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ABSTRAK 

 

Pembinaan tata tertib kepada peserta didik sangat penting untuk menciptakan 

kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Sikap kedisiplinan ini diharapkan bukan 

hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi orang lain dan nantinya menjadi bekal dalam 

menjalani kehidupan. 

Salah satu tugas guru pendidikan akhlak di lingkungan sekolah adalah 

mendidik anak agar berbudi pekerti atau akhlak yang mulia. Dalam konteks 

pembinaan akhlak, pemberian perhatian kepada peserta didik sebagai salah satu 

bentuk tugas guru akhlak di sekolah yang harus dijalankan terus menerus. 

Pembiasaan dan pengawasan dalam penerapan tata tertib sekolah perlu 

diberikan oleh guru akidah akhlak, sebab dengan pembiasaan dan pengawasan itu 

peserta didik  akan dapat terlatih untuk menaati peraturan sekolah dan tidak 

melanggar tata tertib tersebut, selain itu guru akidah akhlak juga harus berani 

memberikan hukuman jika terdapat peserta didik  yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan sekolah agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi. 

Namun peran guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib sekolah 

belum sepenuhnya berhasil.  Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah seluruh peserta 

didik kelas VIII yang ada 28 orang terlihat ada 13 diantaranya masih melanggar tata 

tertib sekolah. Oleh karena itu dapat diindikasikan masih banyak peserta didik yang 

melanggar tata tertib. Kondisi inilah yang melatar belakangi rumusan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Melaksanakan Tata 

Tertib Sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung?”. 

Penelitian ini bersifat lapangan, dimana untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan menggunakan metode interview sebagai metode pokok dan dilengkapi 

oleh metode observasi dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan 

conclusion drawing atau verification. 

Kesimpulan penelitian yaitu Peranan guru dalam mengantisipasi pelanggaran 

tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung adalah bersikap empatik 

dan terbuka, berkomunikasi, menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, 

membantu siswa, bersikap dewasa, melaksanakan peraturan, meniciptakan 

lingkungan yang kondusif dan bersikap tegas. 

Sedangkan Faktor penyebab peranan belum berdampak positif dalam 

mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

yaitu pengaruh pergaulan. 

 

 

 



 
 

MOTTO 

 

َعْن َاِبيْ ُىَرْيَرَة َرِضيَ هللاُ َعْنُو 

َقاَل,َقاَل َرسُْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ 

 َعَلْيِو َوسَلَُّن : 

ِانََّوا ُبِعْثُت الَُتِونَّ َهَكاِرَم 

 االَْخالَِق )رواه ابن سعيد(

 
Artinya : "Dari Abu Hurairah RA, berkata : Rasulullah bersabda 

“Sesungguhnya aku diutus  untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia". (HR. Ibnu 

Said)
1
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Imam as Sayuti, Jamius Shaghir, Al Maarif, Bandung, 1989, Penerjemah Syarif Sukandi, 

hlm. 56. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan 

maksud untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca. Judul skripsi ini 

adalah “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Upaya 

Upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud, akal, 

ikhtiar.
2
 Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang upaya apa saja yang ditempuh 

oleh guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung.  

2. Guru Akidah Akhlak 

Guru adalah "anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan”.
3
  

Sedangkan guru dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen diartikan dengan “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

                                                           
2
 Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1132 

3
Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, 

Fokus Media, Bandung, 2003,  hlm. 3. 



 
 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.
4
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengertian guru adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya, baik secara 

klasikal maupun individual. Sedangkan yang dimaksud guru akidah akhlak didalam 

skripsi ini guru yang mengajar pelajaran akidah akhlak. 

3. Melaksanakan Tata Tertib 

Tata tertib adalah “ketentuan, peraturan dan norma-norma yang berlaku di 

sekolah atau instansi lain”.
5
 

  Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pelanggaran tata tertib 

suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah 

dibuat dan ditetapkan dan  harus dipatuhi yang dalam hal ini di lingkungan MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

4. MTs Al-Khairiyah  

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung adalah suatu lembaga pendidikan formal 

pada jenjang sekolah menengah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama 

yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

Berdasar uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan skripsi 

ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai 

                                                           
4
Tem Penyusun, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.  
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bahan Dasar Peningkatan Wawasan 

Kependidikan, Jakarta, 1995, hlm. 204. 



 
 

Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan 

judul sebagai berikut : 

 Pembinaan tata tertib sangat penting untuk menciptakan kedisiplinan belajar 1.

mengajar serta kedisiplinan peserta di lingkungan sekolah agar kelak dapat 

menjadi unsur pembiasaan diri pribadi siswa dengan aturan-aturan yang mengikat 

mereka untuk mencapai kebiasaan hidup yang teratur dengan baik serta taat 

terhadap peraturan. 

 Berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan melalui beberapa mata pelajaran yang 2.

diajarkan di sekolah dari tingkat dasar sampai dengan atas memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan upaya menciptakan ketaatan peserta didik terhadap tata 

tertib di lingkungan sekolah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan akhlak pada saat ini menjadi sangat penting dalam pembentukan 

watak bangsa, oleh karena itu melalui materi pendidikan akhlak yang diajarkan di 

madrasah merupakan suatu upaya pembentukan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami ajaran akhlak. Menurut Marimba berdasarkan fungsi dan keadaan tugas 

“lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat dikatagorikan menjadi tiga kategori besar, 



 
 

yaitu: keluarga, sekolah-sekolah dan badan-badan pendidikan kemasyarakatan.”
6
 Ki 

Hajar Dewantara menyebutnya bahwa dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah 

“Tri Pusat Pendidikan”, yaitu lingkungan pendidikan yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Tiga lembaga tersebut adalah: 

Pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.
7
 

Kedua pandangan tersebut memberikan penekanan bahwa peranan yang 

sangat penting dan memberikan pengaruh terhadap anak didik adalah: Pertama 

lingkungan keluarga. Kedua lingkungan sekolah. Sekolah biasanya disebut juga 

dengan lingkungan formal, sementara ke lembaga persekolahan untuk menimba 

pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan, akhlaq, sesuai  dengan ajaran-

ajaran Islam. Ketiga, lembaga pendidikan kemasyarakatan. Lembaga pendidikan 

seperti ini biasanya berorientasi langsung kepada hal-hal yang bertalian dengan 

kehidupan. Bahwa pendidikan kemasyarakatan merupakan pendidikan penunjang 

bagi pendidikan keluarga dan sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami ketiga lembaga pendidikan yang 

disebutkan di atas, sebenarnya satu rangkaian dari tahapan-tahapan yang tidak dapat 

dipisahkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka ketiga lembaga tersebut di 

atas berjalan seiring, setujuan, terpadu dan saling lengkap-melengkapi ketiganya 

                                                           
6
Marimba ahmad. D. Pengantar filsafat pendidikan Islam, penerbit Al-Ma’arif, Bandung, 

1980, hlm. 21. 
7
Wahyoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa depan, Gema Insani 

Press, Jakarta.1997, hlm 21. 



 
 

sama-sama bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam masalah 

pendidikan para generasi muda (peserta didik). 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa “untuk membentuk kepribadian anak 

didik, hendaknya diberikan pengalaman agama sebanyak-banyaknya, 

kemudian memperbanyak pembiasaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga dengan demikian anak-anak terbiasa dengan sikap keagamaan 

yang selalu menuntunnya.”
8
 

 

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, maka yang menjadi tumpuan dan 

harapan para orang tua dalam mengharapkan anaknya menjadi manusia terdidik pada 

umumnya adalah sangat tergantung pada peranan lembaga pendidikan dalam hal ini 

sekolah formal seperti MTs dalam memberikan pelayanan terhadap penyelamatan 

generasi sebagai pelanjut sejarah dan harapan bangsa serta agama. Sebagai lembaga 

pendidikan formal,  MTs membutuhkan seorang guru pendidikan akhlak yang lebih 

proaktif dalam pembinaan akhlak peserta didik.  

Melaksanakan akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan 

pendidikan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.”
9
 

                                                           
8
Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm 45 

9
 Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Sinar 

Grafika, Bandung, 2008, hlm. 3 



 
 

Agama memberikan arah dan tujuan bagaimana seharusnya hidup agar 

memiliki nilai-nilai yang mulia dan bagi eksistensinya di muka bumi ini serta di 

akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ;13: 

ِ أَۡتقَٰىُكۡمۚۡ .......   ٣١إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعندَ ٱَّللَّ

Artinya : “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa...”
10

 

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia di anggap mulia di sisi Allah SWT 

dan mendapat predikat sebaik-baiknya makhluk dibandingkan makhluk lainya yang 

di ciptakan oleh Allah SWT adalah orang yang bertaqwa. 

