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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 

1. Sejarah MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 

MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan  berdiri sejak tanggal 20 Februari 

1988. Latar belakang berdirnya MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan dilatar 

belakangi atas kebutuhan masyarakat sekitar Desa Krawangsari Kecamatan Natar  

terhadap lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Di samping itu 

kecamatan Natar ingin meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan 

agar kelak tumbuh menjadi generasi pembangunan Bangsa dan Negara.
1
 

Visi  : 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,  

               bertaqwa, dan berakhlak mulia. 

Misi :  

1. Meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah sebagai wujud menumbuh 

kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai wujud 

ketaqwaan. 

2. Melatih peserta didik dalam bidang keterampilan 

                                                           
1
 Drs. Matin Sn, Kepala MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 12  

September  2015 
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3. Mendorong seluruh siswa-siswi dan warga sekolah untuk berprestasi. 

Motto : Ikhsan, Bermartabat, Barokah.
2
 

MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan ini mulai menerima murid baru 

sejak tahun pelajaran 1988 / 1989.  Mengingat pada waktu itu belum memiliki 

gedung sendiri, maka proses pembelajaran masih menumpang pada Madrasah 

Ibtidiyah Al-Khairiyah kurang lebih 12 tahun. Karena selama 12 tahun mengalami 

peningkatan secara kuantitas dari segi jumlah siswa, sedangkan di MI Al-Khairiyah 

tidak dapat menampung jumlah siswa tersebut, maka pada tahun pelajaran 2000/2001 

pindah kegedung MTs Al-Khairiyah milik sendiri yang dibangun oleh swadaya 

masyarakat. Lokasi MTs Al-Khairiyah cukup strategis karena letaknya yang berada 

ditengah-tengah desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya dan 

tidak terlalu jauh dari desa lainnya yang memungkinkan para orang tua memasukkan 

anaknya di MTs Al-Khairiyah. 

Setelah proses pembangunan gedung pada tahap awal selesai pada tahun 2003 

membangun gedung yang lain untuk melengkapi sarana prasarana yang diperlukan. 

Sejak berdirinya hingga sekarang MTs Al-Khairiyah Natar memiliki perkembangan 

yang cukup baik dan selalu berjalan lancar. Adapun yang pernah memimpin 

madrasah  tersebut adalah : 

1) Suhairi Hadi dari tahun 1988- 2000 

2) Drs. Matin Sn dari tahun 2000 sampai sekarang.
3
 

                                                           
2
  MTs Al-Khairiyah Natar , Dokumentasi periode Tahun 2014-2015 

3  MTs Al-Khairiyah Natar , Dokumentasi periode Tahun 2014-2015 
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2. Keadaan Fasilitas  Di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan. 

MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan memiliki fasilitas yang 

mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar yaitu jumlah bangunan fisik saat 

ini memiliki 20 unit bangunan gedung yang terdiri dari : 

1. Kantor Kepala Sekolah  : 1 Unit 

2. Kantor Wakil Kepala Sekolah : 1 Unit 

3. Ruang Tata Usaha   : 1 Unit 

4. Ruang belajar    : 6 Ruangan 

5. Perpustakaan     : 1 Unit 

6. Laboratorium    : 1 Unit 

7. Ruang BP/BK    : 1 Unit 

8. Ruang UKS/OSIS   : 1 Unit 

9. Ruang   komputer   : 1 Unit 

10. Mushollah    : 1 Unit     

11. WC/KM Guru    : 1 Unit 

12. WC/KM Siswa   : 3 Unit 

13. Gudang     : 1 Unit 

14. Lapangan Footsal   : 1 Unit 

15. Lapangan Bulu Tangkis  : 1 Unit 

16. Tempat Parkir    : 1 Unit
4
 

 

                                                           
4
  Dokumentasi, MTs Al-Khairiyah Natar, Tahun Ajaran 2014-2015 
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Tabel 2 

Sarana Dan Prasarana MTs Al-Khairiyah Natar 

Lampung Selatan 

 

 

No Sarana Dan Prasarana 
Keadaan 

Jumlah 

Baik Rusak Ringan Rusak Berat 

1 Almari 10   10 

2 Meja Guru Kantor 20   20 

3 Papan Tulis 10   10 

4 Mobiler 240   240 

5 Kursi Guru Kantor 25   25 

6 Meja Guru Kelas 6   6 

7 Kursi Guru Kelas 6   6 

8 Meja Murid 120 
2 

 122 

9 Kursi Murid 
240 

 
1 

241` 

10 Kursi Tamu 4   4 

11 Lemari Arsip 6   6 

12 Komputer 24   24 

13 Printer 3   3 

14 Almari Tropi 2   2 

15 Kompor 1   1 

16 Rak Buku 6   6 

17 Almari Perpustakaan 4   4 

18 Dispenser 2   2 

19 Galon 3   3 
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20 Tanah Luas M 6000 M   6000 M 

21 Gedung Lokal Belajar 6   6 

22 WC Murid 3   3 

23 WC Guru  1   1
5
 

 

3. Keadaan tenaga Pengajar MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 

Adapun tenaga pengajar MTs Al-Khairiyah Natar dipimpin oleh Drs. Matin 

Sn selaku Kepala Madrasah dan di bantu oleh beberapa wakil kepala Madrasah yaitu: 

a. Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum yang dijabat oleh Hasanuddin, 

S.Pd.I. 

b. Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan yang dijabat oleh Eko Saiful Huda, 

M. Pd.I.
6
 

Sampai pada tahun 2014-2015, MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan di 

dukung 20 orang Tenaga Pengajar dan 3 orang Tenaga TU, untuk lebih jelas dapat 

penulis lampirkan yaitu di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dokumentasi, MTs Al-Khairiyah Natar Tahun Pelajaran  2014-2015. 

6
 Dokumentasi, MTs Al-Khairiyah Natar, Periode Tahun  Pelajaran 2014-2015 
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Tabel 3 

Daftar Nama-Nama Tenaga Pengajar 

MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 

Tahun Pelajaran 2015-2016 

 

No Nama Jabatan Guru Keterangan 

1 Drs. Matin SN  Kepala Madrasah  

2 Hasanuddin, S. Pd.I.  Waka Kurikulum  

3 Suhairi Hadi, S.Pd.I.  Ketua Yayasan  

4 Sarmani, S.Pd.I.  Kepala TU  

5 Eko Saiful Huda, M.Pd.I. Waka Kesiswaan  

6 Sri Ningsih, S.Pd.I. Guru   

7 Agus Furqon, S.Pd.I. Guru   

8 Sarji, S.Pd.I. Guru  

9 Deni Saputra, S.Sos.I. Guru  

10 Siti Af’idah, S.Sos.I. Guru   

11 Dwi Muntatik, S.Pd.I. Guru   

12 Satiyo, S.Ag. Guru   

13 Ngadiyono, S.Pd.I. Guru   

14 Endang Sri Rahayu, S.Pd. Guru   

15 Sulbi, S.Pd.I. Guru   

16 Agus Widaryadi, S.Sn. Guru  

17 A. Zaini Efendi, S.Kom.I. Guru  

18 Roni aminuddin, S.Sos.I.  Guru  

19 Saifulloh, S.Pd.I.  Guru  

20 Siti Masruroh, S.Sos.I.  Guru  

21    
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4. Struktur Organisasi MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 
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Drs. Matin 

WakaKurikulum 

Hasanuddin 
 

Waka Kesiswaan 

Eko Saiful Huda 

DEWAN GURU 

PESERTA DIDIK 
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B. Analisis Data 

1. Peran Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Bidang 

Studi  Akidah Akhlak di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan 

Faktor kenapa manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial yang menghasilkan 

sesuatu dan pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai taraf 

hidup yang lebih baik. Dalam pencapaian taraf hidup yang lebih baik dan sukses 

dalam bekerja tidak lepas dari motivasi kerja, dan kuat lemahnya motivasi seseorang 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja. 

