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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. PENYAJIAN DATA 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a) Sejarah Singkat Berdirinya MIN 8 Bandar Lampung  

Berdirinya MIN 8 Bandar Lampung ini berlatar belakang dari kebutuhan 

masyarakat terhadap Pendidikan dilingkungan Pidada Panjang sehingga 

didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura I  Pidada 

II Kecamatan Panjang Utara. 

Seiring dengan perkembangan zaman mulai berdiri tahun 1975 sampai 

saat ini banyak mengalami perubahan baik struktur madrasah maupun 

pemimpinnya. Dari tahun 1975 dipimpin oleh Bapak Darjis dan madrasah ini 

berstatus swasta sampai tahun 1979, kemudian berubah menjadi MIN Pelita 

Panjnag samapi tahun 1991. Tahun 1992 berubah menjadi MIN Filial Teluk 

Betung sampai tahun 1995. Kemudian tahun 1995 menjadi MIN Panjang dengan 

SK Menteri Agama No. 515 Dan pada bulan September 2014 keluar SK Menteri 

Agama RI Nomor 157 dengan perubahan nama dari MIN Panjang menjadi MIN 8 

Bandar Lampung. 

b) Visi, Misi, dan Tujuan 

 Untuk dapat memberikan arah dan srategi dalam penyusunan dan 

melaksanaan program setiap satuan organisasi perlu memiliki visi dan misi . Visi 

organisasi merupakan kristalisasi diri tugas satuan organisasi dan tata kerja satuan 

organisasi.  
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 Visi dan Misi MIN 8 Bandar Lampung dirumuskan bersama dengan 

seluruh Dewan Guru dan Komite, sehingga visi dn misi yang ditetapkan akan 

menjadi milik bersama dan menjadi panduan dalam perumusan kebijakan dan 

program guna mencapai tujuan organisai secara efektif  dan efisien 

a) Perumusan Dan Penetapan Visi Min 8 Bandar Lampung 

1. Mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Agama Provinsi 

Lampung  yaitu “ Terwujudnya  Masyarakt Lampung yang Taat 

Beragama, Rukun,  Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir dan Batin 

serta Kode Etik Kemeneriaan Agama” 

2. Mengacu kepada 8 Bandar Lampung Standar Pendidikan Nasional. 

Visi MIN 8 Bandar Lampung dirumuskan dengan cara : 

1) Meriview (meninjau kembali) masalah yang dihadapi . 

2) Melibakan seluruh personil yang ada di MIN 8 Bandar Lampung 

3) Mengakomudasi keinginan seluruh Guru. 

4) Berorientasi terhadap masa depan dan tujuan Pedidikan Naional. 

b) Visi  Min 8 Bandar Lampung Adalah Unikk 

U  :  Unggul artinya brupaya untuk lebih baik dari sebelumnya. 

N : Normatif artinya selalu berorientasi kepada aturan-aturan baik aturan 

pemerntah maupun aturan Agama. 

I : Inovatif artinya selalu mengedepankan perubahan untuk mencapai 

keunggulan. 

K : Kolaboratif artinya menggabungkan IPTEK dan IMTAQ dalam setiap 

kegiatan  
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K :   Kommpetitif artinya mampu bersaing di tengah-tengah dunia 

pendidikan  yang sederajat 

c) Misi Min 8 Bandar Lampung 

1. Menciptaakan calon Agamawan yang beriman  

2. Mengembangkan sikap dan peilaku yang religius di lingkungan 

sekolah dan di luar sekolah 

3. Menciptakan ilmuwan yang beragama. 

4. Mencipakan suasana pembelajaran yang menantang, 

menyenangkan, komunikatif dan demokratis. 

5. Menciptakan tenaga pendidik yang terampil dan profesinal. 

6. Mengembangkan Madrasah yang unggul dan komplet. 

2. Tujuan Min 8 Bandar Lampung 

1. Menjadikan ooutput MIN 8 Bandar Lampung sebagai insan yang 

taat beragama dan berpengetahuan luas. 

2. Mempunyai akhlaqul karimah 

3. Memiliki karakter bangsa yang kuat 

4. Mengembangkan sosial budaya yang baik 

5. Melaksanakan pembelajaran aktif dan kreatif 

6. Melaksanakan proses pembelajaran yang tertib. 

7. Menciptakan guru yang kompetensi dan pofesional 

8. Mengembangkan inovasi pendidikan 

9. Meningkatkan mutu pelajaran 

10. Meningkatkan kualitas peserta didik 
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11. Meningkatkan kuantitas peserta didik. 

12. Menjalin kerjasama dengan instansi yang terka 

3. Identitas Madrasah 

1. Nama Madrasah  : MIN 8 Bandar Lampung 

2. Alamat Madrasah  :  

a. Jalan   : Tanjung Pura I Pidada II 

b. Desa   : Panjang Utara 

c. Kecamatan  : Panjang Utara 

d. Kota   : Bandar Lampung 

e. Propinnsi  : Lampung 

f. No Telp  : (0721) 341039 

3. Nama Yayasan  : - 

4. Status madrasah  : Negeri 

5. Sk Akreditasi  : 

a. Nomor   :Dd.035048 

b. Tanggal  : 30 Desember 2010 

c. Predikat  : B (83) 

6. NSM   : 111118710008 

7. Tahun Berdiri  : 1975 

8. Nama Kepala Madrasah : Parzon S, S. Ag 

9. SK. Kepala Madrasah : 

a. Nomor   : Kw.08.1/1.b/Kp.07.6/784/2014 

b. Tanggal  : 18 November 2014 

10. Status Tanah  : Sertifikat wakaf 

11. Luas tanah   : 690 m
2
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4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

1. Data Fasilitas Sekolah 

Tabel 5 

 

No JENIS RUANGAN JUMLAH 

RUANGAN 

KONDISI 

1. Ruang Kelas 8 Baik 

2. Ruang Perpustakaan 1 Baik 

3. Ruang Tata Usaha - - 

4. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

5. Ruang Guru 1 Baik 

6. Ruang Laboratorium - - 

7. Ruang Lain-lain - - 

8. Jumlah Rombongan 

Belajar 

19 Rombongan 

 

3. Data Guru Dan Siswa 

 

Jumlah Guru Pada tahun 2015/2017 

a. Pegawai Negeri Sipil  : 20  Orang 

b. Pegawai tetap   :   3  Orang 

c. Guru Tidak Tetap  : 15  Orang 

d. Penjaga   :   1  Orang 

 

Tabel 6 

Data Siswa MIN 8 Bandar Lampung  

 