Sementara untuk mencapai tingkat predikat sebaik-baiknya makhluk dan 

makhluk lainya, diperlukan adanya Pendidikan akhlak yang pada hakekatnya 

mengajarkan upaya pembentukan kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai 

agamis baik berfikir maupun bertindak. 

Berdasarkan hal tersebut banyak usaha yang digunakan untuk melaksanakan 

akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan berbagai macam metode terus 

berkembang. Ini menunjukkan  akhlak memang perlu dibina dan pembinaan ini 

ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak 

mulia, taat kepada Allah dan RasulNya, hormat kepada ibu bapaknya dan sebagainya. 

Menurut Nur Uhbiyati, pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

                                                           
10

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  Diponegoro, Bandung, Cet. 10, 

2010, hlm. 517  



 
 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
11

 

Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
12

 Sedangkan menurut 

Zakiah Daradjat, pendidikan Agama Islam adalah: pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
13

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berlandaskan 

ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak 

menuju perkembangan yang maksimal, sehingga terbentuk kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai Islam. 

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu 

atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat 
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mencapai kesejahteraan hidupnya.
14

 Guru sebagai pembimbing perlu memiliki 

keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.
15

 

Pengajaran adalah suatu yang kompleks, suatu profesi yang menuntut atau 

menyita banyak waktu dan tenaga dalam rangka persiapan dan 

mempersiapkan para anggotanya. Kerumitan pengajaran pada umumnya 

membutuhkan desain kurikulum yang tepat juga perlunya standar calon 

penerimaan guru. Hal ini turut menentukan upaya penyiapan program dan 

meningkatkan citra terhadap profesi keguruan (kependidikan). Kriteria berikut 

ini berkenaan dengan penyaringan dan pemilihan calon guru guna 

memberikan bimbingan dan tuntutan dalam proses pendidikan guru.
16

 

Pendidik menurut Moh. Fadhil A-Djamil menyebutkan bahwa “pendidik 

adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga 

terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki 

oleh manusia.”
17

 Sedangkan menurut Zakiah Daradjat berpendapat bahwa “pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

peserta didik.
18

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pendidik atau guru 

adalah orang yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku 

peserta didik, dan bisa mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik 

sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
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Berkenaan dengan itu guru akhlak sangat berperan penting dalam memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik dalam rangka mengarahkan proses 

pertumbuhan dan perkembangan mereka menuju terbentuknya pribadi muslim yang 

utama dan mandiri. Sebagaimana tugas guru agama menurut Abu Ahmadi adalah 

sebagai berikut: 

1. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

2. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

3. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia 

4. Mendidik anak agar taat menjalankan agama.
19

 

 

Salah satu tugas guru pendidikan akhlak di lingkungan sekolah adalah 

mendidik anak agar berbudi pekerti atau akhlak yang mulia. Dalam konteks 

pembinaan akhlak, pemberian perhatian kepada peserta didik sebagai salah satu 

bentuk tugas guru akhlak di sekolah yang harus dijalankan terus menerus. Perhatian 

penuh dari guru akhlak dalam pembentukan akhlak peserta didik sangat diperlukan 

agar memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.  

Perhatian guru akhlak dapat ditunjukkan dalam sikap-sikap edukatif yang 

tertuju pada bimbingan akhlak, sebagaimana dinyatakan oleh Zainal Abidin Ahmad 

bahwa “pada dasarnya perhatian guru akhlak tersebut memiliki dampak positif 

terhadap kondosi akhlak peserta didik, jika guru akhlak benar-benar selalu 

memperhatikan dan memberikan didikan kepada para peserta didiknya”.
20
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Guru harus dapat memberikan dorongan  untuk mendinamisasikan potensi 

peserta didik, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas sehingga akan terjadi dinamika 

dalam proses belajar mengajar, dalam hal ini guru berfungsi : 

1. Sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. 

2. Sebagai organisator, pengelola kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien pada diri peserta didik.                          

3. Sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi belajar 

peserta didik dalam bidang akademik maupun dalam bidang tingkah lakunya 

sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya berhasil atau tidak.
21

    

 

Selain harus melaksanakan fungsi di atas,  seorang  guru harus melaksanakan 

berbagai macam tugas yaitu : 

1. Guru harus menjadi seorang model dan sekaligus menjadi meteor dari peserta 

didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral di sekolah. 

2. Masyarakat sekolah haruslah diwujudkan sebagai masyarakat bermoral 

3. Mempraktikan disiplin moral 

4. Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas 

5. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum yang ada. 

6. Mewujudkan budaya belajar bekerja sama 

7. Menumbuhkan kesadaran karya pada peserta didik. 

8. Mengembangkan refleksi moral melalui pendidikan. 

9. Mengerjakan resolusi konflik.
22

 

 Pembiasaan dan pengawasan dalam penerapan tata tertib sekolah perlu 

diberikan oleh guru akidah akhlak, sebab dengan pembiasaan dan pengawasan itu 

peserta didik  akan dapat terlatih untuk menaati peraturan sekolah dan tidak 

melanggar tata tertib tersebut, selain itu guru akidah akhlak juga harus berani 
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memberikan hukuman jika terdapat peserta didik  yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan sekolah agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi.  

Dengan demikian para guru hendaknya memahami prinsip-prinsip bimbingan 

dan menerapkan dalam proses belajar mengajar, seorang guru hendaknya selalu 

memberikan pengarahan atau mengarahkan peserta didiknya kepada hal-hal yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Wujud nyata dari disosialisasikannya nilai-nilai pendidikan akidah akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menaati berbagai tata tertib atau 

peraturan yang ada di sekolah. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 

Tata tertib sekolah merupakan sebagian dari unsur kedisiplinan yang harus 

dipatuhi oleh setiap peserta didik  agar mereka melakukan tindakan-tindakan baik 

secara terus menerus yang berawal dari lingkungan sekolah secara formal dan 

kemudian jika didukung secara informal di lingkungan keluarga serta dalam 

pergaulan sehari-hari dengan teman ditengah-tengah masyarakat juga mendukung 

pada pembentukan diri yang disiplin untuk mematuhi tata tertib. Maka diharapkan 

kelak para peserta didik  akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan memiliki 

kedisiplinan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Kahfi ayat 

2 yaitu : 

    
   

   



 
 

    
     

 

Artinya : “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 

mendapat pembalasan yang baik”.(QS. Al Kahfi : 2)
23

 

 

Salah satu tujuan diterakannya berbagi peraturan di sekolah bertujuan agar 

peserta didik dapat menunjukkan sikap kedisiplinan dalam belajar.   Disiplin yaitu 

“suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi 

atau wadah tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang.
24

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelas bahwa disiplin adalah suatu cara 

mendidik anak atau peserta didik  dalam pembentukan tingkah laku untuk mencapai 

suatu tujuan dengan melibatkan dua unsur yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi sama lain. Kedua unsur itu yaitu kondisi yang ada pada diri anak 

umpamanya minat, keinginan dan kesadaran terhadap perlunya suatu keteraturan di 

lingkungan sekitarnya. Adapun kondisi yang lainnya yaitu kondisi di luar diri anak 

(lingkungan sosial) perlu memberikan berbagai ketentuan, peraturan dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatur dan menentukan tingkah laku yang 

diharapkan. Maka dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan kesadaran untuk 

mengadakan self control dalam batas-batas yang berlaku. 
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Mengingat pentingnya disiplin belajar khususnya di sekolah dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan, maka kepada peserta didik diharapkan untuk 

mematuhi dan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk berdisipin yang baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa "istilah disiplin biasanya dikaitkan dengan 

keadaan yang tertib, artinya suatu keadaan di mana perilaku seseorang mengikuti 

pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu".
25

 

Tingkah laku pelanggaran disiplin yang biasa terjadi ialah terlambat, 

melalaikan tugas, berisik di kelas, berkirim surat, membantah perintah, ribut, contoh 

dalam tindakan marah, merusak benda-benda, nakal (bergulat), sikap tidak susila".
26

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah sudah jelas. Sehingga apabila peserta 

didik melakukan salah satu dari kriteria-kriteria di atas, maka dapat dikatakan tidak 

disiplin. Pada dasarnya disiplin adalah kesanggupan seseorang atau dirinya sendiri 

dalam mengatur waktu. Masalah kedisiplinan dapat menjadi faktor penunjang belajar 

yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. 