Hasil penelitian yang penulis kemukakan yang mana disesuaikan dengan 

kerangka pikir penelitian ini yaitu : 

a. Peran Guru Mengajarkan Akidah Akhlak  

Ruang lingkup akidah akhlak meliputi akhlak kepada Alloh, akhlak kepada 

sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Guru sangat fokus memberikan 

materi-materi pengajaran akhlak. Guru adalah pembina pribadi yang pertama dalam 

hidup anak disekolah, kepribadian guru, sikap dan cara hidup mereka merupakan 

unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk 

kedalam pribadi peserta didik. Penanaman nilai-nilai akidah akhlak pada anak adalah 

merupakan kewajiban guru yang akan diminta tanggungjawabnya.  

Sebagai seorang guru pendidikan akidah akhlak tentunya harus memiliki 

kewajiban mengajar pendidikan akhlak kepada peserta didiknya, setiap kali akan 

mengerjakan materi pendidikan akidah akhlak tentunya guru akan mempersiapkan 
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proses belajar mengajar yang efektif dan mempersiapkan komponen-komponen 

pengajaran yang dibutuhkan sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran akidah akhlak. dengan memberikan pengajaran 

pendidikan akidah akhlak kepada peserta didik baik tujuan yang diinginkan adalah 

terwujudnya muslim sejati, beriman teguh, berakhlak mulia sehingga menjadi orang 

yang sholeh. Untuk menjadikan peserta didik di atas dapat dilakukan dengan 

memberikan materi-materi pendidikan akidah akhlak yaitu bimbingan, motivasi, 

arahan, praktek, beribadah dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan sesama umat 

manusia, dimana materi-materi yang akan diajarkan dalam proses mengajar sudah 

mulai disusun program tahunan yang akan diajarkan. 
7
 

Sebagai hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada dewan 

guru MTs Al-Khairiyah Natar dan akan didukung data-data yang diambil dari peserta 

didik itu sendiri, oleh sebab itu penulis juga mewawancarai peserta didik berkaitan 

dengan peran guru di sekolah dan khususnya dikelas itu sendiri. Berkaiatan dengan 

kegiatan belajar mengajar di kelas, Agus Imanuddin selaku peserta didik kelas VIII.A 

mengatakan, “bahwasannya dewan guru dalam mengajar sering menggunakan sistem 

yang lama (konvensional) yaitu dengan sistem yang cenderung galak agar peserta 

didik takut dan akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh dewan guru agar peserta 

                                                           
7
  Siti Masruroh, Guru Pendidikan akidah akhlak MTs Al-Khairiyah Natar, wawancara, 10 

November  2015 
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didik takut dan akhirnya mengikuti apa yang di ajarkan oleh dewan guru khususnya 

dewan guru laki-laki”.
8
 

Dalam proses mengajarkan materi pendidikan terhadap peserta didik tidak 

seimbang, tentunya harus direncanakan selama satu tahun kegiatan pembelajaran 

yang akan di utarakan, untuk itu guru dalam mengajar perlu membuat program tahun, 

program semester, kalender pendidikan dan penyusunan jadwal, penulis 

mewawancarai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, yakni Bapak Hasanuddin, 

beliau mengatakan : “Saya selaku wakil dibidang kurikulum selalu mengadakan rapat 

dewan guru dalam proses pengadaan rapat program tahunan untuk merencanakan 

proses kegiatan belajar mengajar kami di MTs Al-Khairiyah selama satu tahun 

kedepan, sehingga setiap dewan guru tidak kalang-kabut atau tidak terarah dalam 

mengajarkan, nantinya supaya terarah dan teratur dalam proses belajar mengajar. 

Saya hanya ingin membuat yang terbaik untuk guru dan di manfaatkan oleh siswa.
9
  

Meurut Ibu Dwi Muntatik, “Ketika tahun ajaran baru program kurikulum 

yaitu mengadakan rapat program tahunan dan hal ini di wajibkan untuk semua dewan 

guru dalam membantu pembuatan rencana tahunan yang akan dilaksanakan ketika 

dewan guru mengajar seperti pembuatan RPP, membuat program semester, program 

tahunan, membuat silabus dimana wajib di kumpul pada bagian kurikulum, namun 

                                                           
8
 Agus Imanuddin, Siswa MTs Al-Khairiyah Natar , wawancara,  Natar, 10 November 2015  

9
  Hasanuddin, Waka Kurikulum MTs Al-Khairiyah Natar , wawancara, Natar, 22 November  

2015 
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terkadang tetap saja ada beberapa dewan guru yang tidak menyiapkan dan tidak 

mengumpulkan rencana pembelajaran tersebut.
10

 

Menurut Eko Saiful Huda, “ketika dalam proses belajar di kelas sebelum saya 

melanjutkan materi yang saya ajarkan saya memberikan motivasi kepada peserta 

didik, memberikan sedikit tentang pendidikan akidah supaya anak termotivasi dan 

tahu penting pendidikan akidah akhlak tersebut. Saya sebagai guru Pkn mengajarkan 

tentang akhlak yang baik terhadap yang lebih tua dan memberikan semangat belajar 

kepada mereka”.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan berkaitan dengan peran guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar secara garis besar yang telah diuraikan, 

bahwasanya beberapa guru (sebagian besar) sudah melaksanakan peranan mereka 

dalam kegiatan belajar mengajar seperti menjadi motivator, fasilitator, insiator, 

mediator, evaluator, organisator dan lainya. Dari hasil wawancara penulis 

mendapatkan informasi bahwasanya guru juga menyediakan alat tulis sekolah untuk 

kegiatan belajar mengajar, guru juga mengontrol atau mengecek evaluasi belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik bagaimana kegiatan belajar mengajar di dalam kelas agar 

menghasilkan kualitas yang baik.  

b. Guru melakukan pembiasaan serta mendisiplinkan pola belajar 

                                                           
10

  Dwi Muntatik, Guru Matematika MTs Al-Khairiyah Natar,  wawancara, Natar, 22 

November  2015 
11

  Eko Saiful Huda, Guru Pkn MTs Al-Khairiyah Natar, Wawancara, Natar, 22 November  

2015  
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Dalam membantu perkembangan peserta didik dan kopetensi yang dimiliki 

oleh dewan guru di inginkan agar terciptanya hubungan komunikasi pendidikan yang 

baik dalam kegiatan belajar mengajar anatara guru dan peserta didik, hal ini juga 

mengacu agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam bertanya atau diskusi dalam 

pelajaran. 