Tingkat 

Kelas 

Rombongan 

Belajar 

Siswa 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kelas I 4 79 84 163 

Kelas II 4 67 76 143 

Kelas III 3 81 41 122 

Kelas IV 3 54 32 86 

Kelas V 2 30 30 60 

Kelas VI 2 45 32 77 

 19 372 313 685 
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Tabel 7 

Profil Guru Dan Pegawai Min 8 Kota Bandar Lampung 

No NAMA NIP / NUPTK 

TEMPAT 

TANGGAL 

LAHIR 

Pangkat / 

Golongan 

MATA 

PELAJARAN 

1 Parzon S. S. Ag 196105071982031002 
W.Kanan Kasui, 07-

05-1961 
IV.a 

Guru B. Study 

2 Hj. Tasnim, A.Ma 195506021981032001 
Menggala, 02-06-

1955 
IV.a 

Guru B. Study 

3 Erna Rahmawati, S.Pd.I 195710111981032004 
Kalianda, 01-11-

1957 
IV.a 

Guru Kelas 

4 Musthofa AK, A.Ma 195604041982031008 
Palas Aji, 04-04-

1956 
IV.a 

Guru B. Study 

5 Hj. Unung B, S.Pd.I 196002011983032002 
Panjang, 01-02-

1960 
IV.a 

Guru B. Study 

6 Bambang DP, S.Ag 196707131991031002 
B. Lampung, 13-07-

1967 
IV.a 

Guru B. Study 

7 Asrori, S.Pd.I 197001181993031003 Solo, 18-01-1970 IV.a Guru Kelas 

8 Nur Aisyah, S.Pd.I 197411041998042001 
Air Naningan, 04-

11-1974 
IV.a 

Guru Kelas 

9 Huzaifah, S.Pd.I 197812242000032001 
Suka Jaya, 24-12-

1978 
III.c 

Guru Kelas 

10 H. Muryani 195809281984011001 
Panjang, 28-09-

1958 
III.b 

TU 

11 Siti Maryam 196112241989032002 
Gn Kemala, 24-12-

1978 
III.c 

TU 

12 Nurkholis, S.Pd.I 198010232001121001 Hanura, 23-10-1980 III.c Guru B. Study 

13 Siti Ubaidah, S.Pd.I 197102222003122001 
Lb. batang Baru, 

02-07-1971 
III.c 

Guru Kelas 

14 Maimunah, S.Pd 197909162007102001 
Bandarlampung, 16-

09-1979 
III.b 

Guru Kelas 

15 Siti Rahmah, S.Ag 197711142007102002 
Tj. Karang, 14 -11-

1977 
III.b 

Guru Kelas 

16 Sri Wahyuni, S.Pd.I 196906132005012008 
Tj Karang, 13-06-

1969 
III.b 

Guru Kelas 

17 Lindawati, S.Ag 197405232007102001 
Teluk Betung, 23-

05-1974 
III.b 

Guru B. Study 

18 Ahmad Firdaus, S.Pd.I 198306042007101001 
Sidodadi, 04-06-

1983 
III.a 

Guru Kelas 

19 Era Lusica, S.Pd.I 198204082007102001 
Batu Raja, 08-04-

1982 
III.a 

Guru Kelas 

20 Sunawati 196706101986012001 
Menggala, 10-06-

1967 
II.d 

TU 

21 Havizi Sayuti, A.Ma 198207042007011012 
Tj. Karang, 04-07-

1982 
II.b 

Guru Kelas 

22 Mathla'il Fajri, S.Pd.I 198502092009121001 
Panjang, 09-02-

1985 
III.a 

Guru Kelas 

23 Iis Ratnasari 198004012007102005 
Teluk Betung, 01-

04-1980 
II.b 

Guru B. Study 

24 Hendri Wibowo, S.Pd.i 9249759660200000 
M. Mataram, 17-09-

1981 
- 

Guru Kelas 

25 Ratiniwati, MR 34749650300013 
Way Rilau, 02-07-

1969 
- 

Guru Kelas 
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26 Fitriyana, S.Pd 2534763664300150 
B.Lampung, 02-02-

1985 
- 

Guru B. Study 

27 A.Ismail 144761662200033 
Teluk Betung, 12-

08-1983 
- 

Guru B. Study 

28 Parzon S. S. Ag 9046757658200000 
Panjang, 14-07-

1979 
- 

Guru B. Study 

29 Hj. Tasnim, A.Ma 6446750651300030 
Tj Karang, 14-01-

1972 
- 

Guru B. Study 

30 Erna Rahmawati, S.Pd.I 1544765666110043 
Teluk Betung, 12-

12-1987 
- 

Guru Kelas 

31 Musthofa AK, A.Ma 1154752654300040 
Terbanggi Bsr, 22-

08-1974 
- 

Guru B. Study 

32 Hj. Unung B, S.Pd.I   
Negararatu, 21-09-

1989 
- 

Guru B. Study 

33 Bambang DP, S.Ag 1552763664300080 
Rerangai, 20-12-

1985 
- 

Guru B. Study 

34 Asrori, S.Pd.I   
B. Lampung, 15-10-

1984 
- 

Operator Sekolah  
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STRUKTUR ORGANISASI MIN 8 BANDAR LAMPUNG  
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KEPALA MADRASAH 

Parzon S, S. Ag  

Waka Kurikulum 

Hendri Wibowo, S.Pd.I  

 

Bendahara 

Erna Rahmawati,S.Pd.I  

Waka Sarana Prasarana 

Bambang DP, S.Ag.  

 

WALI KELAS  GURU MATA 

PELAJARAN 

SISWA/I 
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B. Upaya Guru Dalam Pendidikan Karakter Peserta Didik Di MIN 8 

Bandar Lampung  

 Pendidikan karakter adalah bagian terpenting dalam proses pembelajaran 

pada peserta didik. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengambil sempel 

penelitian di MIN 8 Bandar Lampung dengan model sekolahan madrasah. 

Sekolahan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia yang 

terdapat pendidikan Agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, 

dan nilai-nilai budi pekerti lainnya yang paling utama yaitu pendidikan 

keagamaan nya sesuai dengan sekolahan berbasis madrasah. Namun diperlukan 

proses dan fokus yang lebih inensif dalam pendidikan karakter sekolah, sehingga 

subjek didik tidak sekedar didik kognisi dan psikomotoriknya, tetapi juga afeksi 

dan life-skill yang menyeluruh sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

 Pendidikan saat ini, baik pendidikan umum maupun pendidikan Agama, 

kadang menunjukan kecenderungan kehilangan fungsi dalam menampilkan 

contoh keteladanan dari berbagai lingkungan di dalam maupun di luar lembaga 

pendidikan tersebut. Akibatnya, tidak sedikit lahir perilaku menyimpang seperti 

kenakalan, kekerasan dan nilai-nilai di lingkungan dimana mereka tinggal. Peserta 

didik kehilangan sosok yang dapat di contoh secara nyata tentang perilaku benar 

dan pantas. Disinilah pentingnya keteladanan yang baik dalam lembaga 

pendidikkan.  

Maka untuk mengembangkan pendidikan karakter yang holistic selain 

melalui proses pembelajaran yang semakin unggul, tidak kalah penting dibangun 
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dan dicontohkan model keteladanan dari seluruh pihak sehingga subjek didik 

terdapat role-model (model acuan) yang nyata bagaimana contoh berkarakter 

utama dalam kehidupan.  

Pada pendidikan karakter pada tingkat sekolah, diperlukan pendekatan 

komprehensif yang diberikan kepada pendidikan karakter, sehingga budaya moral 

yang positif akan tercipta disekolah, sebuah lingkungan sekolah yang secara 

keseluruhan mendukung penanaman pendidikan karakter dikelas, hal ini dapat 

diwujudkan melalui keteladanan kepada sekolah, disiplin, kepekaan, demokrasi 

dan peluang untuk menghargai kepedulian moral. Sekolah bersama-sama dengan 

orang tua dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

membangun karakter melalui keteladanan agar siswa belajar peduli dengan cara 

peduli terhadap orang lain.  

