru 

pendidikan agama Islam selalu menolong para siswa atau dewan guru lain jika 

membutuhkan pertolongan, sehingga menjadi contoh bagi peserta didiknya untuk  di 

jadikan sandaran dalam melaksanakan segala aktivitas, baik di sekolah, di 

keluarganya, maupun di masyarakat kelak. 

 

 5. peran Guru Dalam Memberikan Nasehat 

 Dalam proses kehidupan, tidak akan mungkin selamanya manusia melakukan 

tindakan yang benar, adil dan menyenangkan serta membahagiakan semua orang, 

akan tetapi ada kalanya seseorang melukan tindakan yang melanggar aturan agama 

Islam,membuat orang lain merasa di kecewakan, merasa di rendahkan dengan 

berprilaku yang tidak berdasarkan nilai-nilai ajaran islam dan norma-norma sosial. 
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Kekhilapan seseorang membutuhkan orang lain untuk menyadari sehingga mereka 

memahami atas kesalahan yang di lakukan. 

Pada MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, upaya penyadaran peserta didik 

melalui nasehat yang dilakukan oleh semua guru, akan tetapi guru pendidikan Agama 

Islam memiliki pengaruhyang signifikan dalam menyadari peserta didik untuk 

berakhlakul karimah berdasrkan ajaran agama Islam. Proses pemberian nasehat yang 

dilakukan oleh Baapak A.Zaini Efendi agar peserta didik semangat belajar,yaitu 

dengan memberikan pemahaman tentang nikmat yang diberikan Allah kepadanya 

sehingga mereka dapat belajaar di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar, penegasan 

ucapan ialah banyak-anak-anak yang seharusnya menimba ilmu tetapi karena faktor 

ekonomi maka tiada dapat bersekolah.
37

 

Peran Guru pendidikan Agama Islam dalam memberi nasehat untuk membina 

akhlakul karimah peserta didik harus dilakukan dengan cara meyakinkan peserta didik 

yang dinasehati untuk tidak meng ekspose kesalahan yang telah dilakukan. Ibu Siti 

Af’idah, mengatakan: Meyakinkan peserta didik untuk menjaga rahasianya 

merupaakan upaya yang bamat penting sehingga mereka senantiasa jujur terhadap 

perbuatan yang telah di lakukan.
38

 Pemberian nasehat dapat dilakukan dengan 

mengatakan semua manusia kecuali Nabi Allah memiliki kekurangan dan kelebihan, 

akan tetapi upaya mengurangi kesalahan yang serupa dapat dilakukan karena manusia 

dapat menerima nasehat atau petunjuk kebenaran. 
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Menurut Bapak Saifullah, proses pemberian nasehat dilakukan dengan cara 

jangan sekali-kali mencela orang yang dinasehati atas apa yang telah diperbuatnya,  

walaupun dengan niat untuk menasehati, celaan yang kita lontarkan kepada orang 

yang melakukan kesalahan akan akan dapat menimbulkan sikap emosional dari orang 

yang dinasehati sehingga niat baik dianggap masalah baru baginya.
39

 

Proses pemberian nasehat hendaknya dilakukan dengan segera setelah peserta 

didik melakukan kesalahan terutama di lingkungan sekolah, sehingga peserta didik 

menyadari kesalahan yang dilakukan dan tidak akan mengulanginya. Bapak A.zaini 

Efendi mengatakan: Janganlah di tunda-tunda dalam pemberian nasehat kepada 

peserta didik yang melakukan kesalahan, penundaan tersebut akan menimbulkan 

anggapan kesalahan yang telah dilakukan tidak begitu berpengaruh terhadap interaksi 

sosial.
40

 

Konsep yang terpenting di dalam memberikan nasehat adalah pemberian 

nasehat berupa penjelasan mengenai kebenaran dengan menggunakan argumentasi 

logis, arahan dengan kata penguat, dan senantiasa menjaga rahasia kesalahan orang 

yang di nasehati, sehingga orang yang melakukan kesalahan memiliki sikap 

keterbukaan dan tertgugah hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. 
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I. Peran Orang Tua Dalam pembinaan Akhlakul Karimah Peserta Didik 