Dari adanya alasan di atas penulis melakukan wawancara kepada Ibu Siti 

Masruroh menyatakan, “bahwasanya dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 

pelajaran pendidikan akidah akhlak saya memerintahkan kepada siswa kedepan 

membaca ayat-ayat Al-qur’an dan memberi tugas yang berkaitan dengan bidang studi 

akidah akhlak. Maksud saya menyuruh anak membaca doa-doa dan ayat Al-qur’an 

bahkan menulis di papan tulis supaya anak berlatih untuk berprestasi di depan 

temannya. Dan saya mendisiplikan pola belajar dengan menghafal dan mengerjakan 

tugas dirumah”.
12

 

Adapun menurut Bapak Hasanuddin mengatakan, “selaku guru IPS sangat 

membiasakan pola belajar siswa apabila bel masuk sudah berbunyi dan saya sudah 

berada di dalam kelas apabila 5 menit siswa terlambat saya meberikan hukuman 

kepada siswa. Sebelum melajutkan ke materi selajutnya apabila ada pekerjaan rumah 

(PR) saya suruh anak menaruh bukunya di atas meja apabila ada yang tidak 

mengerjakan PR saya akan menghukum siswa tersebut.”
13

  

                                                           
12

  Siti Masruruh, Guru Pendidikan Akidah Akhlak MTs Al-Khairiyah Natar , Wawancara, 

Natar, 22 November 2015 
13

 Hasanuddin, Guru IPS  MTs Al-Khairiyah Natar, Wawancara, Natar 22 November  2015 
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Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada dewan guru 

MTs Al-Khairiyah Natar, oleh sebab itu penulis juga mewawancarai peserta didik 

dengan peran guru di sekolah dan khususnya dikelas itu sendiri. Berkaitan dengan 

kegiatan belajar di kelas, Rani Fatmasari selaku peserta didik kelas VIII.A 

mengatakan, “bahwasanya dewan guru dalam membiasakan serta mendisiplinkan 

pola belajar pendidikan akidah akhlak memberi hafalan dan menulis ayat-ayat Al-

qur’an kami dapat mengetahui dan hafal ayat-ayat al-qur’an dan terlatih menulis ayat-

ayat Al-qur’an. Sebelum saya terlatih menulis ayat-ayat Al-qur’an tulisan saya jelek 

dan tidak beraturan setelah saya terlatih alhamdulillah tulisan saya cukup bagus dan 

bisa terbaca.
14

 

Menurut peserta didik  Ahmad Ilham mengatakan, “dalam proses belajar di 

kelas dulu saya sering terlambat dalam pelajaran IPS ketika di terapkan sistem 5 

menit terlambat ketika bel sudah berbunyi. Saya sering dihukum terkadang belajar di 

luar kelas saya malu dengan teman-teman akhirnya setelah diterapkan pola belajar 

seperti itu saya tidak pernah terlambat lagi.
15

 

Adapun menurut Dani Saputra mengatakan, “dulu saya sering sekali tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terkadang saya mengerjakannya di sekolah 

menyotek dengan teman, saya di hukum karena tidak mengerjakan PR karena saya 

                                                           
14

  Rani Fatmasari, Peserta Didik MTs Al-Khairiyah Natar, Wawancara, 24 November 2015 
15

  Ahmad Ilham , Peserta Didik MTs Al-Khairiyah Natar, Wawancara, 24 November  2015 
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sering di hukum. Saya mengerjakan PR dan tugas-tugas semua apa yang diberikan 

oleh guru.
16

  

Dalam proses belajar mengajar di MTs Al-Khairiyah Natar memang memiliki 

pola belajar yang cukup optimal sehingga perlu di lakukan pembiasaan dan displin 

dalam kegaitan belajar, dewan guru selalu memikirkan apa yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pola kedisiplinan belajar yang baik dan terus menerus.  

c. Guru memberikan motivasi belajar 

Seluruh dewan guru MTs Al-Khairiyah Natar memberikan motivasi belajar 

kepada peserta didik agar menjadi peserta didik yang berwawasan yang baik secara 

akademik maupun keagamaan. Tidak hanya guru yang memberikan motivasi belajar, 

Kepala Madrasah bapak Drs. Matin Sn juga memberikan motivasi belajar kepada 

guru dan peserta didik.  

Dewan guru selama ini memberikan motivasi belajar juga memberikan arahan 

dan bimbingan kepada peserta didik berupa stimulus kepada para peserta didik untuk 

mengikuti pelajaran di sekolah. Bahwasanya bimbingan, pemberian motivasi atau 

dorongan maupun pengawasan terhadap peserta didik dalam rangka membangkitkan 

minat belajar peserta didik cukup memberikan antusiasme kepada peserta didik dan 

mampu membangkitkan minat belajar peserta dari sinilah guru memberikan prilaku 

menjadi lebih baik dari sebelumnya dilakukan dan pemberian dorongan kepada 

peserta didik. Dengan kata lainnya bahwa ketelatenan para guru dalam melakukan 

pembinaan ataupun bimbingan maupun memberikan motivasi kepada peserta didik 

                                                           
16

  Dani Saputra, Peserta Didik MTs Al-Khairiyah Natar , Wawancara, 24 November  2015 
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dengan secara terus menerus sehingga mampu membangkitkan belajar peserta 

didik.
17

 

Namun peserta didik di MTs Al-Khairiyah Natar memiliki minat dan motivasi 

yang baik dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan di sekolah, mereka rajin dan 

bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Harus selalu di beri 

motivasi, ternyata dalam kegiatan belajar mengajar jarang mereka pasif dan juga mau 

bertanya jika di tanya mereka menjawab.
18

 

d. Guru memberikan bimbingan dan arahan 

Siti Masruroh, mengatakan bahwasannya selaku guru ia memberikan arahan 

dan nasehat kepada peserta didik, begitu pula dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

namun faktor yang dapat menyebabkan tidak berhasilnya proses belajar kepada 

peserta didik dan menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar peserta didik yaitu 

latar belakang pendidikan akidah dan akhlak yang kurang dari rumah seperti mengaji 

saja sering tidak datang menjadi hal pokok peserta didik tidak tertarik dengan 

pelajaran akidah akhlak, pengaruh luar yang begitu parah sehingga kepikiran sekolah 

untuk membolos dan merokok dari pada di kelas. Setelah mengetahui sebab 

rendahnya minat belajar peserta didik guru akidah akhlak sering memberi bimbingan 

dan arahan dengan terus menerus. Peserta didik yang bermasalah tidak hanya 

                                                           
17

  Observasi,  MTs Al-Khairiyah Natar, Natar  22 November  2015 
18

  Observasi, Siswa MTs Al-Khairiyah Natar, Natar 23 November 2015 
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dibimbing dan di beri arahan di kelas saja melainkan di panggil ke kantor di bimbing 

dan diberi arahan secara khusus. 
19

 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, guru piket sedang mengarahkan 

arahan dan nasehat kepada peserta didik yang datang terlambat, alfa dan membolos, 

hal serupa juga sering dilakukan oleh bapak kepala madrasah ketika memberikan 

pembinaan pada upacara bendera setiap hari senin, beliau bekata : “saya selaku 

pimpinan di sekolah ini bertanggung jawab atas keberhasilan kelulusan serta prestasi 

belajar peserta didik di sekolah ini, oleh sebab itu sering saya menasehati mereka 

untuk tetap selalu berakhlakul karimah dan menerapkan pengamalan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari yang telah mereka peroleh di sekolah, bahkan tidak segan-

segan saya memberikan hukuman jika memang ada peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah seperti berkelahi, membolos bahkan ujian mencontek pelajaran”.
20

 

Setiap guru dalam proses belajar sebelum memulai pelajaran guru 

memeberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik untuk belajar memberikan 

nasehat tentang pendidikan akidah akhlak kepada peserta didik berupa stimulus yang 

baik supaya peserta didik menghasilkan kualitas yang baik, baik segi akademik 

maupun agama.
21

 