Melihat keadaan seperti ini Kepala Sekolah MIN 8 Bandar Lampung 

sudah cukup baik di bandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak Parzon 

mengukapkan, keadaan karakter peserta didik disini dari tahun ketahun, 

berangsur-angsur membaik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun tetap 

saja peserta didik yang masih memiliki karakter kurang baik. Hal ini dikarenakan 

tidak semua pribadi peserta didik itu sama, dengan arti lain mudah menerima 

bimbingan dan langsung memperaktikan perhatian lebih dari gurunya.  

Dalam hal ini, kepala sekolah MIN 8 Bandar Lampung, Bapak Parzon 

mengungkapkan bahwa, bimbingan dan pembinaan selalu dilakukan, dengan 

maksud meningkatkan karakter dan moral peserta didik agar lebih baik. Hal ini 

dapat menjadi kebiasaan perilaku peserta didik, hingga lulus dari sekolah. 
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Terutama dari guru akhidah akhlak yang lebih memahami bagaimana 

menumbuhkan sikap baik dalam peserta didik. Selain  itu juga kepala sekolah 

MIN 8 Bandar Lampung selalu memberikan pembinaan-pembinaan setiap rapat 

rutin bulanan, dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, karena pihak 

sekolah menganjurkan agar guru-guru bidang studi termasuk guru akhidak akhlak 

untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Drijen Pendidikan, dengan 

harapan setelah mengikuti pelatihan tersebut guru mempunyai gagasan baru/ide 

yang di harapkan dalam proses pembelajaran yang akhirnya mengembangkan 

Pendidikan karakter peserta didik.
1
  

Pelaksanaan pembinaan nilai-nilai karakter di MIN 8 Bandar Lampung 

guru akhidah akhlak telah mengupayakan pelaksanaan pembinaan karakter peserta 

didik dengan beberapa cara dan metode yang dianggap dapat memudahkan 

merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik.  

Guru agama harus mampu meberikan pengalaman yang positif serta 

mampu memberikan bimbingan kepada kebiasaan yang dilakukan peserta didik. 

Penuturan bapak Parzon menjelaskan bahwa, upaya pendidikan karakter peserta 

didik yang dilakukan  guru akhidah akhlak sudah maksimal.  Dilihat dari metode 

pembelajarannya, perhatiannya dan hasil pembelajarannya pada peserta didik.  

Pelaksanaan tugas guru akhidah akhlak, dalam pendidikan karakter peserta 

didik sudah cukup maksimal dalam membina akhlak peserta didik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bapak Hendri Wibowo selaku Waka Kurikulum MIN 8 Bandar 

Lampung, mengungkapkan bahwa, guru akhidah akhlak dalam pendidikan 
                                                           

1
 Parzon, Wawancara, Kepala Sekolah MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal  21 Agustus 

2017. 
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karakter peserta didik sudah cukup maksimal, dilihat dari metode yang guru 

gunakan baik di kelas maupun di luar kelas. Walaupun masih ada peserta didik 

yang masih memiliki perilaku yang kurang baik.
2
  

Berdasarkan pertanyaan beberapa guru diatas, bahwasannya guru akhidah 

akhlak telah bekerja dengan baik dalam mengupayakan pendidikan karakter 

peserta didik, dilihat dari beberapa aspek upaya dan penilainnya dari guru lain. 

Saat melaksanakan tugasnya, guru akhidah akhlak berusaha secara optimal dalam 

membina akhlak peserta didik. Bukan hanya di dalam kelas saja, upaya dalam 

membina nilai-nilai karakter peserta didik melainkan di luar kelas juga peserta 

didik  mengikuti kegiatan ekstrakulikuler seperti Pramuka. Agar peserta didik 

terbentuk karakternya dengan menanamkan Pendidikan karakter dalam kehidupan 

sehari-harinya.  

Guru akhidah akhlak telah mengusahakan agar peserta didik terbentuk 

menjadi anak yang mampu mengikuti aturan yang ada, baik aturan agama dan 

aturan sekolah. Guru akhidah akhlak menjelaskan, selama ini saya telah berupaya 

secara maksimal untuk memberikan pengertian, pengarahan, bimbingan dan 

mengarahkan peserta didik berperilaku yang baik, dengan cara terus-menerus 

melalui kegiatan spotan, rutin, dan sangat dekat dengan kehidupan dan 

kepentingan peserta didik.
3
 

Melalui proses pembelajaran yang dilakukan guru akhidah akhlak 

senantiasa menggunakan berbagai metode yang dapat meningkatkan hasil belajar 

                                                           
2
 Hendri Wibowo, Wawancara, Waka Kurikulum MIN 8 Bandar Lampung,  Tanggal 12 

agustus 2017.  
3
 Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak, Tanggal 10 Agustus 2017.  
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peserta didik, dan tak lupa dapat merubah tingkah laku pribadi siswa. Karena 

karakter yang selalu ditempa guna lahirnya peserta didik yang berjiwa baik.  

Dari hasil observasi dan wawancara yang penelitian lakukan,  bahwa guru 

akhidah akhlak dalam pendidikan karakter peserta didik melalui metode 

pembiasaan dan keteladanan, pembinaan disiplin, hadiah dan hukuman, dan 

bermain peran (role playing). Adapun penjelasan tersebut ialah:  

1. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Upaya pembinaan yang pertama dan 

mendasar, guru akhidah akhlak membiasakan untuk selalu berprilaku yang baik 

pada peserta didik. Misalnya melaksanakan kegiatan yang mulai dari masuk kelas 

sampai dengan pulang sekolah yaitu dengan datang tepat waktu, berdo’a dan 

membaca Al-Qur’an sebelum memulai pelajar, mengajarkan sikap jujur dalam 

belajar agar tidak menyontek, membiasakan menggunakan bahasa imtaq. 

Metode pembiasaan atau kegiatan rutinitas yang dilakukan peserta didik 

secara terus-menerus setiap saat yang dilakukan peserta didik yang peneliti lihat 

adalah berdo’a, bersikap baik kepada orang lebih dewasa, sebaya maupun lebih 

muda, mengucapkan salam dan bersalam ketika masuk ruangan dan keluara 

ruangan atau bertemu dengan teman dan orang lain, selalu bertanya tentang apa 

yang belum difahami dan bertata karma yang baik.
4
 

 Ibu Maimunah menjelaskan bahwa, telah saya biasakan peseta didik, 

untuk berdo’a dan membaca Al-qur’an sebelum memulai kegiatan belajar. 

                                                           
4
 Observasi, Proses Belajar Mengajar Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V, MIN 8 

Bandar Lampung Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal  10-24, Agustus, 2015.  
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Bersalaman dan mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang yang lebih tua 

dan terutama guru, dan senantiasa untuk berbuat baik dengan siapapun baik 

dimanapun dan kapanpun. Dam membiasakan sholat brjamaah, khususnya sholat 

dzhur di masjid.
5
 

Metode pembiasaan ini dilakukan dengan tujuan, selalu menggerakkan 

peserta didik dalam berprilaku-prilaku yang baik. Pelatihan ini berefek pada 

nantinya tanpa perlu di suruh dan berfikir lama, jika peserta didik menemui 

keadaan yang sama maka melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Hal 

ini disebabkan kebiasaan yang terbentuk dari apa yang sering diamalkannya.  