MTs Al-khairiyah Krawangsari Natar. 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari 

merekalah anak-anak mendapat pendidikan. Faktor orang tua dalam pembinaan 

akhlak peserta didik sangat dominan. Karena sikap dan perhatian orang tua, baik dari 

ayah ataupun ibu terhadap anaknya dalam melakukan aktifitas sehari-hari akan 

menimbulkan pengaruh positif terhadap terbentuknya akhlakul karimah. Untuk lebih 

jelasnya tentang peranan orang tua dalam pembinan akhlakul karimah terhadap 

peserta didik MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang penulis kemukakan yaitu dimana disesuaikan dengan kerangka pikir penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

 1. Peran Orang Tua Dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Islam 

 Peranan orangtua dalam pembentukan akhlak peserta didik sangatlah penting. 

Akhlak adalah salaah satu unsur penting bagi kehidupan manusia sebagai pokok atau 

dasar keimanan seseorang terhadap tuannya. Dalam suatu kesempatan salah satu 

orangtua peserta didik yang juga memiliki kedudukan sebagai pengurus Komite 

Sekolah, Bapak Sopiyan juga mengajarkan tentang akhlak kepada anaknya. Beliau 

memberikan penjelasan kepada anaknya tentang kebaikan dan keburukan. Selain itu 

mengajarkan bahwa dalammkeluarga harus saling menghormati dan tepo seliro, 

mengetahui masing-masing posisi sebagai anak dan orang tua.
41
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 Salah satu bentuk peranan orang tua dalam pembinaan akhlak anak adalah 

dengan penanaman iman. Penanaman iman ini dilakukan terutama di rumah oleh 

orang tua anak. Seperi yang di jelaskan di atas, bahwa orang tua adalah pendidik 

utama dan pertama. Utama karena pengaruh mereka amat mendasar dalam 

perkembangan kepribadian anaknya. Selain itu orang tua adalah orang yang pertama 

dan paling banyak melakukan kontak dengan anaknya. Oleh karena itu dalam 

penanaman iman anak perlu dilakukan oleh orang tua sejak anak berusia dini, karena 

dengan penanaman iman nini nantinya diharapkan anak akan dapat menangkal segala 

macam ancaman dari luar rumah sehingga anak akan tetap berpegang teguh terhadap 

ajaran agamanya. 

 Dari hasil wawancara dapat di paparkan bahwa beberapa upaya yang di 

lakukan oleh orang tua daalam pendidikan agama bagi anak-anaknya selain mendidik 

agama mereka di rumah adalah sebagai berikut : 

1. Menyuruh mereka untuk belajar pendidikan di luar rumah, misaalkan 

menyuruh mereka untuk belajar agama kepada orang yang dirasa lebih 

mampu untuk memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, 

misalnya belajar Al-Qur’an, mengkaji kitab-kitab kuning dan lain 

sebagainya. 

2. Menyuruh anaknya belajar agama di Madrasah atau memasukan 

mereka di sekolah-sekolah yang berlebelkan agama, misalkan di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Islam Terpadu, dan lain-lain. 

 3. Menaruh anak-anaknya di pondok pesantren. 

 Disamping itu menurut salah seorang peserta didik, mengungkapkan beberapa 

upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik mereka khususnya dalam 

pendidikan agama. Salah satunya seperti yang di ungkapkan oleh Suaibatul 

Aslamiyah (Peserta didik kelas 8 di MTs Al-hairiyah Krawangsari Natar), kepada 

peneliti saat wawancara tanggal 19 Desember 2015, sebagai berikut : 