Dalam mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran kedisiplinan dan tata 

tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, guru perlu menjalankan perannya 

yaitu : 

1. Bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka;  
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2. Terampil berkomunikasi yang efektif sehingga mampu menerima perasaan 

dan mendorong kepatuhan siswa;  

3. Menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, sehingga membantu siswa 

dalam mengatasinya; dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari 

perilaku yang salah;  

4. Membantu siswa dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai 

dan membentuk sistem nilainya sendiri;  

5. Bersikap sebagai orang dewasa terutama ketika berhadapan dengan siswa 

yang menghadapi masalah;  

6. Mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Guru perlu bersikap 

positif dan bertanggung jawab; dan  

7. Melaksanakan peraturan;  

8. Meniciptakan lingkungan yang kondusif;  

9. Sikap yang tegas tegas.
27

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa peranan guru dalam mengantisipasi 

berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik 

adalah menegur dan menasihati anak-anak yang melakukan perbuatan buruk, 

memotivasi untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tidak baik, memberi 

sanksi dan hukuman bagi yang melanggar peraturan yang ada, membiasakan berlaku 

tertib dalam segala hal, memberi contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian 

maupun perbuatan. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pra survey di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung diperoleh data tentang tata tertib sekolah yaitu sebagai berikut : 

a. Setiap peserta didik  berkewajiban menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Setiap peserta didik  wajib berbudi pekerti luhur, sopan santun terhadap guru 

dan sesama teman. 

                                                           
27

Tulus Tu’u,  Peran Disipin pada perilaku dan Prestasi Siswa, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 

75. 



 
 

c. Setiap peserta didik  wajib mengikuti pelajaran dengan tertib mulai pelajaran 

pertama sampai pelajaran terakhir. 

d. Setiap peserta didik  yang tidak hadir di sekolah harus ada surat keterangan 

dari orang tua. 

e. Setiap peserta didik  harus mengikuti kegiatan intrakurikuler/ekstrakurikuler. 

f. Setiap peserta didik  wajib mengikuti upacara bendera. 

g. Setiap peserta didik  wajib berpakaian seragam dan rapi. 

h. Setiap peserta didik  harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran 

dimulai.  

i. Setiap peserta didik  harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan 

mengumpulkannya tepat waktu.
28

 

 

Salah satu guru pada MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung yaitu guru Aqidah 

Akhlaq  sesuai dengan hasil interview pada saat pra survey menyatakan telah 

menjalankan peranannya dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah, 

sebagaimana hasil interview dibawah ini : 

 “Selama ini saya telah menjalankan peran sebagai guru dalam mengatasi 

pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Hal-hal 

yang saya lakukan adalah yaitu bersikap empatik dan terbuka, berkomunikasi, 

menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, membantu siswa, bersikap 

dewasa, melaksanakan peraturan, meniciptakan lingkungan yang kondusif dan 

bersikap tegas”.
29

 

Namun upaya tersebut di atas belum berdampak dalam mengantisipasi 

berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung. Hal ini dapat diindikasikan masih adanya beberapa peserta didik  yang 

sering melanggar tata tertib sekolah. Hal ini dapat dilihat dari data berikut : 
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Tabel 1   

Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 
 

No Kelas 
Jumlah  

Siswa 

Bentuk  Kenakalan Jumlah 

Total A B C D E F 

1 VII  38 2 - 2 1 - 1 6 

2 VIII 28 2 3 2 4 - 2 13 

3 IX 35 1 1 1 2 - 1 6 

Jumlah 101 5 4 5 7 - 4 25 

Sumber : Dokumentasi Bentuk Pelanggaran MTs Al-Khairiyah  

 

Keterangan :  A. Membolos    

  B. Merokok    

  C. Berkelahi     

  D. Datang terlambat 

E. Mencuri alat teman 

F. Tidak mengikuti upacara 

 

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa kelas  VIII  merupakan kelas yang 

paling banyak melakukan berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah 

dibandingkan dengan kelas yang lain. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk 

meneliti upaya dalam  mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-

Khairiyah. 

D. Rumusan Masalah 

Wardi Bachtiar merumuskan definisi masalah sebagai “kesenjangan atau 

kelainan dari yang semestinya atau dapat berupa pertanyaan yang memerlukan 

jawaban ilmiah”
30
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Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Upaya Guru Akidah Akhlak dalam 

Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung?”. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui upaya guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib 

sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a.  Bagi sekolah diharapkan penelitian ini mampu menjadi masukan yang 

membangun dalam rangka meningkatkan peran serta peserta didik dalam 

menaati peraturan sekolah. 

b. Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

pemikiran positif dalam rangka meningkatkan upaya guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan tata tertib sekolah. 

 

 

F. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.
31

 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data dengan melukiskan 

sebagaimana adanya, tanpa diiringi dengan alasan atau pandangan analisis dari 
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penulis.
32

 Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya 

di lapangan yaitu upaya guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib 

sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

1. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

menelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, 

misalnya individu atau perseorangan. Data ini biasa berupa hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi.
33

 Dalam penelitian ini penulis 

mendapat data primer dari lapangan, adapun sumber data ini diperoleh 

dari : 

1) Observasi langsung ke tempat penelitian atau lapangan. 

2)  Wawancara  

3)  Dokumentasi  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut 

menjadi bentu-bentuk sepeti table, grafik, diagram, gambar dan 

sebagainya sehingga lebih informative.
34

 Data ini biasanya diperoleh dari 
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perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.
35

 Data yang 

dimaksud adalah data yang ada kaitanya dengan variable-variabel pada 

penelitian dan dukungan dari berbagai pihak. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penelitian berpijak pada fakta di lapangan. Bagaimana tingkat kemampuan 

peserta didik dalam menggunakan metode pembelajaran dengan baik dan benar. 

Untuk itu dibutuhkan informasi sebanyak mungkin. 

Menurut suharsimi Arikunto observasi adalah “cara paling efektif dalam 

pengumpulan data dengan melengkapi dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen.
36

 Senada dengan itu Usman dan Akbar bahwa observasi adalah 

“pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala gejala yang diteliti.
37

 

Berdasarkan beberapa pengertian  tersebut yang dimaksudkan Observasi adalah 

pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan 

sesuai dengan masalah yang akan diamati. 

Data-data yang hendak diperoleh dari metode ini antara lain: 

1. Situasi dan kondisi akhlak kelas VIII di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

2. Sarana dan prasarana pendidikan kegiatan belajar di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung. 
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3. Upaya guru akhlak dalam melaksanakan akhlak peserta didik kelas VIII di 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

4. Mengumpulkan data tentang berbagi bentuk  pelanggaran tata tertib sekolah 

yang dilakukan oleh peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

 

b. Interview  

Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri".
38

 

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan 

salah satu metode untuk memperoleh informasi dengan jalan melakukan komunikasi 

secara langsung antar dua orang atau lebih dilakukan secara lisan.  

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat 

dibagi atas tiga: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer 

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok penelitian. 

3. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
39
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Dalam penelitian ini digunakan Interview bebas terpimpin yaitu pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai beberapa orang guru berkenaan 

dengan upayanya dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung juga ditujukan kepada Kepala Sekolah  untuk 

mendapatkan data tentang kondisi obyektif sekolah. 

c. Dokumentasi  

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan data-data berupa buku catatan (dokumen). Sebagaimana dijelaskan 

oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: “ Metode dokomenter, sumber informasinya 

berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data 

tinggal mentrasfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang 

telah disiapkan untuk mereka sebagai mestinya”.
40

 

 

Adapun data-data yang hendak diperoleh dengan metode ini antara lain: 

a. Sejarah didirikannya MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

b. Struktur Organisasi MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

c. Keadaan guru, karyawan, serta peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung 

                                                           
40

 Sanapiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial, Usaha Nasional Surabaya, 

Edisi Revisi, 2002, hlm. 42-43 



 
 

3. Metode Analisis data 

Menurut pendapat sugiono, dalam penelitian kualitatif data diperoleh dengan 

berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulandata yangbermacam-

macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
41

 Menurut sutrisna 

hadi data yang bersifat kualitatif yaitu data yang dianalisis dengan meggunakan dua 

metode yaitu: 

1. Induktif: yaitu cara berpikir dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang 

konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode 

ini dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai persamaan 

sehingga menjadi suatu kesimpulan.  

