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ABSTRAK  

UPAYA GURU AKHIDAH AKHLAK DALAM PENDIDIKAN 

KARAKTER PESERTA DIDIK DI MIN 8 BANDAR LAMPUNG 

KEC.PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : Nur Azizah  

 

 Guru adalah contoh terbaik dalam pendidikan, mempunyai karakter 

professional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik atau siswa. Dalam konteks 

pencapaian tujuan pendidikan karakter. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan 

tersebut. Dalam dunia pendidikan, khususnya guru akidah akhlak memiliki 

tanggung jawab yang  besar untuk menghasilkan generasi yang berkarakter baik. 

Guru Akidah Akhlak di MIN 8 Bandar Lampung melaksanakan tahap ini. Upaya 

yang di lakukan oleh guru akhidah akhlak yaitu dengan mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran dan menggunakan metode pembiasaan, keteladanan, 

pembinaan disiplin peserta didik, hadia dan hukuman, dan bermain peran (role 

playing).  

 

 Selanjutnya jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, 

yang mengambil rumusan masalah “Bagaimana Upaya Guru Akhidah Akhlak 

dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik Di MIN 8 Bandara Lampung Kec. 

Panjang Kota Bandar Lampung. Yang bertujuan untuk mengetahui upaya guru 

akidah akhlak dalam Pendidikan karakter peserta didik. Sumber data yang di 

gunakan sumber primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang di ambil 

dari observasi kelas V (lima), wawancara dengan guru akidah akhlak dan kepala 

sekolah, dan dokumentasi. Langkah-langkah teknik analisis data yaitu reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi atau penarik kesimpulan. Setelah data 

dianalisis dan diolah penulis akan mengecek keabsahan data dengan 

menggunakan teknin trianggulasi untuk mengambil kesimpulan dengan cara 

berpikir indukatif.  

 

 Mencermati paparan di atas, hasil penelitian menunjukkan karakter peserta 

didik yang paling menonjol adalah religius. Peserta didik sudah terbiasa untuk 

mengucapkan salam, bersalaman dengan guru saat bertemu, terbiasa berdoa 

sebelum memulai dan sesudah pelajaran serta membaca Al-Qur’an sebelum 

memulai pelajaran, akan tetapi masih ada peserta didik yang berperilaku kurang 

baik dalam nilai karakter tersebut. Yaitu ada pada nilai karakter  jujur, toleransi, 

disiplin dan kerja keras yang di tunjukan oleh peserta didik. walaupun ada 

diantara mereka yang terlihat cukup baik dalam nilai-nilai karakter ini.  

 

Kata kunci: Upaya Guru Akhidah Akhlak dan Pendidikan Karakter Peserta 

Didik  