2. Keteladanan   

Metode selanjutnya yaitu metode keteladanan, pembinaan ataupun 

pendidikan karakter lewat keteladanan adalah pendidikan dengan cara 

membeerikan contoh-contoh nyata bagi para peserta didik, khusus nya guru 

akhidah akhlak. Baik dalam bidang ibadah, belajar-mengajar ataupun kehidupan 

sehari-hari. Semua pelajaran tidak akan di dengar baik oleh peserta didik jika 

tidak ada contoh yang baik dari gururnya yang menjaga tingkahlaku peserta 

didiknya.  

 Guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi para peserta didik. Keteladanan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan 

mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menyejahterahkan 

masyarakat, kemajuan Negara, dan bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, dalam 

                                                           
5
 Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak, Tanggal 10 Agustus 2017.  
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mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan karakter di sekolah, setiap guru 

dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan 

kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-

kompetensi lainnya. Pembelajaran, tetapi dan yang paling penting adalah 

bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan karakter dan 

perbaiakan kualitas pribadi peserta didik.  

Ibu Maimunah mengungkapkan, saya sebagai guru akhidah akhlak yang 

memiliki tanggung jawab lebih terhadap perilaku peserta didik, maka dari itu saya 

selalu memeperlihatkan contoh tauladan yang baik bagi peserta didik. Baik dalam 

perilaku, berpakaian, bertutur kata, dan dalam berpengetahuan. Walaupun masih 

banyak kekurangan pada diri saya,tetapi saya berusaha semaksimal mungkin 

untuk menutupinya. Hal ini saya lakukan bukan hanya disekolah saja. Juga dalam 

lingkungan masyarakat, saya senantiasa menjaga perilaku saya.
6
 

Keteladanan yang dilakukan oleh guru akhidah akhak dapat dijadikan 

contoh bagi para peserta didik yaitu perilaku Rasullah SAW. Segala tingkah laku 

guru pendidikan agama islam disekolah, rumah, maupun di masyarakat selalu 

menunjukkan sikap tingkah dan tingkah laku yang sesuai dengan Al-Qur’an dan 

Hadits. Keteladanan ini tidak hanya guru akidah akhlak yang harus 

melakukakannya, Bapak Parzon, menjelaskan bahwa, kepada semua guru saya 

menghimbau agar senantiasa menjadikan diri sebagai tauladan yang baik bagi 

peserta didik, baik disekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
7
  

                                                           
6
 Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak, Tanggal 10 Agustus 2017.  

7
 Parzon, Wawancara, Kepala Sekolah MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal  21 Agustus 

2015 
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Adanya suatu contoh yang menampilkan perilaku yang baik akan lebih 

mudah dalam proses penyamanan diri kepada seseorang yang ditiru. Yang tadinya 

hanya meneladani seorang namun lama-kelamaan menjadi suau kebiasaan untuk 

dirinya sendiri.  

3. Pembinaan Disiplin Peserta Didik  

Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, guru harus mampu 

menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri (self-discipline).  

Berdasarkan pengamatan penulis di MIN 8 Bandar Lampung, Guru 

akhidah akhlak belum cukup maksimal untuk mengembangkan pola perilakunya 

peserta didik dalam kedisiplinan, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada 

disekolahan. Masih ada peserta didik yang suka terlambat saat mengumpulkan 

tugas yang  di berkan guru saat belajar.  

Ibu Maimunah,  mengemukakan pembinaaan disiplin peserta didik, saya 

sudah berusaha memberikan pembinaan kedisiplinan di dalam kelas saat belajar, 

dan peraturan-peraturan tersebut harus di patuhi, namun walau peraturan tersebut 

belum maksimal. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut untuk melatih 

kedisiplinan peserta didik. Karena bahwa guru berfungsi sebagai pengembangan, 

tapi tidak diharapkan sikap yang otoriter terhadap peserta didiknya. 
8
Membina 

displin peserta didik harus mempertimbangkan berbagai situasi, dan memahami 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

 

                                                           
8
 Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung 

Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal  21, Agustus,  2017.  
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4. Hadiah dan Hukuman  

Upaya ini terdiri dari dua metode sekaligus yang berkaitan satu sama lain 

yakni hadia atau pujian dan hukuman. Hadia atau pujian yang di sertai dengan 

tujuan agar seorang yang melakukan  suatu kebajikan dan menjahui kejahatan 

memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga memiliki prestasi tersediri 

pada peserta didik tersebut. Sedangkan hukuman bertujuan untuk menimbulkan 

rasa takut pada peseta didik dalam berbuat yang tidak baik. Tekanan metode pada 

hadia atau pujian terletak pada harapan untuk melakukan kebajikan sementara 

metode hukuman terletak pada upaya menjahui perbuatan yang tidak baik.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Maimunah, hadia dan hukuman 

disekolah sebenarnya guna memantabkan rasa keagamaan dan pengetahuan 

peserta didik, misalnya hadia terhadap peserta didik yang melakukan perbuatan 

baik, pandai, hafalan Al-Qur’an, dan berprilaku baik dan lain-lainnya, di berikan 

sanjungan dan diberikan pengertian bahwa semua yang baik itu akan 

mendapatkan pahala. Sedangkan hukuman berpijak pada hukuman akal, metode 

ini biasanya di terapkan jika peserta didik melakukan perbuatan buruk, kesalahan 

atau melangar peraturan sekolah, misalnya terlambat masuk kelas, tidak 

mengerjakan tugas, tidak berpakaian rapih, tidak sholat berjamaah dan lainnya 

akan diberikan hukuman atau sanksi mulai dariyang ringan, hingga hafalan surat.
9
 

Hukuman yang diberikan tentu hukuman yang dapat memberikan efek jera dan 

tetap mendidik.  

5. Bermain Peran (role playing) 

                                                           
9
 Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V MIN 8 Bandar Lampung 

Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal  21, Agustus,  2017.   
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Metode bermain perab (role playing) adalah salah satu prosedur yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian tersebut di dapat 

adanya unsur tujuan. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru 

dalam menyajikan suatu materi pebelajran atau permainan dengan memperhatikan 

keseluruhan situasi belajar dan bermain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan 

yang dimaksudkan adalah agar guru memahami benar bagaimana murid belajar 

yang efektif, dan model pembelajaran yang bisa dipilih dan digunakan harus 

sesuai dengan situasi dan kondisi murid, materi, fasilitas, dan guru itu sendiri. 

Guru kreatif senantiasa mencari pendekatan-pendekatan baru dalam memecahkan 

masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, melaikan memilih variasi 

lain yang tepat, bermain peran merupakan salah satu akternatif yang dapat 

ditempuh.  