44 
 

Kalau menurut saya pak (ungkapnya): Orang tua itu kan mempunyai tanggung 

jawab penuh terhadap anaknya, jadi ya sudah seharusnyalah mereka menyuruh 

anaknya untuk belajar, khususnya belajar agama. Contohnya saya, kalu orang 

tua saya menyuruh saya ikut ngaji di Masjid, ikut sekolah diniyah, sampai 

pernah orang tua saya menyuruh saya untuk mondok, katanya biar saya tidak 

nakal terus biar saya pinter ngaji dan juga lebih mengerti tentang agama, tapi 

saya tidak mau,akirnya mereka menyuruh saya sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah. Karena kan kalau di Tsanawiyah bisa mendapatkan keduanya, 

yaitu ilmu agama dan juga ilmu umumnya.
42

 

 

Halsenada juga di ungkapkan oleh Ibu Siti Rukmanah (Selaku orang tua peserta    

didik ) kelas 7A MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar kepada peneliti ketika 

wawancara tanggal 1 Desember 2015, sebagai berikut: 

Kalau menurut saya pak, pendidikan agama yang dilakukan orang tua itu 

dilaksanakan sejak anak masih kecil, malah kalu nperlu sejak anak dalam 

kandungan. Saya pernah mendengar bahwa kalau orang mengandung itu 

sebaiknya banyak membaca Al-Qur’an, karena itu merupakan salah satu cara 

melatih dan mengenalkan calon anak kita akan ayat-ayat Al-Qur’an. Selain itu 

Pak, mengenalkan Anak-anak kita kepada TuhanNya, RasulNya, serta siapa 

yang menciptakannya,itukan sudah termasuk mengajarkan mereka terhadap 

keimanan. Jadi dengan penanaman Agama sejak dini diharapkan nantinya 

anak akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala perbuatannya.
43

 

 

 Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa kasih sayang orang tua sangat 

perlu sekali, karena sampai kapanpun kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak 

akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Dengan adanya kasih sayang orang tua 

maka anak akan lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu. Hal yang paling utama 

tidak boleh lupa dari orang tua adalah peranannya sebagai seorang pendidik bagi 

anak-anaknya. Karena jika orang tua sudah melupakan peranannya, khususnya dalam 

satu hal ini, maka akibatnya tidak hanya akan dirasakan oleh anak-anak tetapi oleh 
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orang  tua sendiri dan jugak masyarakat. Karena pada masa sekarang banyak terjadi 

kenakalan anak yang sangat meresahkan masyarakat karena hanya kurangnya kasih 

sayang dari orang tuanya. 

 Hal senada jugak diungkapkan oleh Ibu So’adah (Selaku orang tua dari peserta 

didik) kelas 8A pada MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar kepada peneliti pada 

waktu wawancara tanggal 2 Desember 2015, ssbagai berikut: 

Orang tua tidak boleh lepas tangan dalam halpendidikan anak-anaknya 

khususnya pendidikan agama, meskipun anak sudah mendapatkannya selama 

dibangku sekolah. Pengawasan terhadap anak sangat diperlukan karena tidak 

menutup kemungkinan jika anak selama dirumah mereka berprilaku baik, akan 

tetapi ketika anak berada di luar rumah anak berbuat yang tidak baik. Jadi 

dalam hal ini orang tua harus tetap mengawasi anak anaknya meskipun dengan 

cara diam-diam.
44

 

  

 2. Peran Orang Tua Dalam Memberikan Arahan dan Nasehat 

 Peran orang tua adalah berupa pengarahan dan nasehat serta pengawasan 

terhadap belajar dan kebutuhan-kebutuhan belajar peserta didik yang diberikan orang 

tua terhadap anaknya. Berkaitan dengan pemberian bimbingan, arahan dan nasehat 

yang memang menjadi sebuah tanggung jawab dari orang tua peserta didik, walaupun 

sebagaimana yang penulis kemukakan diatas berkaitan dengan perekonomian, 

pekerjaan, dan pendidikan orang tua dari peserta didik, namun untuk memberikan 

arahan, bimbingan dan nasehat para orang tua selalu memperhatkan anak-anak 

mereka dan memberikan yang terbaik untuk anak mereka, terkadang mereka juga 

mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar dan menerapkan pengalaman ibadah 