Bambang Sugito selaku peserta didik mengatakan, “bahwasannya saya dulu 

pernah membolos pelajaran akidah akhlak karena saya tidak terlalu menyenangi 
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pelajaran tersebut setelah diberi bimbingan dan arahan terus menerus dan rajin 

mengaji di rumah akhirnya saya tidak pernah membolos lagi pada waktu pelajaran 

akidah akhlak”.
22

 

e. Guru memberikan hukuman  

Untuk menjadikan peserta didik menjadi peserta didik yang memiliki 

kompetensi (lulusan yang baik) maka tidak hanya dapat dilakukan dengan materi-

materi pengajaran pendidikan agama saja seperti bimbingan, arahan, motivasi, 

praktek beribadah dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan sesama umat manusia, di 

mana materi-materi yang akan di ajarkan dalam proses belajar mengajar memang 

secara formal akan disampaikan bahkan telah disusun dan direncanakan dalam 

program tahunan yang akan diajarkan, dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan 

yang diberi hukuman namun yang sifatnya mendidik sehingga membuat peserta didik 

menjadi lebih baik lagi setelah diberikan shock terapi oleh dewan guru yang 

bersangkutan, karena terkadang peserta didik memiliki motivasi yang rendah, malas 

untuk mengerjakan tugas-tugas bahkan sering membuat kegaduhan saat kegiatan 

belajar mengajar sedang berlangsung. 

f. Guru memberikan pujian dan hadiah 

Dalam proses belajar mengajar ternyata tidak hanya hukuman yang harus 

dilakukan selaku alasan dalam melakukan bimbingan karena dengan memberikan 

pujian dan hadiah kepada peserta didik yang memiliki peserta belajar yang baik, 
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memiliki motivasi yang baik dan tentunya memberikan kontribusi yang baik dalam 

kegiatan belajar mengajar kiranya perlu memberikan hadiah dan pujian.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan dilengkapi wawancara 

terhadap pihak-pihak yang terkait, terlihat jelas di MTs Al-Khairiyah Natar baik 

Kepala Madrasah, dewan guru dan staf tata usaha memiliki hubungan yang baik 

dalam kerjasama kegiatan belajar mengajar. Seperti ketika dalam proses belajar 

mengajar guru memberi hadiah kepada anak apabila anak dapat menjawab pertanyaan 

atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Proes memberi pujian atau hadiah kepada 

anak akan membuat dia merasa bangga dan akan membantu dalam proses belajar 

mengajar yang lebih baik dalam menciptakan prestasi belajar yang baik.  

g. Guru memberikan suri tauladan 

Dalam kegitan belajar mengajar dengan materi-materi pengajaran pendidikan 

agama yaitu bimbingan, arahan motivasi, praktek beribadah dalam kehidupan sehari-

hari dan kerukunan sesama umat manusia. Ternyata point yang menjadi penting 

adalah dengan memberikan contoh kepada peserta didik seperti memperhatikan 

akhlak yang baik, budaya kesopanan yang baik serta prikau-prilaku semangat yang 

tinggi dalam belajar. Guru menjadi contoh yang paling baik kepada peserta didik 

untuk mereka lihat dan mereka tiru. Hal ini juga menjadi daya dukung dalam 

penyampaian materi akidah akhlak khususnya kepada peserta didik yang masih 

mencari jati diri dan membutuhkan figur tauladan. 
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h. Guru memberikan nasehat 

Secara umum peranan guru akidah akhlak dalam melakukan bimbingan 

kepada peserta didik secara umum ada hambatan akan tetapi hambatan tersebut tidak 

begitu serius seperti latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, latar 

belakang suku, dan lainnya sehingga memerlukan peran yang sangat serius sehingga 

mampu membangkitkan minat kepada peserta didik yang ada secara maksimal sebgai 

mana yang penulis jabarkan di atas. Seluruh dewan guru MTs Al-Khairiyah Natar 

setiap berada di dalam kelas sebelum melakukan proses belajar mengajar memberi 

nasehat kepada siswa, tidak hanya di dalam kelas baik di luar kelas apabila guru 

melihat kelakuan anak yang menyimpang guru akan menasehatinya.
23

 

Dalam proses belajar anak apabila ada yang mengalami prestasi belajar yang 

rendah guru memberikan nasehat supaya anak tertanam dari jiwanya supaya rajin 

belajar dan dapat meningkatkan prestasi anak dengan baik. Nasehat, bimbingan, 

arahan dan motivasi itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi peserta 

didik. Oleh sebab itu peran guru sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan 

prestasi. 
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2. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik 

Bidang Studi Akidah Akhlak di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung 

Selatan 

a. Peran orang tua menyediakan fasilitas belajar kepada peserta didik  

Peran orang tua adalah berupa pengaruh dan nasehat serta pengawasan 

terhadap belajar dan kebutuhan-kebutuhan belejar peserta didik yang diberikan oleh 

orang tua terhadap anaknya, termasuk didalamnya melengkapi alat tulis peserta didik, 

kontrol terhadap tugas serta pengamalan ibadah peserta didik, aktifitas belajar peserta 

didik memerlukan perhatian dan didampingi serta mendapatkan pengarahan serta 

contoh pada saat belajar khususnya belajar akidah akhlak. Mewujudkan keinginan 

peserta didik untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi perlu ketekunan dalam 

belajar, memahami informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan 

sebelumnya serta kemampuan untuk melakukan aktifitas tersebut, sesuai tujuan 

belajar yang di inginkan. 

Sebelum penulis melakukan proses wawancara kepada beberapa orang tua 

peserta didik untuk memperoleh informasi, penulis melakukan cek kepada BPI 

(Bimbingan Praktek Ibadah) di MTs Al-Khairiyah untuk mengetahui latar belakang 

pekerjaan, pendidikan serta perekonomian orang tua peserta didik secara rata-rata di 

MTs Al-Khairiyah Natar ini sehingga hal ini dapat berkesinambungan dengan data 

berikutnya. Setelah penulis tanyakan kepada guru BPI dan Staf TU didapati hampir 

sebagaian besar orang tua peserta didik merupakan orang tua yang pekerjaanya dan 

perekonomiannya menengah ke bawah seperti buruh, tani serta wirausaha saja, jika 
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memang ada menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai swasta mereka bukan sebagai 

penetap akan tetapi bekerja di luar daerah lainnya sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama di luar dari pada memantau peserta didik dirumah, dan hal ini juga 

diperparah dengan pendidikan yang relatif rendah, namun memiliki semangat tinggi 

dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, karena mereka ingin anak 

mereka dapat menaikkan derajat mereka dengan perekonomian dan pendidikan yang 

lebih baik dari pada mereka.
24

 

Penulis sempat mewawancarai peserta didik dan orang tua peserta didik. 