2. Deduktif: yaitu cara-cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dengan  

berangkat dari hal atau peristiwa yang umum menuju pada hal  yang khusus.
42

 

 

Aktifitas dalam analisis data, data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data) dan conclusion drawing atau verification. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selajutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendispleykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat.  Setelah itu 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
43
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

G. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan 

maksud untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca. Judul skripsi ini 

adalah “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

5. Upaya 

Upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud, akal, 

ikhtiar.
44

 Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang upaya apa saja yang ditempuh 

oleh guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung.  

6. Guru Akidah Akhlak 

Guru adalah "anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan”.
45

  

Sedangkan guru dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen diartikan dengan “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
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didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.
46

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengertian guru adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya, baik secara 

klasikal maupun individual. Sedangkan yang dimaksud guru akidah akhlak didalam 

skripsi ini guru yang mengajar pelajaran akidah akhlak. 

7. Melaksanakan Tata Tertib 

Tata tertib adalah “ketentuan, peraturan dan norma-norma yang berlaku di 

sekolah atau instansi lain”.
47

 

  Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pelanggaran tata tertib 

suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah 

dibuat dan ditetapkan dan  harus dipatuhi yang dalam hal ini di lingkungan MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

8. MTs Al-Khairiyah  

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung adalah suatu lembaga pendidikan formal 

pada jenjang sekolah menengah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama 

yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

Berdasar uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan skripsi 

ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam mengenai 
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Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung. 

 

H. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan 

judul sebagai berikut : 

 Pembinaan tata tertib sangat penting untuk menciptakan kedisiplinan belajar 3.

mengajar serta kedisiplinan peserta di lingkungan sekolah agar kelak dapat 

menjadi unsur pembiasaan diri pribadi siswa dengan aturan-aturan yang mengikat 

mereka untuk mencapai kebiasaan hidup yang teratur dengan baik serta taat 

terhadap peraturan. 

 Berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan melalui beberapa mata pelajaran yang 4.

diajarkan di sekolah dari tingkat dasar sampai dengan atas memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan upaya menciptakan ketaatan peserta didik terhadap tata 

tertib di lingkungan sekolah. 

 

I. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan akhlak pada saat ini menjadi sangat penting dalam pembentukan 

watak bangsa, oleh karena itu melalui materi pendidikan akhlak yang diajarkan di 

madrasah merupakan suatu upaya pembentukan dasar bagi peserta didik untuk 

memahami ajaran akhlak. Menurut Marimba berdasarkan fungsi dan keadaan tugas 

“lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat dikatagorikan menjadi tiga kategori besar, 



 
 

yaitu: keluarga, sekolah-sekolah dan badan-badan pendidikan kemasyarakatan.”
48

 Ki 

Hajar Dewantara menyebutnya bahwa dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah 

“Tri Pusat Pendidikan”, yaitu lingkungan pendidikan yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Tiga lembaga tersebut adalah: 

Pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.
49

 

Kedua pandangan tersebut memberikan penekanan bahwa peranan yang 

sangat penting dan memberikan pengaruh terhadap anak didik adalah: Pertama 

lingkungan keluarga. Kedua lingkungan sekolah. Sekolah biasanya disebut juga 

dengan lingkungan formal, sementara ke lembaga persekolahan untuk menimba 

pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan, akhlaq, sesuai  dengan ajaran-

ajaran Islam. Ketiga, lembaga pendidikan kemasyarakatan. Lembaga pendidikan 

seperti ini biasanya berorientasi langsung kepada hal-hal yang bertalian dengan 

kehidupan. Bahwa pendidikan kemasyarakatan merupakan pendidikan penunjang 

bagi pendidikan keluarga dan sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami ketiga lembaga pendidikan yang 

disebutkan di atas, sebenarnya satu rangkaian dari tahapan-tahapan yang tidak dapat 

dipisahkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, maka ketiga lembaga tersebut di 

atas berjalan seiring, setujuan, terpadu dan saling lengkap-melengkapi ketiganya 
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sama-sama bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam masalah 

pendidikan para generasi muda (peserta didik). 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa “untuk membentuk kepribadian anak 

didik, hendaknya diberikan pengalaman agama sebanyak-banyaknya, 

kemudian memperbanyak pembiasaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga dengan demikian anak-anak terbiasa dengan sikap keagamaan 

yang selalu menuntunnya.”
50

 

 

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, maka yang menjadi tumpuan dan 

harapan para orang tua dalam mengharapkan anaknya menjadi manusia terdidik pada 

umumnya adalah sangat tergantung pada peranan lembaga pendidikan dalam hal ini 

sekolah formal seperti MTs dalam memberikan pelayanan terhadap penyelamatan 

generasi sebagai pelanjut sejarah dan harapan bangsa serta agama. Sebagai lembaga 

pendidikan formal,  MTs membutuhkan seorang guru pendidikan akhlak yang lebih 

proaktif dalam pembinaan akhlak peserta didik.  

Melaksanakan akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan 

pendidikan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.”
51
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Agama memberikan arah dan tujuan bagaimana seharusnya hidup agar 

memiliki nilai-nilai yang mulia dan bagi eksistensinya di muka bumi ini serta di 

akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat ;13: 

ِ أَۡتقَٰىُكۡمۚۡ .......   ٣١إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعندَ ٱَّللَّ

Artinya : “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa...”
52

 

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia di anggap mulia di sisi Allah SWT 

dan mendapat predikat sebaik-baiknya makhluk dibandingkan makhluk lainya yang 

di ciptakan oleh Allah SWT adalah orang yang bertaqwa. 

Sementara untuk mencapai tingkat predikat sebaik-baiknya makhluk dan 

makhluk lainya, diperlukan adanya Pendidikan akhlak yang pada hakekatnya 

mengajarkan upaya pembentukan kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai 

agamis baik berfikir maupun bertindak. 

Berdasarkan hal tersebut banyak usaha yang digunakan untuk melaksanakan 

akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan berbagai macam metode terus 

berkembang. Ini menunjukkan  akhlak memang perlu dibina dan pembinaan ini 

ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak 

mulia, taat kepada Allah dan RasulNya, hormat kepada ibu bapaknya dan sebagainya. 

Menurut Nur Uhbiyati, pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 
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mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
53

 

Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
54

 Sedangkan menurut 

Zakiah Daradjat, pendidikan Agama Islam adalah: pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
55

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berlandaskan 

ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak 

menuju perkembangan yang maksimal, sehingga terbentuk kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai Islam. 

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu 

atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari dan mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat 

                                                           
53

 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cet.2, 1998, hlm. 11. 
54

 Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, PT. Al-maarif, Bandung, Cet. 5, 

1981,  hlm. 23. 
55

 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 2, 1992, hlm. 86. 



 
 

mencapai kesejahteraan hidupnya.
56

 Guru sebagai pembimbing perlu memiliki 

keterampilan cara mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa.
57

 

Pengajaran adalah suatu yang kompleks, suatu profesi yang menuntut atau 

menyita banyak waktu dan tenaga dalam rangka persiapan dan 

mempersiapkan para anggotanya. Kerumitan pengajaran pada umumnya 

membutuhkan desain kurikulum yang tepat juga perlunya standar calon 

penerimaan guru. Hal ini turut menentukan upaya penyiapan program dan 

meningkatkan citra terhadap profesi keguruan (kependidikan). Kriteria berikut 

ini berkenaan dengan penyaringan dan pemilihan calon guru guna 

memberikan bimbingan dan tuntutan dalam proses pendidikan guru.
58

 

Pendidik menurut Moh. Fadhil A-Djamil menyebutkan bahwa “pendidik 

adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga 

terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki 

oleh manusia.”
59

 Sedangkan menurut Zakiah Daradjat berpendapat bahwa “pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

peserta didik.
60

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pendidik atau guru 

adalah orang yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku 

peserta didik, dan bisa mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik 

sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
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Berkenaan dengan itu guru akhlak sangat berperan penting dalam memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik dalam rangka mengarahkan proses 

pertumbuhan dan perkembangan mereka menuju terbentuknya pribadi muslim yang 

utama dan mandiri. Sebagaimana tugas guru agama menurut Abu Ahmadi adalah 

sebagai berikut: 

5. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

6. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

7. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia 

8. Mendidik anak agar taat menjalankan agama.
61

 

 

Salah satu tugas guru pendidikan akhlak di lingkungan sekolah adalah 

mendidik anak agar berbudi pekerti atau akhlak yang mulia. Dalam konteks 

pembinaan akhlak, pemberian perhatian kepada peserta didik sebagai salah satu 

bentuk tugas guru akhlak di sekolah yang harus dijalankan terus menerus. Perhatian 

penuh dari guru akhlak dalam pembentukan akhlak peserta didik sangat diperlukan 

agar memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.  