kesehariannya. 
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 Seperti wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang orang tua 

peserta didik yaitu Ibu Deta Eliyana, beliau menytakan : ”Sudah semestinya kami 

selaku orang tua tetntu mengiginkan anak kami memiliki pribadi yang baik, maka dari 

itu disamping memberikan contoh tentang akhlak itu sendiri kita sebagi orang tua juga 

sering menasehati anak jika berbuat yang salah ataau melanggar aturan. Ya pokoknya 

kita tidak mau anak kita jatuh dalam sebuah kesalahan dan di biarkan begitu saja. 

Selain itu saya selalu berusaha memberikan sekolah yang baik, serta melengkapi 

fasilitas pendidikan yang ia butuhkan, walaupun terkadang sulit buat saya”.
45

 

 Peran orang tua memegang peranan penting di dalam keberhasilan peserta 

didik. Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pengarahan serta nasehat 

yang baik kepada anak-anaknya, sehingga akan memberikan pengaruh yang baik pula 

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berkat adanya pengaruh dari orang tua 

diharapkan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang di dapatnya disekolah dapat di 

terapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Peranan orang tua di dalam memberikan nasehat kepada anaknya, di 

ungkapkan pula oleh Bapak Rinoyo, yang mengatakan: ”Kami selaku orang tua sering 

melukan komunikasi dengan anak, jangan sampai terjadi konunikasi yang tidak baik 

antara anak dan orang tua yang dapaat menimbulkan kesalah pahaman. Sebagai orang 

tua harus bisa menjadi teman curhat bagi anak-anaknya, sehingga apabila anak 

mengalami suatu masalah, mereka tidak bingung karena mereka harus bercerita. 

Harus lebih meningkatkan kemanan kepada Allah SWT, karena dengan dasar Agama 
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yang kuat kehidupan akan aman dan tentram dan akhlak anak-anak aakan terbentuk 

dengan sendirinya. Misalnya jika anak akan melakukan perbuatan buruk, dia pasti 

akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang akan dilakukan tersebut 

bertentangan dengan agama atau tidak”.
46

 

 3. Peranan Orang Tua Dalam Melakukan Pengawasan 

 Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan 

manusia. Salah satu tujuan dari pendidikan ialah untuk mendidik para generasi muda 

agar daapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negaranya. Pendidikan dan pembinaan 

akhlak dilakukan diantaranya dengan memberikan pengawasan prilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Senada dengan hal ini yang paling utama diperlukan untuk mendidik para 

peserta didik adalah pendidikan agama, dalam hal ini orang tua mempunyai peranan 

yang terpenting, sebagaimana yanag telah diungkapkan oleh para orang tua pada saat 

wawancara dengan peneliti. Tetapi hanya keterbatasan kemampuan orang tua 

memberikan pengawasan prilaku dalam kehidupan sehari-hari maka perlu adanya 

bantuan dari beberapa pihak, untuk itu salah satu upaya orang tua dalam mendidik 

agama bagi anak-anaknya adalah dengan menyuruh mereka mengaji kepada orang 

yang dirasa lebih mampu dari orang tuanya. Hal ini senada juga dengan yang di 

ungkapkan oleh Ibu Sulastri (Selaku Orangtua peserta didik kelas 8A MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Natar), kepada peneliti saat wawancara, sebagaimana berikut : 
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Salah satu upayaa orang tua dalam memberikan pengawasan prilaku dalam 

kehidupan sehari-hari pada anak-anaknya adalah dengan memperkenalkan 

mereka kepada tuhanNya dan juga sang pencipta alam semesta ini, yang selalu 

mengetahui apapun yang selalu di kerjakan seseorang sehingga dalam hati 

anak ada rasa takut, hal ini dikerjakaan kepada anaksejak mereka masih balita. 