Menurut Bapak Lukman, “beliau sudah menfasilitasi anak-anaknya dengan kendaraan 

sebagai sarana transportasi untuk menuju kesekolah, namun saya tidak tau jika 

ternyata disalah gunakan oleh mereka, seperti menunda-nunda waktu dan akhirnya 

terlambat atau kadang malah membolos, saya khawatir ini terjadi akibat salah 

pertemanan yang dilakukan anak saya dengan teman diluar sekolah. Seperti Ariyanto 

kelas VIII.B mengatakan saya suka diajak teman untuk membolos atau datang 

terlambat”.
25

 

Menurut Bapak Rasikin mengatakan, “bahwasanya beliau ingin anaknya 

mempunyai prestasi di MTs Al-Khairiyah ini dan saya menfasilitasi apapun yang 

anaknya minta dengannya akan ia memberikan. Karena dengan memberikan fasilitas 

belajar ingin anaknya pintar dan berprestasi. Beliau takut ketika tidak menfasilitasi 
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untuk anaknya sekolah dia semangat belajar di fasilitasi saja terkadang anaknya sulit 

untuk belajar”.
26

 

Ibu Tuti Mengatakan, “selaku orang tua siswa saya tidak mampu semua yang 

anak saya inginkan dalam faslitas belajar saya berikan karena saya tidak mempunyai 

dana yang mendukung, walaupun hanya fasilitas belajar yang seadanya saya berharap 

anak saya menjadi peserta didik yang pintar dan berakhlak yang baik berguna bagi 

Negara”.
27

 

b. Peran orang tua memperhatikan pendidikan peserta didik 

Perang orang tua memegang peran penting dalam keseberhasilan peserta 

didik. Setiap orang tua berkewajiban untuk memeberikan perhatian terhadap 

pendidikan peserta didik. Dengan memperhatikan pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap prestasi peserta didik. Orang tua sangat berpengaruh dalam belajar di rumah 

dalam memperhatikan pendidikan mereka. Selain memberikan pengarahan dan 

pengawasan kepada anak sebaiknya orang tua memperhatikan pendidikan. 

c. Perang orang tua memberikan semangat dan motivasi 

Sikap dan perhatian orang tua, baik dari ayah atu ibu terhadap anaknya dalam 

melakukan aktivitas belajar akan menimbulkan pengaruh positif terhadap hasil belajar 

yang dicapainya. Misalnya komunikasi yang dilakukan orang tua kepada anak dalam 

suasana penuh keakraban dengan menanyakan tentang belajarnya disekolah ataupun 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dapat memberi semangat terhadap 
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aktivits belajarnya. Sehingga akhirnya manfaat peran dan perhatian orang tua, 

terutama ibu, hubungannya dengan pendidikan anak, adalah makin baiknya tumbuh 

kembang anak secara fisik, sosial-emasional, keterampilan kognitif, pengetahuan dan 

bagaimana anak sehingga anak belajar sehingga prestasi belajarnya lebih tinggi, 

kehadiran sekolah lebih tertib atau disiplin serta aktif dalam ekstrakulikuler, 

menyelesaikan PR dengan tepat dan benar, bersikap lebih positif terhadap sekolah, 

masuk rangking lebih tinggi dan memasuki perguruan tinggi. 

Dalam peran memberikan bimbingan, di samping memberikan nasehat, 

kadang kala orang tua juga dapat menggunakan hukuman. Hukuman diberikan jika 

anak melakukan seseuatu yang buruk, misalnya ketika anak malas belajar atau malas 

untuk ke sekolah. Tujuan diberikannya hukuman ini adalah untuk menghentikan 

tingkah laku yang kurang baik, dan tujuan selajutnya adalah mendidik dan 

mendorong anak untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak baik. 

Peranan orang tua yang lainnya memberikan pujian hadiah, dan hukuman, 

apabila anak mereka mendapatkan suatu prestasi yang membanggakan bagi kedua 

orang tua patutlah seorang anak diberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik 

tersebut, sedangkan jika seseorang peserta didik melakukan banyak pelanggaran atau 

kesalahan yang dapat memalukan orang tua mereka sehingga patutlah peserta didik 

tersebut diberikan hukuman yang dapat membangun bagi perbaikan akhlak peserta 

didik tersebut.
28
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Penulis melakukan wawancara kepada peserta didik, salah satunya adalah 

Riyan Efendi selaku peserta didik kelas VIII.B, “menyatakan bahwa ia juga sering 

mendapatkan hukuman baik dari guru maupun orang tua di rumah jika melakukan 

kesalahan. Seperti ia lupa mengerjakan tugas akidah akhlak, ia  mendapat hukuman 

tidak mendapat uang saku agar membuat ia jera, ketika penulis tanyakan sebenarnya 

guru dan orang tua yang memberikan hukuman adalah dikarenakan menginginkan 

hasil yang terbaik bagi kelulusan para peserta didik itu sendiri”.
29

 

Secara teoritis hukuman harus diberikan kepada peserta didik itu harus 

bersifat wajar, logis, obyektif, dan tidak membebani mental, serta sebanding antara 

kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Apabila hukuman terlalu 

berat, anak akan cenderung menghindar atau meninggalkan. Sifat hukuman yang 

mendidik, yaitu : a) senantiasa merupakan jawaban atau suatu pelanggaran, b) sedikit 

banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, c) selalu bertujuan ke arah perbaikan, 

d) hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri. 

Namun ada laporan yang dilakukan oleh para peserta didik ketika salah satu 

guru yang memberikan hukuman terlalu melebihi batas diantaranya dengan 

memberikan latihan fisik, seperti push up, lari lapangan, dan di jemur. Hukuman yang 

diberikan ini ketika peserta didik sudah tidak dapat diberi nasehat dan bimbingan lagi. 
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Bahkan ada orang tua peserta didik yang menampar mereka di depan guru ketika 

jenis pelanggaran yang mereka lakukan sudah terlampau batas.
30

 

Peran orang tua dalam membimbing, mengarahkan dan menasehati peserta 

didik ketika memiliki prestasi belajar yang rendah secara berkoordinasi dengan 

pihak-pihak sekolah guna meningkatkan prestasi belajar mereka, pihak sekolah dan 

orang tua mencari sebab akibat mengapa peserta didik mengalami penurunan atau 

penyebab rendahnya prestasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, 

diantara hukuman yang biasa dipergunakan untuk memberikan efek jera bagi peserta 

didik yaitu dengan melakukan sebagai berikut anak diperintahkan untuk melakukan 

sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi anak yang prestasinya kurang maka 

hukumnya seperti dilatih mengatur waktu belajar,  memberikan buku-buku bacaan 

yang dapat menujang prestasi belajar, sangat efektif dapat dilakukan dengan syarat 

orang tua di rumah harus memperhatikan dan ekstra fokus mengarahkan peserta didik 

tersebut. 
31

 

Namun jika pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik berat sehingga sulit di 

arahkan maka dewan guru dan orang tua dapat melakukan perubahan yaitu mencabut 

atau menghentikan sesuatu yang disenangi anak. Bagi anak yang prestasi belajarnya 

kurang, maka hukuman seperti  dengan tidak boleh nonton TV dan membenahi 

dengan sesuatu yang menyakitkan barulah hukuman selajutnya diberikan kepada 

anak, seperti menjewer, sedikit mamukul dan sebagainya. 
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d. Peran orang tua memberikan pengawasan 

Perang orang tua memberikan pengawasan sangat penting dalam keberhasilan 

anak, pengawasan yang dilakukan oleh orang tua baik dalam faktor internal maupun 

eksternal. Dari faktor kedua anak dapat berprestasi, oleh sebab itu pengawasan 

kepada peserta didik harus semaksimal mungkin. Setiap memberikan pengawasan 

kepada anak sebaiknya orang tua memperhatikan, setiap waktu hendaknya 

dipergunakan seefesien mungkin. Pengawasan dalam belajar ketika di rumah itu perlu 

diperhatikan apabila anak tidak tau apa tentang kesulitan belajar orang tua dapat 

membantu pelajaran tersebut. 

e. Peran orang tua memberi pengarahan dan nasehat serta pengawasan 

Berkaitan dengan pemberian bimbingan, arahan dengan nasehat yang menjadi 

sebuah tanggung jawab dari orang tua peserta didik, walaupun sebagaimana yang 

penulis ilustrasikan di atas berkaitan dengan perekonomian, pekerjaan dan pendidikan 

orang tua mereka, untuk memberikan arahan bimbingan dan nasehat para orang tua 

selalu memperhatikan anak-anak mereka dan memberikan yang terbaik untuk anak 

mereka, terkadang mereka juga mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar dan 

menerapkan pengalaman ibadah kesehariannya, walaupun mereka sendiri pun tidak 

terlalu letih berkerja keras seharian diluaran. 