Perhatian guru akhlak dapat ditunjukkan dalam sikap-sikap edukatif yang 

tertuju pada bimbingan akhlak, sebagaimana dinyatakan oleh Zainal Abidin Ahmad 

bahwa “pada dasarnya perhatian guru akhlak tersebut memiliki dampak positif 

terhadap kondosi akhlak peserta didik, jika guru akhlak benar-benar selalu 

memperhatikan dan memberikan didikan kepada para peserta didiknya”.
62
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Guru harus dapat memberikan dorongan  untuk mendinamisasikan potensi 

peserta didik, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas sehingga akan terjadi dinamika 

dalam proses belajar mengajar, dalam hal ini guru berfungsi : 

4. Sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar mengajar. 

5. Sebagai organisator, pengelola kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien pada diri peserta didik.                          

6. Sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi belajar 

peserta didik dalam bidang akademik maupun dalam bidang tingkah lakunya 

sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya berhasil atau tidak.
63

    

 

Selain harus melaksanakan fungsi di atas,  seorang  guru harus melaksanakan 

berbagai macam tugas yaitu : 

1. Guru harus menjadi seorang model dan sekaligus menjadi meteor dari peserta 

didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral di sekolah. 

2. Masyarakat sekolah haruslah diwujudkan sebagai masyarakat bermoral 

3. Mempraktikan disiplin moral 

4. Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas 

5. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum yang ada. 

6. Mewujudkan budaya belajar bekerja sama 

7. Menumbuhkan kesadaran karya pada peserta didik. 

8. Mengembangkan refleksi moral melalui pendidikan. 

9. Mengerjakan resolusi konflik.
64

 

 Pembiasaan dan pengawasan dalam penerapan tata tertib sekolah perlu 

diberikan oleh guru akidah akhlak, sebab dengan pembiasaan dan pengawasan itu 

peserta didik  akan dapat terlatih untuk menaati peraturan sekolah dan tidak 

melanggar tata tertib tersebut, selain itu guru akidah akhlak juga harus berani 
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memberikan hukuman jika terdapat peserta didik  yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan sekolah agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi.  

Dengan demikian para guru hendaknya memahami prinsip-prinsip bimbingan 

dan menerapkan dalam proses belajar mengajar, seorang guru hendaknya selalu 

memberikan pengarahan atau mengarahkan peserta didiknya kepada hal-hal yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Wujud nyata dari disosialisasikannya nilai-nilai pendidikan akidah akhlak 

dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menaati berbagai tata tertib atau 

peraturan yang ada di sekolah. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 

Tata tertib sekolah merupakan sebagian dari unsur kedisiplinan yang harus 

dipatuhi oleh setiap peserta didik  agar mereka melakukan tindakan-tindakan baik 

secara terus menerus yang berawal dari lingkungan sekolah secara formal dan 

kemudian jika didukung secara informal di lingkungan keluarga serta dalam 

pergaulan sehari-hari dengan teman ditengah-tengah masyarakat juga mendukung 

pada pembentukan diri yang disiplin untuk mematuhi tata tertib. Maka diharapkan 

kelak para peserta didik  akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan memiliki 

kedisiplinan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Kahfi ayat 

2 yaitu : 

    
   

   



 
 

    
     

 

Artinya : “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 

mendapat pembalasan yang baik”.(QS. Al Kahfi : 2)
65

 

 

Salah satu tujuan diterakannya berbagi peraturan di sekolah bertujuan agar 

peserta didik dapat menunjukkan sikap kedisiplinan dalam belajar.   Disiplin yaitu 

“suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi 

atau wadah tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang.
66

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelas bahwa disiplin adalah suatu cara 

mendidik anak atau peserta didik  dalam pembentukan tingkah laku untuk mencapai 

suatu tujuan dengan melibatkan dua unsur yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi sama lain. Kedua unsur itu yaitu kondisi yang ada pada diri anak 

umpamanya minat, keinginan dan kesadaran terhadap perlunya suatu keteraturan di 

lingkungan sekitarnya. Adapun kondisi yang lainnya yaitu kondisi di luar diri anak 

(lingkungan sosial) perlu memberikan berbagai ketentuan, peraturan dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatur dan menentukan tingkah laku yang 

diharapkan. Maka dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan kesadaran untuk 

mengadakan self control dalam batas-batas yang berlaku. 
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Mengingat pentingnya disiplin belajar khususnya di sekolah dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan, maka kepada peserta didik diharapkan untuk 

mematuhi dan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk berdisipin yang baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa "istilah disiplin biasanya dikaitkan dengan 

keadaan yang tertib, artinya suatu keadaan di mana perilaku seseorang mengikuti 

pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu".
67

 

Tingkah laku pelanggaran disiplin yang biasa terjadi ialah terlambat, 

melalaikan tugas, berisik di kelas, berkirim surat, membantah perintah, ribut, contoh 

dalam tindakan marah, merusak benda-benda, nakal (bergulat), sikap tidak susila".
68

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah sudah jelas. Sehingga apabila peserta 

didik melakukan salah satu dari kriteria-kriteria di atas, maka dapat dikatakan tidak 

disiplin. Pada dasarnya disiplin adalah kesanggupan seseorang atau dirinya sendiri 

dalam mengatur waktu. Masalah kedisiplinan dapat menjadi faktor penunjang belajar 

yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. 

Dalam mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran kedisiplinan dan tata 

tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, guru perlu menjalankan perannya 

yaitu : 

10. Bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka;  
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11. Terampil berkomunikasi yang efektif sehingga mampu menerima perasaan 

dan mendorong kepatuhan siswa;  

12. Menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, sehingga membantu siswa 

dalam mengatasinya; dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari 

perilaku yang salah;  

13. Membantu siswa dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai 

dan membentuk sistem nilainya sendiri;  

14. Bersikap sebagai orang dewasa terutama ketika berhadapan dengan siswa 

yang menghadapi masalah;  

15. Mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Guru perlu bersikap 

positif dan bertanggung jawab; dan  

16. Melaksanakan peraturan;  

17. Meniciptakan lingkungan yang kondusif;  

18. Sikap yang tegas tegas.
69

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa peranan guru dalam mengantisipasi 

berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik 

adalah menegur dan menasihati anak-anak yang melakukan perbuatan buruk, 

memotivasi untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tidak baik, memberi 

sanksi dan hukuman bagi yang melanggar peraturan yang ada, membiasakan berlaku 

tertib dalam segala hal, memberi contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian 

maupun perbuatan. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat pra survey di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung diperoleh data tentang tata tertib sekolah yaitu sebagai berikut : 

j. Setiap peserta didik  berkewajiban menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

k. Setiap peserta didik  wajib berbudi pekerti luhur, sopan santun terhadap guru 

dan sesama teman. 
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l. Setiap peserta didik  wajib mengikuti pelajaran dengan tertib mulai pelajaran 

pertama sampai pelajaran terakhir. 

m. Setiap peserta didik  yang tidak hadir di sekolah harus ada surat keterangan 

dari orang tua. 

n. Setiap peserta didik  harus mengikuti kegiatan intrakurikuler/ekstrakurikuler. 

o. Setiap peserta didik  wajib mengikuti upacara bendera. 

p. Setiap peserta didik  wajib berpakaian seragam dan rapi. 

q. Setiap peserta didik  harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran 

dimulai.  

r. Setiap peserta didik  harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan 

mengumpulkannya tepat waktu.
70

 

 

Salah satu guru pada MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung yaitu guru Aqidah 

Akhlaq  sesuai dengan hasil interview pada saat pra survey menyatakan telah 

menjalankan peranannya dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah, 

sebagaimana hasil interview dibawah ini : 

 “Selama ini saya telah menjalankan peran sebagai guru dalam mengatasi 

pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Hal-hal 

yang saya lakukan adalah yaitu bersikap empatik dan terbuka, berkomunikasi, 

menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, membantu siswa, bersikap 

dewasa, melaksanakan peraturan, meniciptakan lingkungan yang kondusif dan 

bersikap tegas”.
71

 