Selain itu, upaya laian yang saya lakaukan dengan cara menyuruh mereka 

mengaji kepada otrang yang lebih mampu sepertihalnya mengaji Al-Qur’an , 

kitab kuning dan lain sebagainya.Selain itu juga, orang tau bisa memasukan 

anak-anaknya ke pondok pesantren, karena dipondok pesantren anak akan 

lebih mendapatkan pendidikan agama yang cukup selain dari pada yang 

mereka dapatkan di sekolahnya. Sehingga orang tua tidak perlu merasakan 

kekhawatiran terhadap anak-anaknya.
47

 

 

 Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa pentingnya 

pendidikan agama tidak hanya dirasakan oleh anak saja, akan tetapi jugak oleh orang 

tua dan jugak oleh masyarakat. Orang tua memberikan pendidikan agama kepada 

anaknya dengan tujuan agar nantinya menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada 

kedua orang tuanya, berakhlakul karimah, serta dengan berpegang teguh pada ajaran-

ajaran agama. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan orang tua lah sehingga 

memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk membantu dalam pendidikan agama 

anak-anaknya.  

 4. Peraanan Orang Tua Dalam Memberikan Suri Tauladan 

 Setelah melakukan observasi kemudian peneliti melakukan wawancara dengan 

mendatangi rumah beberapa orang tua peserta didik. Bapak Jailani mengatakan: 

bahwa ia sering memberikan contoh atau tauladan kepada anaknya seperti 

menjalankan sholat lima waktu tepat pada waktunya, menasehati harus membantu 
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orang tua, menghormati orang lain dan menjaga kebersihan. Apabila anak tidak mau 

mengerjakan sholat maka biasanya saya mengatakan kepada anak saya bahwa saya 

tidak akan memberikan uang jajannya.
48

 Sedangkan Ibu Nurhasana, menyuruh 

anaknya mengaji, karena dengan mengaji anak-anak di bimbing oleh ustadz atau 

ustadzah mengenai keagamaan. Mengajak anak untuk musyawaroh untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Anak disuruh mengaji supaya kelak jika orang tua 

sudah meninggal bisa mendo’akan.
49

  

 Berdasarkan pada hasil wawncara di atas dapat diketahui bahwa orang tua 

pada umumnya telah memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya, baik 

dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah maupun larangannya serta dalam 

menambah wawasan tentang agama Islam sehingga hal ini dapat menjadi tuntunan 

bagi anaknya dalam pembinaan akhlak. 

 Selanjutnya ketua Komite sekolah menjelaskan bahwa dalam hal keteladanan 

orang tua, adalah sebagai berikut : 

Orang tua kebanyakan sudah bisa memberikan tauladan kepada para peserta 

didik. Rata-rata orang tua berkeinginan anaknya menjadi baik. Dan orang tua 

sudah mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak yang baik. Namun ada 

sebagian peserta didik yang belum bisa mengambil pelajaran dari keteladanan 

orang tuanya. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga 

yang memiliki anak-anak usia remaja. Sebab akan banyak kemungkinan 

mereka melakukan hal-hal yang sesungguhnya yang bertentangan dengan 

etika agama. Oleh karena itu melakukan pengawasan terhadap anak-anak atau 
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sekali waktu diskusikan tentang hal-hal yang menyangut perso’alan yang di 

hadapi anak-anak. Hanya saja memang memang harus menggunakan cara 

yang membuat anak-anak yang merasa nyaman. Untuk membangun masa 

depan para peserta didik, rasanya memang harus ada sinergi yang baik antara 

orang tua, pihak sekolah dan masyarakat.
50

 

 

5. Peran Orang Tua Dalam Memenuhi Fasilitas Pendidikan 

Perkembangan anak dimulai dan dimungkinkan dalam keluarga, oleh karena 

itu pula pengaruh keluarga amat besar tehadap perkembangan dan pertumbuhan 

potensi anak. Orang tua rela berkorbankan harta benda atau pun kekayaan demi ke 

suksesan anak-anaknya. Termasuk dalam hal orang tua rela menyediakan berbagai 

fasilitas yang mendukung dalam pendidikan dan pelajaran keislaman. Dari hasil 

wawancara dirangkum sebagai berikut : 