Seperti wawancara yang penulis kepada salah seorang orang tua peserta didik 

yaitu Ibu Suryani, “beliau menyatakan bahwasanya saya ini adalah orang rendah, 

pendidikan saya cuma tamatan MTs kemudian menikah sehingga saya tidak 

melanjutkan pendidikan kejenjang SMA/MA namun saya ingin anak saya menjadi 
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anak yang benar sehingga saya ingin memberi anak saya sekolah yang baik, 

bimbingan, nasehat yang baik serta saya lengkapi fasilitas yang ia butuhkan, 

walaupun terkadang sulit buat saya”.
32

 

Peran orang tua memegang peran penting dalam keberhasilan peserta didik. 

Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pengarahan serta nasehat kepada 

anak-anaknya. Dengan diberikannya pengarahan serta nasehat yang baik, akan 

memberikan pengaruh yang baik pula kepada seorang anak sehingga pertumbuhan 

dan perkembangannya dapat tumbuh secara wajar. Berkat adanya pengaruh dari 

orang tua diharapkan pelajaran akidah akhlak yang di dapat dari sekolah dapat di 

terapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari dan akan mendorong 

anak untuk belajar lebih giat sehingga prestasi peserta didik dapat menjadi lebih 

tinggi lagi. Setiap memberikan pengarahan dan pengawasan kepada anak sebaiknya 

orang tua memperhatikan waktu, setiap waktu hendaknya dipergunakan seefektif dan 

seefisien mungkin misalnya untuk memberikan pengarahan dan nasehat agar anak-

anak belajar yang baik sehingga ia memperoleh pengetahuan yang luas untuk 

kebahagian dunia dan akhirat. Tapi kenyataannya oarng tua yang terlalu sibuk bekerja 

sehinggga menjadi kurang bisa dalam membimbing anak-anaknya di rumah keadaan 

keluarga yang kurang kondusif bisa mempengaruhi belajar peserta didik.
33
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Laparon yang terkadang bahan aduan pihak sekolah kepada para orang tua 

peserta didik berkait dengan pelanggaran yaitu peserta didik sering seklai datang 

terlambat dan membolos, padahal ketika ditanya kepada orang tua mereka ternyata 

peserta didik sudah pergi dari rumah dari pagi, sehingga tidak akan datang terlambat 

namun faktanya yang terjadi banyak peserta didik menunda-nunda waktu mereka 

dengan duduk-duduk dan mereokok hingga bel berbunyi, hal ini dapat terjadi karena 

pergaulan pertemanan yang salah.  

Ternyata lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik, tempat peserta 

didik berinteraksi juga bisa mempengaruhi belajar peserta didik, setiap anak memiliki 

kemampuan yang tidak sama, hal ini disebabkan dua faktor yaitu faktor dari dalam 

dan luar anak itu sendiri, namun sejak anak lahir, setiap anak memiliki kesanggupan 

dalam berpikir (cipta), kemauan, perasaan dan kesanggupan luhur yang dapat 

menghubungkan manusia dengan tuhannya. Kesanggupan itu tidak sama setiap anak, 

selajutnya dengan adanya faktor luar seperti pengaruh keluarga, kesempatan belajar, 

metode mengajar, alam dan sebagainya semakin menambah perbedaan kesanggupan 

anak.  

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu wali murid (oarang tua) 

peserta didik. Bahwa menurut beliau selain peran oarang tua peserta didik faktor yang 

juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam mata pealajaran akidah akhlak  

juga mempengaruhi prestasi belajar dalam menguasai materi pelajaran yang tentunya 

juga di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan peserta didik serta lingkangan 

masyarakat di mana peserta didik itu tinggal.  Hal ini dpat dilihat peserta didik yang 
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nilainya tinggi ada peserta didik yang diluar juga mempunyai lingkungan pergaulan 

yang mendukung peserta didik untuk mebiasakan diri dalam menerapkan 

pengetahuan yang telah diperolehnya di dalam kelas, atau sebaliknya ada peserta 

didik yang pengetahuan agamanya kurang serta semangat belajarnya rendah dan ada 

kemungkinan karena pengaruh pergaulan peserta didik maupun faktor lingkungan 

masyarakat serta kondisi peserta didik itu sendiri yang kurang kondusif, hal-hal 

tersebut bisa mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi 

belajar peserta didik.  

Faktor orang tua bisa dikatagorikan ke dalam dua variabel yaitu variabel 

struktural dan variabel proses, yang dapat dikatagorikan variabel struktur anatara lain 

latar belakang  staus sosial ekonami, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan orang 

tua. Sedangkan variabel proses adalah berupa prilaku orang tua dalam memberikan 

perhatian dan bantuan kepada anaknya dalam belajar. Untuk bisa mewujudkan kedua 

variabel tersebut tidak harus tergantung pada variabel pertama. Artinya, tidak hanya 

keluarga kaya ataupun berpendidikan tinggi bisa menciptakan variabel proses. 

Contoh variabel proses antara lain : orang tua menyediakan tempat belajar untuk 

anaknya, orang tua mengetahui kemampuan anaknya di mana anak mempunyai nilai 

paling bagus, pelajaran apa anak yang paling tidak bisa, apa kegiatan anak yang 

paling banyak dialakukan di sekolah maupun di luar sekolah, orang tua sering 
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menanyakan tentang apa yang dipelajari anaknya, orang tua membantu anaknya 

dalam belajar.
34

  

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya ternyata tidak hanya si kaya 

yang bisa berprestasi namun juga si miskin bisa berprestasi jika orang tua dan peserta 

didik mau berkerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menurut 

Ibu Marni selaku orang tua peserta didik, “beliau mengatakan saya sudah merasa 

maksimal dalam memberikan fasilitas yang dibutuhkan kepada anknya, namun 

ternyata bukan hanya hal-hal yang bisa membuat suasana menyenangkan dalam 

belajar secara psikologis juga harus diatur seperti mengatasi dan menanyakan 

kesulitan dalam beajar serta sering mengadakan diskusi yang berkaitan belajar, saya 

tidak menuntut anak saya membantu saya bekerja di sawah, namun jika dia 

membantu ya silahkan tidak saya paksakan, maksud saya agar dapat belajar dirumah, 

namun saya kurang memantau fasilitas keseharian anak-anak saya hal ini disebabakan 

saya bekerja disawah”.
35

 

f. Orang Tua membantu kesulitan belajar 

Usia peserta didik merupakan usia pencarian jati diri dan sedang dalam masa 

emosi yang tidak stabil sehingga perlu pengarahan dan bimbingan khususnya dalam 

kegiatan belajar mengajar, jika peserta didik tidak membantu dalam mengatasi 

kesulitan belajar mereka maka semangat dan motivasi yang ada akan semakin 

menurun dan menurun, untuk penelitian di MTs Al-Khairiyah Natar penulis 
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melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik dan orang tua mereka, di mana 

dapat kesimpulan “orang tua memiliki kesibukan dalam bekerja, namun mereka juga 

menyempatkan diri untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan anak-anak 

mereka dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun tidak semua orang tua memiliki 

kepekaan terhadap kesulitan yang di alami mereka, bahkan ada orang tua juga tidak 

memiliki pengetahuan lebih untuk membantu belajar mereka. 