Namun upaya tersebut di atas belum berdampak dalam mengantisipasi 

berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung. Hal ini dapat diindikasikan masih adanya beberapa peserta didik  yang 

sering melanggar tata tertib sekolah. Hal ini dapat dilihat dari data berikut : 
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Tabel 1   

Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 
 

No Kelas 
Jumlah  

Siswa 

Bentuk  Kenakalan Jumlah 

Total A B C D E F 

1 VII  38 2 - 2 1 - 1 6 

2 VIII 28 2 3 2 4 - 2 13 

3 IX 35 1 1 1 2 - 1 6 

Jumlah 101 5 4 5 7 - 4 25 

Sumber : Dokumentasi Bentuk Pelanggaran MTs Al-Khairiyah  

 

Keterangan :  A. Membolos    

  B. Merokok    

  C. Berkelahi     

  D. Datang terlambat 

E. Mencuri alat teman 

F. Tidak mengikuti upacara 

 

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa kelas  VIII  merupakan kelas yang 

paling banyak melakukan berbagai bentuk pelanggaran tata tertib sekolah 

dibandingkan dengan kelas yang lain. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk 

meneliti upaya dalam  mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-

Khairiyah. 

J. Rumusan Masalah 

Wardi Bachtiar merumuskan definisi masalah sebagai “kesenjangan atau 

kelainan dari yang semestinya atau dapat berupa pertanyaan yang memerlukan 

jawaban ilmiah”
72

 

                                                           
72

 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Logos, Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, 

hlm 43. 



 
 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Upaya Guru Akidah Akhlak dalam 

Melaksanakan Tata Tertib Sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung?”. 

 

K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui upaya guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib 

sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

2.   Kegunaan Penelitian  

c.  Bagi sekolah diharapkan penelitian ini mampu menjadi masukan yang 

membangun dalam rangka meningkatkan peran serta peserta didik dalam 

menaati peraturan sekolah. 

d. Bagi guru diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

pemikiran positif dalam rangka meningkatkan upaya guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan tata tertib sekolah. 

 

 

L. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.
73

 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data dengan melukiskan 

sebagaimana adanya, tanpa diiringi dengan alasan atau pandangan analisis dari 
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penulis.
74

 Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya 

di lapangan yaitu upaya guru akidah akhlak dalam melaksanakan tata tertib 

sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

4. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

menelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

c. Data Primer 

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, 

misalnya individu atau perseorangan. Data ini biasa berupa hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi.
75

 Dalam penelitian ini penulis 

mendapat data primer dari lapangan, adapun sumber data ini diperoleh 

dari : 

4) Observasi langsung ke tempat penelitian atau lapangan. 

5)  Wawancara  

6)  Dokumentasi  

d. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut 

menjadi bentu-bentuk sepeti table, grafik, diagram, gambar dan 

sebagainya sehingga lebih informative.
76

 Data ini biasanya diperoleh dari 
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perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.
77

 Data yang 

dimaksud adalah data yang ada kaitanya dengan variable-variabel pada 

penelitian dan dukungan dari berbagai pihak. 

5. Metode Pengumpulan Data 

d. Observasi 

Penelitian berpijak pada fakta di lapangan. Bagaimana tingkat kemampuan 

peserta didik dalam menggunakan metode pembelajaran dengan baik dan benar. 

Untuk itu dibutuhkan informasi sebanyak mungkin. 

Menurut suharsimi Arikunto observasi adalah “cara paling efektif dalam 

pengumpulan data dengan melengkapi dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen.
78

 Senada dengan itu Usman dan Akbar bahwa observasi adalah 

“pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala gejala yang diteliti.
79

 

Berdasarkan beberapa pengertian  tersebut yang dimaksudkan Observasi adalah 

pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan 

sesuai dengan masalah yang akan diamati. 

Data-data yang hendak diperoleh dari metode ini antara lain: 

5. Situasi dan kondisi akhlak kelas VIII di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

6. Sarana dan prasarana pendidikan kegiatan belajar di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung. 
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7. Upaya guru akhlak dalam melaksanakan akhlak peserta didik kelas VIII di 

MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

8. Mengumpulkan data tentang berbagi bentuk  pelanggaran tata tertib sekolah 

yang dilakukan oleh peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

 

e. Interview  

Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri".
80

 

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan 

salah satu metode untuk memperoleh informasi dengan jalan melakukan komunikasi 

secara langsung antar dua orang atau lebih dilakukan secara lisan.  

Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat 

dibagi atas tiga: 

4. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. 

5. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interviewer 

tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok penelitian. 

6. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
81
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Dalam penelitian ini digunakan Interview bebas terpimpin yaitu pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai beberapa orang guru berkenaan 

dengan upayanya dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung juga ditujukan kepada Kepala Sekolah  untuk 

mendapatkan data tentang kondisi obyektif sekolah. 

f. Dokumentasi  

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan data-data berupa buku catatan (dokumen). Sebagaimana dijelaskan 

oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: “ Metode dokomenter, sumber informasinya 

berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data 

tinggal mentrasfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang 

telah disiapkan untuk mereka sebagai mestinya”.
82

 

 

Adapun data-data yang hendak diperoleh dengan metode ini antara lain: 

d. Sejarah didirikannya MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

e. Struktur Organisasi MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

f. Keadaan guru, karyawan, serta peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung 
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6. Metode Analisis data 

Menurut pendapat sugiono, dalam penelitian kualitatif data diperoleh dengan 

berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulandata yangbermacam-

macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
83

 Menurut sutrisna 

hadi data yang bersifat kualitatif yaitu data yang dianalisis dengan meggunakan dua 

metode yaitu: 

3. Induktif: yaitu cara berpikir dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang 

konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode 

ini dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai persamaan 

sehingga menjadi suatu kesimpulan.  

4. Deduktif: yaitu cara-cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dengan  

berangkat dari hal atau peristiwa yang umum menuju pada hal  yang khusus.
84

 

 

Aktifitas dalam analisis data, data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data) dan conclusion drawing atau verification. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selajutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendispleykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat.  Setelah itu 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
85
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Guru Aqidah Akhlaq 

1. Pengertian Guru 

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik 

adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan 

persyaratan keterampilan teknis dan sikap   kepribadian tertentu yang kesemuanya itu dapat 

diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan,   Roestiyah N.K. mengatakan bahwa:  

“Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan 

profesinya, menjadi anggota organisasi profesional pendidikan memegang teguh 

kode etik profesinya, ikut serta di dalam mengomunikasikan usaha pengembangan 

profesi bekerja sama dengan profesi yang lain”.
86

 

 

Guru adalah suatu profesi yang bertanggung   jawab terhadap pendidikan siswa. Hal 

ini dapat dipahami   dari beberapa pengertian di bawah ini : 

a. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

guru.
87

 

b. Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidik dalam suatu 

situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, 
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sabar, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka, adil dan kasih 

sayang.
88

 

c. Guru adalah salah satu komponen manusia dalam   proses belajar mengajar, yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan.
89

 

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara keseluruhan harus 

memiliki kepribadian yang   baik dan mental yang tangguh, karena mereka dapat menjadi 

contoh bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Zakiyah Derajat mengemukakan tentang 

kepribadian guru sebagai berikut  "setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan 

dicontoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak".
90

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengertian guru 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya, baik secara 

klasikal maupun individual. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru/pengajar adalah mengelola 

pengajaran serta lebih efektif, dinamis, efisien dan positif yang ditandai dengan adanya 

kesadaran dan keterlibatan aktif di antara dua subyek pengajaran; guru sebagai penginisiatif 
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awal dan pengarah serta pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami d'm 

terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran.
91

  

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah betapa pentingnya peranan guru dan beratnya 

tugas serta tanggung jawabnya terutama dalam pengembangan potensi manusia (anak didik). 

Pekerjaan guru adalah suatu jenis pekerjaan yang tidak bisa dilihat hasilnya seseorang guru 

akan merasa bangga, puas dan merasa berhasil dalam tugasnya mendidik dan mengajar 

apabila ada di antara muridnya dapat menjadi seorang pelopor atau berguna bagi bangsanya. 