Peneliti melihat bahwa guru akhidah akhlak tidak sepenuhnya melakukan 

metode tersebut, bahwasannya bermain peran merupakan salah satu model yang 

dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Melalui bermain peran, para 

peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia 

dengan cara memperagakannya dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-

sama para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, 

nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Contoh kegiatan metode 

bermain peran yang dapat membentuk perilaku anak salah satunya adalah bermain 

Tamu dan Tuan rumah. Disini anak dibagi menjadi 2 kelompok ada yang berperan 

sebagai tuan rumah dan satunya lagi berperan sebagai tamu. Sebelum permainan 

dimulai guru memberikan penjelasan bagaimana cara menjadi tamu yang baik, 
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dimulai dari memberi salam dan sampai pulangnya. yang sebagai tuan rumah juga 

diberi penjelasan bagaimana cara menerima tamu dengan baik, mulai membalas 

salam, membukakan pintu sampai membuatkan minuman untuk tamunya. Jika ada 

kesalahan disaat permainan dimulai pada murid-murid dalam perilakunya maka 

disini guru berperan untuk memperbaiki sikap yang salah menjadi benar hingga 

terbentuknya karakter yang baik pada anak-anak tersebut dengan baik. Didalam 

permainan itu ruangan disetting membentuk pola seperti rumah sungguhan.
10

  

Selain melihat upaya guru akidah akhlak dalam menerapkan metode 

pembelajaran baerbasis karakter, penulis juga melakukan observasi terhadap 

karakter peserta didik dalam proses pembelajaran dan penulis menyimpulkan 

bahwa nilai-nilai karakter yang di utamakan oleh guru akhidah akhlak  yaitu : 

 Selain melihat upaya guru dalam menerapkan pembelajaran baerbasis 

karakter, penulis juga melakukan observasi terhadap karakter peserta didik dalam 

proses pembelajaran dan penulis menyimpulkan bahwa nilai-nilai karakter yang 

terdapat di atas yaitu .  

a. Religius  

Pendidikan karakter ini di tunjukan dengan sikap:  

1. Peserta didik mengucapkan salam dan besalaman saat bertemu dengan 

guru 

2. Peserta didik berdo’a dan mengucap salam guru sebelum memulai dan 

sesudah selesai pembelajaran.  

                                                           
10

 Observasi, Proses Belajar Mengajar Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V, MIN 8 

Bandar Lampung Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 5-21, Agustus, 2017. 
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3. Peserta didik membaca Al-Qur’an selam 5-10 menit sebelum memulai 

pelajaran.  

b. Jujur  

Pendidikan karakter ini ditunjukkan dengan sikap berikut:  

1. Peserta didik masih ada yang mencontek selama mengerjakan tugas 

yang di berikan guru 

2. Peserta didik terbiasa mengembalikan benda yang bukan miliknya  

3. Peserta didik mengakui kesalahan dan ingin menang sendri 

4.  Peserta didik meminta maaf bila salah, dan memaafkan teman yang 

berbuat salah 

c. Disiplin  

Pendidiakan karakter ini ditunjukan dengan sikap berikut: 

1. Peserta didik datang sesuai dengan tepat pada waktunya  

2. Peserta didik mengikuti peraturan-peraturan yang di di sekolahan  

3. Peserta didik menggunakan seraga yang rapih  

d. Kerja keras  

Pendidikan  karakter ini di tunjukkan dengan sikap berikut:  

1. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi  

2. Mengerjakan tugas-tugas guru dengan tepat waktu 

3. Mencatat dengan sungguh-sungguh suatu yang dibaca, diamati, dan 

didengar untuk kegiatan kelas 

4. Fokus dengan tugas-tugas yang diberikan guru  
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e. Toleransi  

Pendidikan karakter ini ditunjukan dengan sikap:  

1. Peserta didik tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, dan 

lainnya. 

2. Peserta didik dapat bekerja dalam kelompok yang berbeda 

 Dari kelima karakter tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah. Dari pembelajaran tersebut dapat dilihat hasilnya sebagai berikut 

Tabel 8 

 Observasi Tentang Karakter Peserta Didik di MIN 8 Bandar Lampung  

 

Karakter Peserta Didik Kelas Va  

N

o 

Nama Peserta 

Didik 

Nilai Karakter 

Religius Jujur Disiplin 
Kerja 

Keras  
Toleransi  

B
a

ik
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u
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u

p
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u
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n

g
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a

ik
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u
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a
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C
u
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K
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B
a

ik
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u
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u
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n
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B
a

ik
 

C
u
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u

p
 

K
u
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n
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1.  A.Fahlutfi F                

2.  Abil Yusman                 

3.  Ade Putra Kusuma                 

4.  Ade Sukma                

5.  Adinda Salsabila                 

6.  Arlian Mirsa Y                

7.  Chicha Rafika                 

8.  Deska Dela 

Kusuma 

               

9.  Deva Nagita                 

10.  Dian Anjeliak P                

11.  Dinda Luthfiah                 
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12.  Faiza Hafirah                 

13.  Fateha Sabarina                 

14.  Fawazz Zaky F                

15.  Fiqri Al Hafidz                 

16.  Flora Rosalinda                 

17.  Harry Fadila Yusuf                 

18.  Imaniar Satriani                 

19.  M.Dzikri 

Arrahman  

               

20.  M.Triono                 

21.  Melia Widyanti                 

22.  Nadisa Adya 

Zaskia 

               

23.  Pradita Ariel L                

24.  Rian Satria 

Prayoga  

               

25.  Rosdianawati                 

26.  Saifullah Anwar                 

27.  Sandi Surya 

Saputra  

               

28.  Shela Ria Sefiyani                 

29.  Syahlan Nailah 

Putri  

               

30.  Tegar Doa 

Bimantar 

               

31.  Viandi Tirta                 

32.  Zahra Astalia                 

JUMLAH 
15 2 0 12 20 0 23 9 0 15 1

8 

0 17 16 0 
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Observasi terhadap karakter peserta didik kelas Vb  dalam proses 

pembelajaran nilai karakter yang di tunjukan pada peserta didik yaitu : 

a. Religius  

Pendidikan karakter yang ditunjukkan dengan sikap :  

1. Peserta didik mengucapkan salam dan besalaman saat bertemu dengan 

guru 

2. Peserta didik berdoa sebelum memulai dan sesudah selesai 

pembelajaran 

3. Peserta didik membaca Al-Quran selama 5-10 menit sebelum memulai 

pelajaran dengan di pandu oleh satu orang peserta didik 

b. Jujur  

Pendidikan karakter ini ditunjukkan dengan sikap berikut:  

1. Peserta didik masih ada yang mencontek selama mengerjakan tugas 

yang di berikan guru 

2. Peserta didik terbiasa mengembalikan benda yang bukan miliknya  

3. Peserta didik mengakui kesalahan dan ingin menang sendri 

4. Peserta didik meminta maaf bila salah, dan memaafkan teman yang 

berbuat salah 

c. Disiplin  

Pendidikan karakter ini ditunjukan dengan sikap berikut: 

1. Peserta didik datang sesuai dengan tepat pada waktunya  

2. Peserta didik mengikuti peraturan-peraturan yang di di sekolahan  

3. Peserta didik menggunakan seraga yang rapih  



89 

 

d. Kerja keras  

Pendidikan  karakter ini di tunjukkan dengan sikap berikut:  

1. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi  

2. Mengerjakan tugas-tugas guru dengan tepat waktu 

3. Mencatat dengan sungguh-sungguh suatu yang dibaca, diamati, dan 

didengar untuk kegiatan kelas 

4. Fokus dengan tugas-tugas yang diberikan guru  

e. Toleransi 

Pendidikan karakter ini ditunjukan dengan sikap:  

1. Peserta didik tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, dan 

lainnya. 