3. Prestasi Belajar Peserta Didik MTs Al-Khairiyah Natar Lampung 

Selatan 

Prestasi belajar yang penulis ambil pada leger sekolah menyatakan prestasi 

belajar peserta didik setelah dilakukan peran guru dan orang tua cukup baik, hal ini 

dapat dilihat pada hasil ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester bidang studi akidah akhlak di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel : 

 

No  Kelas 
Prestasi 

Total 
Mencapai KKM Kurang Dari KKM KKM 

1 VII.A 20 8 7,0 28 

2 VII.B 22 7 7,0 29 

3 VIII.A 21 10 7,0 31 

4 VIII.B 21 9 7,0 30 

 

Tabel di atas memberikan gambaran bahwasanya prestasi belajar peserta didik 

bidang studi akidah akhlak terkategori cukup baik dan diharapkan  lebih  meningkat. 
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Penulis melakukan wawancara kepada salah satu peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Natar yaitu  Rizal Alamsah, ia mengatakan : “Saya selaku peserta didik sudah bisa 

berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak terutama ketika berkaitan 

dalam hafalan, hal itu disebabkan saya cukup memiliki kemampuan agama yang 

cukup baik.
36

 Berdasarkan data-data di atas dan kenyataan yang ada dilapangan, 

secara faktual, fenomena-fenomena tersebut menujukkan adanya penyimpangan dari 

hasil survey dimana setelah peran guru dan peran orang tua dalam meningkatkan 

prestasi peserta didik studi akidah akhlak sudah optimal peserta didik prestasi cukup 

baik dalam pelajaran akidah akhlak. 

Dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik bidang studi akidah akhlak penulis mengelompokanya kedalam 

dua bagian, yaitu faktor yang menjadi pendukung dan menjadi penghambat prestasi 

belajar peserta didik. Adapun faktor yang menjadi pendukung yang mempengaruhi 

prestasi peserta didik yaitu faktor pendidikan para dewan guru yang telah 

meningkatkan mutu pendidikan mereka, dimana peserta didik diajar diarahkan dan 

dibimbing oleh dewan guru yang telah lulus sarjana dan disesuaikan dengan bidang 

kompetensinya masing-masing, faktor perhatian orang tua dan pengawasan orang tua, 

sehingga jika ada masalah-masalah yang akan dihadapi oleh sekolah dapat mudah 

terselesaikan dari sudut padang yang komperhensif sehingga pemecahannya dapat 

dilakukan secara integral dan tepat sasaran. 
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Menurut ibu Sri Ningsih menyatakan bahwasanya faktor lain yang menjadi 

pendukung adalah guru yang cukup mendukung dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik pada pelajaran akidah akhlak, dimana tentunya dewan guru 

menginginkan lulusan yang terbaik dari sekolah, berdasarkan observasi yang penulis 

lakukan, penulis melihat bahwa dewan guru, staf sangat membantu dalam 

meningkatkan mutu pendidikan hal ini terlihat dari keaktifan mereka ketika mengajar 

yang ada sehingga terjadi kerjasama diantara keduanya.
37

 

Penulis akan menguraikan penyebab rendahnya prestasi belajar peserta didik 

bidang studi akidah akhlak di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan, dalam 

upaya dewan guru dan peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik menurut penulis kurang optimal, karena sering terjadi komunikasi antara guru 

bidang studi, guru BPI, Waka kesiswaan dengan para orang tua peserta didik, 

walaupun tidak secara formal dibuatkan pertemuan anatara komite sekolah dengan 

para wali-wali peserta didik di sana. 

Setelah penulis analisis penyebab prestasi belajar peserta didik adalah terdapat 

pada diri peserta didik itu sendiri (faktor dari dalam atau instrinsik). Pertama, dalam 

kenyataan peserta didik di MTs Al-Kairiyah Natar Lampung Selatan memiliki 

motivasi belajar yang rendah, hal ini di tandai oleh dalam kelas yang berjumlah 57 

peserta didik tiap harinya yang hadir 53 ada yang alfa dan ada yang membolos hal ini 

terjadi setiap hari dengan peserta didik yang bergantian alfa. 
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Kedua, peserta didik minim ilmu pengetahuan akidah akhlak dari pengalaman 

kegiatan ibadah sehari-hari dan membaca Al-qur’an sehingga banyak peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran akidah akhlak, 

sehingga ketika diberikan tugas-tugas atau latihan-latihan bahkan ketika ulangan 

harian, tengah semester dan akhir semester ada yang melakukan mencontek ini adalah 

kenyataan yang memang sulit untuk di uraikan karena ketika guru tersebut ingin 

membenarkan mereka. 

Ketiga, peserta didik memiliki pergaulan yang buruk baik itu dilingkungan 

tempat tinggal atau dilingkungan mereka karena biasanya tidak hanya berteman 

dengan teman satu sekolah namun juga dengan sekolah lain, bahkan bergaul dengan 

anak-anak yang tidak sekolah lagi itu menyebabkan berpengaruh besar bagi peserta 

didik, maka sebab itu peserta didik membolos.
38

 Keempat, peserta didik membohongi 

orang tua mereka, mereka dari rumah perpamitan dengan orang tua mereka, namun 

tidak untuk kesekolah akan tetapi main ke tempat teman atau nongkrong-nongkrong 

di PS  dan pasar sambil merokok, terkadang ada yang tidak kesekolah namun pulang 

kerumah ketika jam pelajaran berakhir sehingga orang tua mereka mengetahui 

bahwasannya anak-anak mereka sekolah seperti biasa. Sehingga orang tua mereka 

dipanggil karena anknya sering tidak masuk atau membolos mereka kaget dan tidak 

bisa terima hal seperti itu. Ketika ditanya kepada orang tua mereka, pekerjaan mereka 

hanyalah, buruh, tukang cuci, berjualan yang mana perekonomian mereka di bawah 

rata-rata dan ada yang  disebabkan broken home, sehingga mereka tidak bisa 
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membantu anak-anak mereka dikarenakan sibuk mencari nafkah guna kebutuhan 

sehari-hari, ini anak-anak sebenarnya kurang perhatian dari orang tua mereka.
39

 

Secara keseluruhan tidak semua peserta didik di MTs Al-Khairiyah Natar 

Lampung Selatan seperti itu namun peserta didik memiliki prestasi belajar rendah 

bukan karena mereka bodoh melainkan karena diri mereka sendiri tidak ingin berubah 

menjadi lebih baik lagi padahal para orang tua khawatir jika anaknya menjadi peserta 

didik yang nakal di sekolah. Karena rasa kasih sayang orang tua, maka mereka 

menjaga baik-baik keselamatan dan kesehatan anaknya. Perhatian juga diberikan 

orang tua karena ingin agar anak mereka maju dan berprestasi di kelasnya. Maka para 

orang tua selalu menyuruh anaknya agar belajar dan belajar sepanjang waktu. Hanya 

saja perhatian orang tua makin lama makin berkurang sesauai dengan bertambahnya 

besarnya dan bertambahnya dewasa usianya, di tambah dengan sulitnya kehidupan 

baik di sektor perekonomian, pendidikan dan lain-lain.
40

  

Untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah orang tua diharapkan selalu 

menghadiri setiap undangan pertemuan orang tua di sekolah, melalukan pertemuan 

segitita antara orang tua, guru dan anak sesauai dengan kebutuhan terutama 

ditentukan untuk membicarakan hal-hal yang positif serta dengan anak, kejadian-

kejadian di sekolah. Sebaiknya pengawasan orang tua terhadap anaknya lebih 

diutamakan kembali terutama dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan 

mengetahui kesulitan apa yang dialami anak, kemunduran atau kemajuan belajar 
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anak, apa saja yang dibutuhkan anak sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan 

lain-lain. 