Mengingat pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka 

keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada unsur manusianya. Unsur manusia yang 

paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah pelaksana pendidikan, yaitu guru 

sebagaimana menurut Nana Sudjana tentang guru: 

“Guru adalah ujung tombak pendidikan sebab guru secara langsung berupaya 

mempengaruhi, dan mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang 

cerdas, terampil dan bermoral tinggi. Sebagai ujung tombak guru dituntut memiliki 

kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik dan pengajar”.
92

 

 

Guru adalah suatu tugas yang sangat mulia   karena dia mempersiapkan anak 

didiknya supaya berguna bagi nusa bangsa dan bertakwa kepada Allah SWT. hal ini sesuai 

dengan tugasnya yaitu : 
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Mendidik anak-anak supaya menjadi muslim sejati beriman teguh, beramal shaleh 

dan berbudi pekerti yang baik sehingga dapat ia menjadi seorang anggota masyarakat yang 

sanggup hidup berdiri di atas kaki sendiri mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya.  

Guru dan para pendidik, adalah merupakan perintis pembangunan di segala bidang 

kehidupan di masyarakat. Peranan guru itu mempunyai kedudukan yang penting dan utama 

dalam seluruh proses pendidikan, guru atau pendidik merupakan faktor penggerak utama 

maju mundurnya suatu lembaga pendidikan. 

Guru sebagai pembimbing dalam rangka kegiatan belajar mengajar harus mampu 

membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan seperti yang di kemukakan oleh Roestiyah, 

NK., bahwa : 

“Seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar individual. Masing-

masing anak mempunyai perbedaan dalam pengalaman, dan sifat-sifat pribadi yang 

lain sehingga dapat memberi kebebasan pada anak untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya dan penuh inisiatif dan kreatif dalam pekerjaan”.
93

 

 

Di samping itu guru sebagai pendidik dalam menentukan strategi belajar 

mengajarnya sangat memerlukan pengetahuan dan kecakapan khusus dalam bidang 

metodologi pengajaran. Karena gurulah yang akan membantu siswa untuk mencapai hasil 

yang baik. 
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Metode mengajar merupakan suatu cara yang dilakukan atau diterapkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran terhadap siswa dalam proses belajar mengajar. Pengertian 

metode dalam pendidikan adalah: 

Pengertian metode seperti yang dimaksud antara lain adalah suatu cara di dalam 

melakukan pendidikan, suatu bentuk langkah-langkah yang ditempuh untuk menyajikan suatu 

pengajaran kepada murid-murid, yang cara (langkah-langkah) itu sengaja dipilih yang serasi 

dengan mata pelajaran atau bahan/materi yang disajikan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu 

pendidikan.
94

 

Untuk menjadikan anak didik muslim sejati, muslim yang takwa, beriman teguh suka 

beramal dan berbudi luhur seharusnya para guru mengarahkan anak didiknya untuk 

meneladani Rasulullah SAW, karena beliaulah sebaik- baik, contoh teladan, sebagaimana 

firman Allah SWT. Yaitu :    

      

    

   

    

    

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah   itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia menyebut nama Allah" (QS. Al-Qalam : 4).
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Rasulullah SAW. di pandang sebagai guru yang pertama dalam Islam, dalam 

menjalankan tugas pengajaran itu, beliau dibantu oleh para sahabatnya yang diutus kepada 

orang-orang Arab untuk mengajarkan syari'at Islam.   Pada lembaga-lembaga pendidikan 

Islam bagaimanapun juga bentuknya, merupakan sumber untuk perbaikan manusia, dalam hal 

ini gurulah yang memasukkan pendidikan akhlak dan keagamaan ke dalam hati sanubari 

mereka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. 

Sedangkan untuk keberhasilan dalam suatu proses pendidikan dan pengajaran itu, 

hanya akan tercapai bila pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru juga baik, dengan 

disertai keikhlasan yang tinggi. Di samping persyaratan lahiriyah, harus ada pula persyaratan 

hakiki yaitu: Mental, persiapan batin maupun kesanggupan. bekerja sebagai guru, 

berdasarkan. keinsafan yang dalam serta panggilan hati yang penuh dengan keikhlasan. 

Seorang guru harus mampu juga dalam bidang metodologi pendidikan, sebagaimana di 

kemukakan oleh Nasution, bahwa "guru yang baik menyesuaikan metode mengajar dengan 

bahan Pelajaran".
96

    

Menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syalbany bahwa metode mengajar adalah 

jalan seorang guru   untuk memberi paham kepada murid-muridnya dan meruah tingkah 

lakunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan".
97

 Jadi di antara tanggung jawab guru 

adalah: 
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a. Sebagai pengajar dan pendidik, berarti guru berperan sebagai penyampai gagasan 

ilmu pengetahuan, informasi dan nilai-nilai hidup serta keterampilan dan sikap-sikap 

tertentu pada peserta didiknya, 

b. Sebagai administrator, berarti guru merencanakan kegiatan belajar  mengajar, menilai 

hasil belajar murid atau setidak-tidaknya guru mengetahui keberhasilan yang 

tercapai. 

c. Sebagai manager kelas, yaitu seorang yang terampil memimpin kelas, guru dapat 

mengarahkan belajar murid, mampu memberi motivasi kepada anak didik. 

d. Sebagai kounselor atau pembimbing, berarti guru harus mampu mengetahui sejauh 

manakah masalah-masalah pribadi siswa dapat dipecahkan untuk menunjang 

kegiatan belajar murid.
98

 

 

Tugas dan kewajiban guru, sebagaimana dijelaskan oleh Etty Kartikawati bahwa 

aktivitas dan kewajiban guru meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Dalam bidang administrasi Kurikulum, di antaranya: 

1) Menyusun program mengajar sesuai dengan GHPP. 

2) Menyusun model satuan pelajaran beserta pembagian waktunya. 

3) Menyusun dan merencanakan program evaluasi. 

4) Memberikan bimbingan belajar kepada murid. 

 

b. Dalam bidang administrasi murid di antaranya: 

1) Menjadi panitia dalam penerimaan murid baru  

2) Mempertimbangkan syarat kenaikan kelas atau kelulusan. 

3) Menyusun tata tertib sekolah. 

4) Membantu mengawasi dan membimbing organisasi murid. 

5) Berpartisipasi dalam upacara kegiatan sekolah. 

c. Dalam bidang administrasi sarana pendidikan, di antaranya: 

1) Inventarisasi alat peraga dalam bidang studi masing-masing. 

2) Merencanakan dan mengusahakan buku pegangan baik untuk guru maupun 

murid. 

3) Mengatur penggunaan laboratorium sekolah. 

d. Kegiatan gabungan sekolah dengan masyarakat: 

1) Pengabdian masyarakat, misalnya memberikan ceramah, ikut membina karang 

taruna, bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. 

2) Duduk bersama dalam kepanitiaan tertentu. 

3) Ikut rapat dalam BP3/orang tua murid. 

4) Ikut menjaga dan mempertahankan nama baik sekolah.
99
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Dilihat dari perincian tugas dan kewajiban guru tersebut di atas maka sudah jelas 

bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, karena selain tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pengajar dan pendidik, maka bertugas pula dalam bidang administrasi yang 

berkaitan dengan tugasnya, serta berkewajiban untuk berhubungan dan membina masyarakat 

di lingkungannya. 

Dengan melihat begitu besarnya tugas guru maka guru tidak hanya dituntut untuk 

berilmu yang memadai tetapi juga berkepribadian yang dapat dijadikan anutan bagi anak 

didik dan lingkungannya.  

Zakiah Daradjat menyatakan bahwa “faktor terpenting bagi seorang  guru adalah 

kepribadiannya, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan 

pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi penghancur dan perusak".
100

 

Dengan demikian dapat maklumi bahwa tugas guru bukan hanya menjadikan anak 

pintar untuk menguasai segudang ilmu pengetahuan saja tetapi lebih dari itu mereka harus 

dibentuk menjadi manusia dewasa yang berkepribadian yang baik dan memiliki persaan diri 

yang peka terhadap berbagai permasalahan di lingkungan hidupnya. 

Tugas guru juga meliputi pemberian kasih sayang kepada murid di mana guru di 

sekolah jika berlaku sebagai pengganti orang tua di rumah. M.I. Soelaeman menyatakan 

bahwa “harapan mereka begitu tinggi dapat dipahami, karena guru di sekolah dipandang 
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sebagai pengganti orang tua, penjaga pelindung dan pengasuh anak, penyambung lidah dan 

tangan orang tua”.
101

 

Jadi guru tidak hanya memiliki tugas untuk membimbing anak sebagai anak didik 

melainkan juga harus mencurahkan kasih sayangnya Kepada anak didik selayaknya anak 

mereka sendiri dengan penuh perhatian, kasih sayang dan memberikan penghargaan yang 

dapat membesarkan jiwa anak. 