2. Peserta didik dapat bekerja dalam kelompok yang berbeda 

Dari keenam nilai karakter tersebut di terapkan dalam setiap pelajaran. 

Dari pembelajaran tersebut dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:  

Tabel 9 

Observasi Tentang Karakter Peserta Didik di MIN 8 Bandar Lampung 

Karakter Peserta Didik Kelas Vb 

N

o 

Nama Peserta 

Didik 

Nilai Karakter 

Religius Jujur Disiplin Kerja Keras  Toleransi  

B
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ik
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u
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u
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n
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B
a

ik
 

C
u

k
u

p
 

K
u
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n

g
 

1.  Ahmad  Nawawi                

2.  Ahmad Sultan H                

3.  Anang Setiawan                 

4.  Eni Shofwan 

Asyrof 

               

5.  
Dea Oktavia 
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6.  
Dela Khoirunisa  

               

7.  
Deni Hayandi  

               

8.  
Deri Pratama 

               

9.  Difalari Pratama 

C 

               

10.  
Elisa Bela 

               

11.  
Ikrom Al-Fazri 

               

12.  Intan Purnama 

Sari 

               

13.  
M. Feraza L 

               

14.  M. Ikbal 

Wahyuda 

               

15.  Muhammad Naja 

A 

               

16.  Muhammad 

Yunus 

               

17.  Nabila Putri 

Sapira  

               

18.  
Nabila Sabrina  

               

19.  
Nazwa Syifa’a M  

               

20.  
M. Noval  

               

21.  
Nur Laila  

               

22.  
Opi Rahmadani  

               

23.  
Puspita Reni  

               

24.  
Putra Al-Fahri  

               

25.  
Rahman Adila  

               

26.  
Rizki Kurniawan  

               

27.  Sultan Daffa 

Abiya  

               

28.  Susilawati 

Fitaloka 

               

JUMLAH 
24 4 0 13 15 0 20 8 0 14 14 0 1

6 

12 0 

 

Keterangan :  

1. Dikatakan baik jika peserta didik memenuhi semua indikator yang ada. 

2. Dikatakan cukup jika peserta didik hanya memenuhi beberapa 

indikator yang ada. 



91 

 

3. Dikatakan kurang jika peserta didik tidak memenuhi semua indikator 

yang ada.  

Hasil observasi pada peserta didik kelas Va dan Vb menunjukkan karakter 

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

dalam nuasa islami di lingkungaan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Terbiasa berdoa sebbelum memulai dan sesudah pelajaran dan membaca 

Al-Qur’an sebelum memulai pelajaran, mengucap salam dan bersalaman saat 

bertemu guru dan memasuki ruangan. Akan tetapi masih ada beberapa peserta 

didik yang kurang dalam nilai karakter tersebut. Pada Pendidikan karakter 

tanggung jawab, disiplin dan peduli. Sedangkan jujur, mandiri dan mandiri sudah 

cukup baik di tunjukkan oleh peserta didik, walaupun ada beberapa diantara 

mereka yang terlihat kurang baik.  

Dari karakter tersebut sudah diterapkan oleh guru akidah akhlak sesuai 

dengan materi yang di samapaikan guru, penulis menyimpulkan dari Pendidikan 

karakter di atas bahwa masih ada peserta didik yang memiliki karakter yang 

belum cukup maksimal saat dalam pembelajaran. Sehingga dapat di lihat dari 

hasil pembelajaran tersebut guru akidah akhlak mengutamakan peserta didik nya 

memiliki nilai karakter tersebut, agar menjadi pribadi yang baik.  

 Upaya Pendidikan karakter, bukan hanya dilakukan guru pendidikan 

agama islam saja, tetapi guru mata pelajaran lainpun ikut beperan aktif dalam 

memberikan Pendidikan karakter. Bapak hendri Wibowo menjelaskan, sebagai 

guru bukan mengajar akhidah akhlak dan berpengetahuan tentang keislaman tak 

seperti guru akhidah akhlak, tetapi setiap guru tentu mengetahui mana perilaku 
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yang baik dan yang buruk. Guru mata pelajaran lain pun ikut membina nilai 

karakter walau hanya dengan nasehat, pengarahan, dan caralainnya.
11

 

 Ibu Maimunah mengungkapkan, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari 

guru lain, akan sangat kesuhsahan untuk Pendidikan karakter peserta didik yng 

ada di MIN 8 Bandar Lampung.
12

 

 Namun, dari hasil observasi terhadap perilaku peserta didik dilingkungan 

sekolah jugadi peroleh fakta, masih saja ada, peserta didik yang berpakaian yang 

kurang rapih, kurang menghormati guru, datang terlambat, malas belajar, dan 

kurang memperhatikan pembeljaran, serta membolos sekolah.
13

 

 Tingkah laku tersebut tentu tidak selaras dengan ajaran agama islam, yang 

selalu menekankan untuk menuntut ilmu, disiplin, mematuhi peraturan dan 

menghormati guru. Melihat kondisi tingkah laku peserta didik seperti itu maka 

peran yang dijalankan guru dalam pendidikan karakter peserta didik belum 

maksimal dan masih butuh proses perubahan menuju pendidikan karakter yang 

sesungguhnya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang menjadi 

penghambat dalam pendidikan karakter peserta didik. 

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Setelah peneliti mengumpulakan data dari hasil penelitian yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langakah selanjutnya 

peneliti akan melakukan analisis data dengan menejlaskan lebih lanjut dari 

                                                           
11

 Hendri Wibowo, Wawancara, Waka Kurikulum MIN 8 Bandar Lampung,  Tanggal 12 

agustus 2015 
12

  Maimunah, Wawancara, Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V MIN 8 Bandar 

Lampung Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal  21, Agustus,  2017.  
13

 Observasi, Proses Belajar Mengajar Guru Akhidah Akhlak Siswa Kelas V, MIN 8 

Bandar Lampung Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Pada Tanggal 5-21, Agustus, 2017. 
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penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti yaitu 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (pemaparan) dengan menganalisis 

data yang telah peneliti kumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

selama penelitian mengadakan penilitian dengan lembaga berkait.  

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang ditempuh dengan mengadakan 

wawancara kepada guru akhidah akhlak dan beberapa guru lainnya tentang upaya 

guru akhidah dalam pendidikan karkter peserta didik di MIN 8 Bandar Lampung 

Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, dapat di gambarkan mengenai pembinaan 

nilai karakter sebagai berikut:  

1. Perencanaan pembelajaran  

Dalam tahap perencanaan pembelajaran, guru kelas V MIN 8 Bandar 

Lampung melaksanakan tahap ini. Hal ini terlihat dari hasil observasi dimana Ibu 

Maimunah sudah mempersiapkan RPP berbasis karakter yang di dalamnya 

terdapat Pendidikan karakter. Pada tahap ini ada tiga yang harus guru lakukan 

dalam perencanaan yaitu: Membuat Silabus, menyusun RPP berkataker dan 

membuat bahan ajaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter  

Pelaksanaan pembelajaran, guru kelas V di MIN 8 Bandar lampung 

melaksanakan semua tahap pelaksanaan dengan baik. Terlihat dari hasil observasi 

dimana Ibu Maimunah melaksanakan semua langkah dalam tahap pelaksanaan 

pembelajaran namun belum maksimal. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

berbasis karakter ada tiga tahap yang harus dilakukan oleh guru, yaitu kegiatan 
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pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari ekspolarasi, elaborasi dan konfirmasi 

serta tahap terakhir yaitu penutup. 

a. Pendahuluan  

Di tahap kegiatan pendahuluan guru telah melaksanakannya dengan baik 

yaitu guru dan pesrta didik bersama-sama berdo’a dan membaca Al-Qur’an 

selama 5-10 menit sebelum proses pembelajaran karakter yang ditanamkan yaitu 

relegius.  

b. Kegiatan inti  

Tahap kegiatan inti ini, guru melaksanakan dengan baik karena dalam 

proses pembelajaran yang berbasis karakter ditandai dengan keikutansertaan 

peserta didik dalam pengelolahan pembelajaran, selain itu peserta didik terlibat 

secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Berdasarkan hasil observasi 

bahwa proses pembelajaran di MIN 8 Bandar Lampung kurang saling berinteraksi 

antara guru dan murid, dan guru tidak hanya menjelaskan dan peserta didik 

mendengarkan, bahwasanya guru harus menyuruh peserta didik lebih aktif lagi. 