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya sehingga 

akhirnya anak dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Pengawasan orang tua 

bukanlah berarti pengekangan kewajiban anak yang tanda-tanda penyimpangan, maka 

orang tua yang bertindak sebagai pengawasan harus segera mengingatkan anak akan 

tanggung jawabyang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul 

sebagai efek dari kelalaiannya. Kelalaianya di sini contohnya adalah ketika anak 

malas belajar, dan memberi pengertian kepada anak akan berakibat prestasi belajar 

akan meningkat. Pengawasan atau control yang dilakukan orang tua juga terhadap 

kegiatan anak di sekolah. Pengetahuan orang tua tentang pengalaman anak dan 

membantu anak menghadapi masalah-masalah yang dihadapi anak di sekolah serta 

tugas-tugas sekolah. 

Salah satu peran yang dapat dilakukan untuk mengatasi meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik dilakukan pendekatan-pendekatan, di antaranya pendekatan 

persuasif dan pendekatan agama, seperti meberikan nasehat-nasehat dan memberikan 

penjelasan tentang konteks pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, pentingnya 

menerapkan pengalaman ibadah di kehidupan sehari-hari dan tentunya peserta didik 

dibiasakan untuk belajar. Adapun untuk untuk pelanggaran yang kedua kalinya maka 
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perlu secara tegas memberikan perjanjian disetujui sehingga menjadi bukti nyata 

ketika peserta didik memang tidak bisa dibimbing, diarahkan dan diberi nasehat.
41

 

Pihak sekolah akan menindak tegas bagi para peserta didik yang sekali lagi 

melakukan pelangaran-pelanggaran di kelas ataupun di sekolah, bahkan jika perlu 

pihak sekolah serta guru akidah akhlak dapat memberi sanksi yang jelas agar peserta 

didik jera dan mau belajar seperti biasanya. Jadi memang secara berkesinambungan 

pihak-pihak yang terkait harus sama-sama berkerjasama untuk mengatasi maslah-

masalah yang terjadi didunia pendidikan. 

Guru turut memiliki andil terhadap rendahnya prestasi peserta didik oleh 

sebab itu para dewan guru bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik tersebut tidak memiliki akhlak yang kurang baik, karena itu sebenarnya 

mereka tidak bodoh namun hanya berpengaruh dunia luar yang negative sedangkan 

secara psikologis memang usia seperti mereka merupakan yang terkadang malah 

berakhir buruk. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di MTs Al-Khairiyah Natar Lampung 

Selatan, tentunya tidak secara sempurna di laksanakan seperti yang telah ditetapkan, 

dimana terdapat banyak kekurangan yang terjadi khususnya dalam kegaiatan belajar 

mengajar yang selalu berhubungan dengan peserta didik dan prestasi belajar peserta 

didik. Diantaranya, menurut Syaifulloh, selaku staf  TU, ia mengemukakan peran 

guru dalam kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan namun sulit jika telah 
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berhasil sebanyak 100% hal ini dikarenakan terjadi intensitas mengajar yang kurang 

baik, seeperti banyaknya guru-guru yang izin ketika proses belajar mengajar atau 

tanggung jawab mengajar, izin yang dilakukan oleh dewan guru bukannya tidak 

beralasan karena banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan dalam sekolah 

seperti, seminar, pelatihan, perlombaan-perlombaaan dan lainya, sehingga 

menghambat proses belajar mengajar.
42

 

Dalam bidang sarana prasana atau perlengkapan yang ada di sekolah kurang 

memadai sehingga menjadi penghambat ketika terjadi proses belajar mengajar. 

Walaupun sebenarnya kepala madrasah Bapak Drs. Matin Sn berusaha semaksimal 

mungkin memberikan yang terbaik untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar, 

namun dalam kenyataan terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksaannya. 

Pihak sekolah memang harus perlu melakukan pertemuan dengan para orang tua 

murid untuk mensosialisasikan kemajuan perkembangan para peserta didik di bidang 

akademik, sikap dan keterampilannya terutama sekolah yang berbasis kejujuran.
43

 

4. Analisis Peran Guru Dan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Peserta Didik 

Setelah diperoleh hasil analisis data maka disimpulkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peran guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan dan nasehat juga 

sudah dilakukan namun sudah menimbulkan perubahan yang berarti bagi 
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peserta didik, hal ini terlihat prestasi belajar siswa yang meningkat sebagai 

pelajar.  

2. Peran guru dan orang tua dalam meberikan penghargaan kepada peserta didik 

yang berprestasi cukup berhasil sehingga peserta didik berkurang melakukan 

pelanggaran. 

3. Peserta didik di MTs Al-Khairiyah Natar tidak banyak yang melanggar 

peraturan di mana peserta didik tidak membolos, jarang yang terlambat datang 

ke sekolah, termotivasi dalam mengikuti pelajaran, sudah berkosentrasi dalam 

belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun latihan. Walaupun tidak 

semua peserta didik melakukan pelanggaran diatas namun untuk 

persentasinya 75% 

4. Peran guru akidah akhlak cukup sepenuhnya berhasil menindak setiap 

pelanggaran yang dilakukan para peserta didik di MTs Al-Khairiyah Natar, 

dan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik bidang studi akidah 

akhlak, guru akidah akhlak setelah menjalankan beberapa peran agar mereka 

dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik seperti : 

a. Mengajarkan akidah Akhlak  

b. Menyuruh peserta didik berprilaku yang baik dan benar, menerapkan 

ilmu pengetahuan dan mengamalkan amalan ibadah dalam kehidupan 

sehari-hari, melakukan bimbingan dalam mengaji. 

c. Memberikan arahan dan membimbing agar peserta didik menjalankan 

tugasnya sebagai pelajaran dengan baik. 
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d. Menghukum peserta didik yang melanggar peraturan sekolah 

e. Memberikan pujian jika anak memperoleh prestasi 

f. Memberikan tauladan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

g. Menasehati peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang 

buruk dan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka, mebiasakan diri 

mereka utnuk belajar dan menggunakan waktu mereka belajar. 

Sedangkan peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

bidang studi akidah akhlak  yaitu : 

a. Memberikan bimbingan dan nasehat 

b. Memberikan motivasi dan pengarahan 

c. Memberikan pengawasan yang maksimal 

d. Memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar 

e. Menyediakan fasilitas belajar yang memadai 

f. Menanyakan nilai atau hasil belajar anak 

g. Menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak  

h. Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin 

i. Memberitahukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak di 

sekolah dan di rumah dalam belajar 

j. Menegur anak bila lalai melaksanakan tugas atau tanggung jawab 

k. Memberi contoh teladan 
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Akan tetapi tidak semua peran yang diaplikasikan oleh guru dan orang tua 

memiliki hasil yang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar dan 

dalam diri peserta didik itu sendiri seperti yang terjadi di MTs Al-Khairiyah Natar di 

mana faktor tersebut adalah seperti teman bergaul yang kurang baik, lingkungan 

masyarakat juga tidak mendukung untuk belajar serta pengawasan dari keluarga dan 

pihak sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