Ibu Musdalifah sering mebeli buku-buku tentang kisah-kisah Nabi. Sebelum 

tidur memberi nasehat kepada anak-anak agar anaknya menjadi insan yang cinta 

kepada nabinya.
51

 Bapak Suhaimi mengajarkan kepada anaknya untuk memiliki rasa 

cinta kepada Allah dengan sering menyebut namanya, contohnya: mengucapkanm 

salam saat akan keluar dan masuk rumah, berkata-kata yang baik dan juga sering 

mengucapkan Asma Allah dengan tujuan agar anak selalu ingat kepada Tuhan.
52
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 Hal yang senada juga di ungkapkan noleh Ibu Marhamah kepada peneliti di 

waktu wawancara, sebagai berikut : 

Salah satu tujuan utama orang tua dalam mendidik dan menyediakan fasilitas 

belajar bagi anaknya adalaah bisa membuat pintar, serta berguna bagi nusa dan 

bangsanya. Sementara itu tujuan lain yang lebih orang tua dalam mendidik 

agama bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang bertaqwa kepada Allah 

SWT, berbudi pekerti yang luhur serta berakhlakul karimah sehingga mereka 

dapat berpegang teguh pada agamanya. Dari hal tersebut diharapkan anak 

mampu menghadapi segala ancaman yang ada di hadapan mereka.
53

 

 

J. Analisis Peran  Guru PAI dan Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik Pada MTs Al-khairiyah Krawangsari Natar 

 Setelah diperoleh data-data selama penelitian berlangsung, maka dari data 

tersebut dapat di analisis dan di simpulkan sebagai berikut : 

1. Peranan guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua di MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Natar dalm hal mengajarkan pengetahuan 

Agama Islam sudah di lakukan secara optimal. Aplikasi pendidikan 

yang telah di lakukan oleh guru yaitu salah satunya dengan 

memberikan penjelasan nkepada peseeta didik tentang etika yang harus 

dilakukan dalam interaksi sesama manusia dengan berdasarkan Al-

Qur’an dan Al-Hadits. Sedangkan salah satu bentuk peran orang tua 

dalam pembinaan akhlak anak adalah dengan penanaman iman, dengan 
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beberapa cara yaitu menyuruh anak belajar mengaji di masjid atau 

TPA serta memasukan anak ke pondok pesantren atau Madrasah. 

2. Guru pendidikan agam islam dan orang tua peserta didik MTs Al-

Khairiyah Krawangsari natar telah melaksanankan peranannya sebagai 

pendidik dalam hal menanmkan sikap tanggung jawab dan kejujuran, 

guru pendidikan Agama Islam merasa bertanggung jawab terhadap 

sikap dan akhlak peserta didik. 

 Guru pendidikan Agama islam hadir tepat waktu dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas dan nkegiatan keagamaan di sekolah.seperti 

peringatan nhari besar isalam (PHBI), ekstrakulikuer pengajian, dan 

kegiatan rutin upacara bendera setiap hari senin. 

 Guru pendidikan agama islam dan orang tua selalu membiasakan 

menanamkan kebersihan baik dirumah maupun di sekolahan. Guru 

Pendidikan Agama Islam selalu membiasakan mengenakan pakaian 

rapih dan menutup aurat dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Adapun peranan guru Pendidikan Agama Islam dan orang gtua peserta 

didik di MTs Al-Khairiyah Krawangsari Natar dalam hal memberikan 

bimbingan yaitu telah memberikan bimbingan yaitu telah memberikan 

bimbingan berupa nasehat dan arahan yang baik kepada peserta didik 

seperti mengenai masalah pergaulan, yaitu memberikan nasehat dan 

arahan dalam memilih teman bergaul agar tidak terjerumus dalam 
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pergaulan bebas. Memberikan motivasi dan arahan kepada siswa 