Salah satunya peserta didik  bisa berargumentasi di depan dan guru mendengarkan 

serta menyimpulkan dari hasil penjelasan peserta didiknya. Dalam Pendidikan 

karakter guru membuat pembelajaran menjadi lebih efektif lagi yaitu dengan 

menggunakan metode dan strategi yang aktfi seperti diskusi, inquiri, reward, 

demonstrasi dan metode lainnya.  

c. Penutup  

Pada tahap ini guru melaksanakan tahap dengan baik. Dimana pada tahap 

ini guru memberikan tugas kepada peserta didik, refleksi, dan post test.  
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3. Evaluasi pembelajaran  

Guru kelas V MIN 8 Bandar Lampung melaksanakan tahap evaluasi tes 

dan non tes untuk mengukur karakter peserta didik, Ibu Maimunah telah 

melakukan dengan sebaik mungkin. Pada tahap evaluasi ini sangat penting 

dilakukan oleh guru untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta didik 

setelah proses pembelajaran. Dalam evaluasi karakter peserta didik, guru 

menggunakan penilaian non tes seperti observasi, wawancara, dan evaluasi diri. 

Selain itu guru menyusun profil kemajuan karakter peserta didik. Sehingga 

terlihat dengan jelas dan dapat di pertanggung jawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan. Dan namun penyusunan profil kemajuan karakter perserta belum 

berjalan dengan baik.  

Guru akhidah akhlak di MIN 8 Bandar Lampung telah berusaha untuk 

mengupayakan agar peserta didik terbentuk menjadi anak yang mampu 

mengaplikasikan karakter yang baik dalam kehidupannya. Baik di lingkungan 

sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh guru akhidah 

akhlak. Bahwa selama ini telah dilakukan upaya guna mengarahkan dan 

membimbing peserta didik agar menjadi pribadi yang baik, selalu patuh pada 

guru, orang tua serta mengikuti segala macam aturan tata tertib disekolah, 

berprilaku baik, sopan, saling menghormati dan menghargai anatr sesame. Melalui 

bimbingan naehat, teguran, pemaksimalan metode pembelajaran serta dilakukan 

pengawasan untuk mendampingkan perilaku yang dilakukan peserta didik.  

Pelaksanaan pendidikan karkter peserta didik, menggunakan beberapa 

upaya pembinaan, sesuai ajaran islam, adapun metode Pembina karater dalam 
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upaya menjadiakan peserta didik memiliki pribadi yang baik, sesuai dengan ajaran 

islam, adapun antara lain ialah, : 

1. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan 

menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghematka 

kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar 

kekuatan itu dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan 

aktivitas lainnya.  

Menurut Heri Gunawan, pembiasasaan adalah suatu yang sengaja 

dilakukan secara berulang-ulang agar seuatu itu dapat menjadi kebiasaan.
14

 

Pendidikan dengan pembiasaan dapat dilaksanakan secara terperogram 

dalam pembelajaran kegiata sehari-hari. Untuk mengembangkan pribadi peserta 

didik secara individual, kelompok dan klasikal sebagai beriku:  

a. Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendri, dan 

mengonstruksikan sendri pengetahuannya, keterampilan dan sikap baru 

dalam pembelajaran.  

b. Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap proses 

pembelajaran 

c. Biasakan belajar berkelompok untuk menciptakan masyarakat belajar 

d. Membiasakan oleh guru untuk selalu menjadi model dalam setiap 

pembelajaran.  

e. Biasakan melakukan refleksi dalam setiap akhir pembelajaran. Dan  

f. Biasakan peserta didik untuk bekerja sama dan saling membantu sama 

lainnya.
15
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabet, 

2014), h. 93.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru akhidah akhlak 

di MIN  8 Bandar Lampung Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, pembiasaan 

yang dilakukan guru akhidah akhlak di kelas saat pembelajaran; Ibu Maimunah 

belum sepenuhnya maksimal menerapkan pembiasaan kepada peserta didik sesuai 

dengan pendidikan karakter dan metode pembiasaan yang sesuai teori di atas,  

namun Ibu Maimunah sudah berupaya untuk membiasakan Pendidikan karakter 

peserta didik sesuai dengan teori di atas.  

Contohnya, datang tepat waktu, membiasakan berdo’a dan membaca Al-

Qur’an sebelum memulai pembelajaran, mengajarkan sikap jujur dalam penilaian, 

, tidak menyontek mnengerjakan tugas dengan sendirinya, membiasakan 

menggunakan bahasa imtaq dan lain nya. Agar peserta didik terbiasa melakukan 

itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Adapun kegiatan di luar kelas, pembiasaan yang sering di lakukan yaitu 

shalat duha dan salat zuhur dengan berjamaah, mengadakan pesantern kilat, 

upacara bendera setiap hari senin, dan lain nya, dengan pengawasan dan 

bimbingan yang cukup efektif oleh guru. Program pembiasaan ini merupakan 

langkah nyata yang dilakukan MIN 8 Bandar Lampung dalam rangka membantu 

terbentuknya karakter religius, disiplin, jujur, kerja keras dan toleransi, kepada 

siswa dengan tujuan siswa memiliki karakter yang baik.  

2. Keteladanan  

 Dalam penanaman karakter kepada peseta didik di sekolah, keteladan 

merupakan metode yang lebih efektif dab efesien. Karena pserta didik (terutama 
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siswa pada usia pendidikan dasar), pada umumnya cenderung meneladani 

(meniru) guru atau pendidiknya. Hal ini yang baik, bahkan terkadang yang 

jeleknya pun mereka ikuti.
16

 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru akhidah akhlak 

di MIN  8 Bandar Lampung Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, upaya yang 

dilakukan guru akhidah akhlak di kelas saat pembelajaran dalam pembinaan nilai-

nilai karakter peserta didik, dengan cara mmberikan contoh-contoh langsung yang 

dapat diliat peserta didik. Guru akhidah akhlak, sanngat menekankan pemberian 

keteladanan bagi peserta didik, hal iniditerapkan olehnya dalam berprilaku,  

contohnya, Ibu Maimunah berpakaian rapi saat mengajar, bertutur kata sopan, 

kasih sayang, dan perhatian pada peseta didik. Dengan keteladanan tersebut dapat 

dilakukan oleh peserta didiknya dalam kegiatan sehari-hari. Namun, dalam proses 

pembelajaran peserta didik masih belum cukup maksimal memiliki pendidikan 

karakter yang baik, di karenakan peserta didik saat belajar tidak memperhatikan 

guru saat menjelaskan di depan, terlihat berpakaian tidak rapih, suka mengganggu 

teman dan berolok-olok, dan lain nya.  