dalam menuntut ilmu agar menggunakan cara yang baik dan benar 

semata-mata mencari ridha Allah SWT. Seperti ikhlas, sabar, tawadhu, 

dan hormat kepada guru, baik di TPA atau di masjid dan musholah- 

musholah, memberikan bimbingan daalam belajar kelompok, 

pemberian tausiah sehabis sholat berjamaah. Guru pendidikan Agama 

Islam dan orang tua selalu membimbing untuk sholat berjamaah pada 

waktu yang telah tiba, pemberian tausiah sehabis sholat berjamaah 

memimpin tadarus Al-Qur’an sebelum belajar dimulai. 

4. Peranan Guru pendidikan Agama islam dan orang tua di MTs Al-

khairiyah Krawangsari natar sebagai tauladan dalam pembinaan 

akhlakul karimah adalah: dengan memberikan contoh tauladan yang 

baik kepada peserta didik dan mengamalkan ajaran islam sesuai 

dengan Sunnah Rasulullah SAW. 

 Guru pendidikan Agama islam di MTs Al-Khairiyah Krawangsari 

Natar telah menampilkan perilaku akhlakul karimah misalnya cara 

berjalan yang sopan dan baik, menyapa dengan ucapan salam, berjabat 

tangan dengan sesama jenis bila bertemu, cara pembicaraan yang 

santun baik dengan peserta didik maupun dewan guru lain, menegur 

jika ada kesalahan dengan kata-kata yang baik. Sedangkan orang tua 

dirumah selalu memberikan contoh tauladan seperti sholat berjamaah 

di rumah, mengucapkan salam saat akan keluar dan masuk rumah. 
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5. Sedangkan Peranan Guru Pendidikan Agama Islam di MTs Al-

Khairiyah Krawangsari Natar sebagai pelatihan atau pembiasaan dalam 

pembinaan akhlakul karimah: Guru pendidikan Agama Islam dan 

orang tua selalu membimbing untuk sholat berjamaah, selalu 

membiasakan menyapa dengan ucapan salam jika bertemu dengan 

peserta didik. Guru Pendidikan Agama Islam selalu datang tepat waktu 

dalam menunaikan tugasnya, guru pendidikan agama islam selalu 

melatih untuk selalu bersodaqoh, misalnya ada bencana alam, ada 

pembangunan masjid, ada teman yang mendapatkan musibah dengan 

mengadakan kotak amal setiap hari jum’at. Guru pendidikan agama 

Islam selalu membimbing tadarus Qur’an, hafalan surat-surat pendek 

atau juz amma di awal dan akhir pelajaran. Guru pendidikan agama 

islam selalu memberikan tugas-tugas kepada siswa dalam 

menanamkan rasa tanggung jawabnya, seperti pemberian jadwal piket 

kelas, pemberian tugas rumah, tugas kerja sama kelompok. 

 Sedangkan peran orang tua di dalam pemenuhan fasilitas pendidikan 

sudah dilakukan walaupun dalam kemampuan dan keterbatasan 

keuangaan keluarga. Pada dasarnya orang tua selalu mendahulukan 

memenuhi perlengkapan buku dan alaat tulis didalam kegiatan belajar 

mengajar serta perlengkapan sholat dan mengajinya. 

  Jadi pada dasarnya peranan yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam dan orang tua telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi 
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hasilnya belum maksimal, terbukti masih ada peserta didik yang belum mau 

melaksanakan apa yang di contohkan oleh gurunya dan orang tuanya, belum 

melaksanakan apa yang di tugaskan oleh gurunya, belum melaksanakan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik mengenai praktek ibadah yang di llihatnya, dan 

bahkan masih banyaak yang mengelak dari pengawasan guru dan orang 

tuanya. Hal ini di karenakan dalam proses pembinaan akhlakul karimah itu 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang datangnya dari sekolah, keluarga 

dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 