 Keteladanan dianggap penting akibat dari proses peserta didik sedang 

mencari jati diri, dimana ia membutuhkan sosok yang ingin di gunakan guru 

akhidah akhlak agar peserta didik memiliki tokoh yang baik di dalam dirinya. 

Tentu tauladan-tauladan ini tak terlepas dari keteladanan umat islam, yakni Nabi 

Muhammad SAW. Jadi perilaku yang diterapkan oleh guru akhidah akhlak adalah 

perilaku yang berdasarkan ajaran Islam. 

                                                           
16

 Heri Gunawan,  Ibid, h.91.  
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3. Pembinaan Disiplin Peserta Didik  

 Dalam rangka ini, guru harus mampu mampu menumbuhkan disiplin 

peserta didik terutama dsiplin diri (self-discipline). Guru harus mampu membantu 

peserta didikmengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar 

perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakan disiplin. 

Untuk mendisiplin peseta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasonal, yakni sikap demokratis, sehingga disiplin perlu 

berpedoman paha hal tersebut, oleh dan untuk peserta didik sedangkan guru tut 

wuri handayani.
17

 

 Membina disiplin peserta didik harus mempertimbangkan berbagai 

situasi, dan memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, oleh karena itu di 

sarankan kepada guru untuk melakukan hal-hal sebagai berikut,  

a. Memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu, dn patuh/taat aturan.  

b. Mempelajari nama-nama peserta didik secara langsung, misalnya 

melalui daftar hadir di kelas.  

c. Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta 

didik 

d. Memberikan tugas yang jelas, dapat di pahami, sederhana dan tidak 

bertele-tele. 

e. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak terjadi banyak 

penyimpangan.  

f. Bergirah dan semangat dalam melakukan pembelajran, agar dijadikan 

telada oleh peserta didik. 

g. Membuat peraturan yang jelas dang etas agar bisa dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan lingkunganya. 
18

 

 

 Bedasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukan bahwa guru 

akhidah akhlak kelas V di MIN 8 Bandar Lampung, upaya yang dilakukan Ibu 

                                                           
17

 E. Mulyansa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),h.172. 

18
 E. Mulyasa, Ibid, h.173.  
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Maimunah, telah memberikan pembinaan disiplin untuk peserta didiknya, walau 

tidak semaksimal sesuai dengan teori di atas. Agar peserta didik dapat disiplin 

dalam pembelajaran, ibu Maimunah memberikan peraturan-peraturan di dalam 

kelas saat pembelajaran nya, peratura-peaturan tersebut contonya adalah: tidak 

boleh ribut di dalam kelas saat pelajaran di mulai. 

4. Hadiah dan Hukaman 

 Upaya ini memiliki dua bagian yang berbeda, dengan kata lain metode ini 

memeberikan reaksi atau timbal balik pada perilaku yang dilakukan peserta didik. 

Guru akhidah akhlak Ibu Mamunah mengungkapkan bahwa, guru akan 

memberikan hukuman pada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas pelajaran 

yang telah diberikan baik tugas individu, kemlopok atau tugas PR, hukuman-

hukuman itu berbentuk misalnya, siswa di suruh menghafal surat-surat pendek 

atau do’a dalam keseharian. Dan untuk peserta didik yang melakukan hal yang 

baik Ibu Maimunah akan memberikan hadian atau pujian sebagai apresiasi 

terhadap perilaku yang telah dilakukan untuk peserta didiknya.  

 Peserta didik akan diberikan hukuman, tentu dengan hukuman yang 

mendidik dan menimbulkan efek jera, seperti membuat rangkuman pelajaran, 

menghafal Al-Qur’an, meminta maaf semua guru, dan lainnya. Sedangkan dengan 

diberikan pujian, guru mengharapkan peserta didik dapat terus melaksanakan 

perbuatan baik itu dan meningkatkan perbuatan baiknya. Seperti ketika peserta 

didik juara kelas, guru memberikan aspresiasi dengan hadiah, dan motivasi untuk 

semangat pada peserta didik dan contoh untuk peserta didik lainnya.  
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5. Bermain Peran (role playing)  

Bermian peran dalam pendidikan karakter, pemerannya tidak dlakukan 

secara tuntas sampai masalah dapat dipecahkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengundang rasa kepenasaran peserta didik yang menjadi semangat agar turut 

aktif mendiskusikan dan mencari jalan keluar. Dengan demikian diskusi bermain 

peran akan berlangsung hidup dan menggairakan peserta didik.  

Hakikat bermain peran dalam pendidikan karakter terletak pada 

keterlibatan emosi pemeran dan pengamatan dalam situasi masalah yang secara 

nyata di hadapi. Melalui bermain peran dalam pendidikan karakter, diharapkan 

para peserta didik dapat:  

1. Mengekplorasi perasaan-perasaannya.  

2. Memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya. 

3. Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi, dan  

4. Mengeksplorasi inti permasalahan yang di perankan melalui barbagai 

cara. 
19

 

 

Berdasarkan upaya guru akhidah akhlak, Ibu Maimunah dalam 

pembelajaran nya tidak cukup maksimal menerapkan metode bermain peran. 

Sehingga peserta didik saat belajar masih terlihat jenuh tidak aktif dan terlalu 

menonton terhadap guru saja, sedangkan dengan adanya Pembelajaran bermain 

peran (role playing) akan lebih menyenangkan bila didukung oleh seorang guru 

yang aktif. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yang aktif itu sangat 

bervariasi, dinamis, tidak monoton, senantiasa disesuaikan dengan materi 

pelajaran, situasi, kondisi, serta proses pembelajarannya, Pembelajaran yang 
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menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai model. Contonya, peserta didik 

di buat berkelompok dan diberikan tugas untuk bermain peran penjual dan 

pembeli, dokter dan pasien, dan lainnya. Secara tidak langsung setelah 

memainkan bermain peran tersebut, anak sudah mendapatkan ilmu dan perilaku 

yang baik tentang cara bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, 

bersikap yang baik dan sopan, bicara dengan tutur yang baik dan kreatif hingga 

sesuai dengan pendidikan karakter yang tengah berjalan disaat ini. 

 Dengan hasil pengelolahan dan analisis data sebagaimana disebutkan 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan secara umum sebagai berikut:  

1. Guru akhidah akhlak sudah maksimal mempersiapkan perencanaan 

pembelajaran sebelum memulai pembelajaran seperti silabus, RPP dan 

bahan evaluasi.  

2. Guru akhidah akhlah belum cukup maksimal menggunakan metode 

pembiasaan, keteladanan, pembeninaan kedisiplinan peserta didik, 

hadia dan hukuman , dan bermain peran dalam pebelajaran.   

3. Peserta didik masih terlihat banyak yang belum terbentuk nilai-nilai  

karakter dalam kesehariannya di sekolah saat pembelajaran maupun 

saat di jam istirahat.  

  