Membimbing dan memberikan kasih sayang terhadap anak didik bukan saja menjadi 

harapan orang tua, tetapi lebih lanjut itu merupakan perintah agama terhadap para pendidik 

selaku pengganti dari orang tua murid. 

Tugas orang tua tersebut secara formal dilimpahkan oleh orang tua kepada guru, 

sehingga secara otomatis tugas orang tua telah diambil alih oleh guru untuk membentuk anak 

tersebut memiliki karakter yang baik dan mulia sehingga berguna dan bermanfaat bagi 

seluruh masyarakat sekitarnya, berguna bagi negara dan bangsanya serta berguna pula bagi 

agamanya untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dan juga mampu berbakti 

kepada kedua orang tuanya yang akhirnya mampu memperoleh kesejahteraan hidup dunia 

dan akhirat. 

3. Peranan Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa merupakan peranan penting, 

karena salah satu indikasi keberhasilan tugas guru adalah jika siswa mampu mencapai 
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prestasi belajarnya dengan sebaik mungkin. Sebab itulah dinyatakan bahwa "guru 

bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik".
102

 

Dalam kaitannya peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar ini maka guru 

dituntut memiliki kemampuan-kemampuan khusus di antaranya: 

a. Mengembangkan kepribadian. 

b. Menguasai landasan kependidikan. 

c. Menguasai bahan pengajaran. 

d. Mampu menyusun program pengajaran yang baik. 

e. Melaksanakan program pengajaran. 

f. Menilai hasil proses!belajar mengajar yang dilaksanakan, 

g. Mampu menyelenggarakan program bimbingan.
103

 

 

Kemampuan guru tersebut di atas sangat diperlukan dalam rangka menjalankan 

peranannya untuk memberi pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak didik agar 

dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya peranan guru dalam usaha meningkatkan prestasi belajar tersebut dalam 

pelaksanaannya tidak lepas dari peranannya sebagai tenaga pengajar yang harus mampu 

memberikan materi kepada siswa dengan sebaik-baiknya, sehingga siswa mampu belajar 

secara efektif dan efisien. 

Dalam hal ini guru dituntut untuk melakukan peranannya dalam interaksi belajar 

mengajar antara lain: 
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a. Sebagai fasilitator, ialah menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan individu 

yang belajar. 

b. Sebagai pembimbing, ialah memberikan bimbingan kepada siswa,dalam interaksi 

belajar, agar siswa mampu belajar dengan lancar dan berhasil secara efektif dan 

efisien. 

c. Sebagai motivator, ialah pemberi dorongan semangat agar siswa mau dan giat 

belajar. 

d. Sebagai organisator ialah mengorganisasi kegiatan belajar mengajar siswa maupun 

guru. 

e. Sebagai manusia sumber, di mana guru dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh siswa baik pengetahuan. keterampilan maupun sikap
104

 

 

Dengan menjalankan peranan guru dalam interaksi belajar mengajar dengan sebaik-

baiknya yaitu sebagai fasilitator, pembimbing motivator, organisator serta manusia sumber 

tersebut maka diharapkan siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dan setelah selesai 

mengikuti proses belajar mengajar akan mampu mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya yang 

ditunjukkan dalam bentuk prestasi belajar yang baik. 

Agar proses belajar mengajar sebagai interaksi dapat dialami siswa secara efektif dan 

efisien serta dapat menumbuhkan prestasi belajar yang baik maka harus ada lima komponen 

utama sebagaimana dinyatakan oleh Daryanto, bahwa: 

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

b. Adanya bahan pelajaran sebagai isi interaksi. 

c. Adanya metodologi sebagai alat untuk menumbuhkan proses interaksi. 

d. Adanya alat-alat  bantu -dan perlengkapan sebagai penunjang proses interaksi. 

e. Adanya penilaian sebagai barometer untuk mengukur proses interaksi tersebut 

mencapai hasil yang baik atau tidak.
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Kelima komponen tersebut oleh guru harus dipersiapkan dengan baik dalam rangka 

melaksanakan proses belajar mengajar agar benar-benar terencana secara matang dan dapat 

diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. 

Tujuan harus ditetapkan secara nyata sesuai dengan semua hal yang akan dicapai 

yang telah digariskan dalam kurikulum, kemudian bahan juga harus mendukung terhadap 

pencapaian tujuan yang berfungsi sebagai isi dari proses belajar mengajar, kemudian alat dan 

metode harus dipersiapkan secara selama dan penilaian sebagai alat ukur untuk standar 

keberhasilan yang diharapkan. 

 

B. Tata Tertib 

1. Pengertian Tata Tertib 

Tata tertib menunjukkan terhadap individu seseorang yang berdiri sendiri 

yang biasanya dikaitkan dengan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan 

norma-norma, masalah baik buruknya atau dapat diketahui dalam penampilan tingkah 

lakunya sehari-hari. 

Dibawah ini penulis kemukakan pengertian tata tertib menurut beberapa 

pendapat: 

a. Abubakar Muhammad, berpendapat bahwa tata tertib adalah “kekuatan yang 

dengan kekuatan itu guru dapat menumbuhkan perangai yang baik dalam jiwa 



 
 

murid, menimbulkan dan menanamkan kebiasaan patuh dalam jiwa mereka, 

rasa hormat kepada pimpinan, tunduk kepada peraturan”.
106

. 

b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mendefnisikan  adalah “semua 

ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab”.
107

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib 

menunjukkan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi 

individu seseorang yang biasanya dikaitkan dengan tingkah laku manusia yang 

berhubungan dengan norma-norma, masalah baik buruknya atau dapat diketahui 

dalam penampilan tingkah lakunya sehari-hari di lingkungan tertentu. 

 

2. Bentuk-bentuk Tata Tertib 

Tata tertib dibentuk oleh suatu lembaga yang bersangkutan agar para individu 

yang terlihat di dalamnya selalu mematuhi demi tegaknya disiplin atau selalu 

mengikuti aturan demi kebaikan bersama. 

Tata tertib yang dimaksudkan disini adalah tata tertib sekolah yang mengikat 

para siswanya agar selalu menjunjung tinggi nama sekolah, memacu kemajuan 

belajar, belajar memenuhi norma sekolah dan norma masyarakat serta menjadi insan 

yang baik. 
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Diantara tata tertib yang telah berjalan adalah sebagaimana dikemukakan oleh 

Hadari Nawawi sebagai berikut : 

a. Setiap siswa berkewajiban menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, 

masyarakat, bangsa dan negara  

b. Setiap siswa wajib berbudi pekerti luhur, sopan santun terhadap guru dan 

sesama teman 

c. Setiap siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib mulai pelajaran pertama 

sampai pelajaran terakhir 

d. Setiap siswa yang tidak dapat hadir di sekolah harus ada surat keterangan 

e. Setiap siswa harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler/ 

ekstrakurikuler 

f. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan di 

sekolah”.
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Tata tertib tersebut merupakan rumusan yang global dan ditentukan oleh para 

guru agar mampu membentuk kedisiplinan pada siswa-siswanya. 

 

3. Fungsi dan Tujuan Tata Tertib 

Tata tertib memiliki fungsi untuk mengatur dan mengikat agar siswa selalu 

mematuhi aturan sekolah dan siswa dapat dikendalikan dengan baik oleh pihak-pihak 

pengelola suatu sekolah. 

Hadari Nawawi mengatakan bahwa  ”dengan tata tertib itu maka siswa diikat 

dengan aturan yang dapat melatih mereka untuk hidup dengan baik di lingkungan 

sekolah”.
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Adapun tujuan dari tata tertib adalah mewujudkan ketenteraman, kenyamanan 

dan ketertiban dalam proses belajar mengajar serta pendidikan dan pengajaran agar 

dapat mencapai tujuan lembaga pendidikan yang diinginkan. 

Perlu kita ketahui bahwa tata tertib itu dapat berubah sesuai dengan kondisi 

yang ada, karena itu harus ada usaha untuk mendidik dan membentuk pribadi, artinya 

berusaha memperbaiki kehidupan anak yang nampak kurang baik sehingga menjadi 

lebih baik. 

Dengan demikian untuk mempengaruhi supaya anak mempunyai tata tertib, 

agar usaha yang diberikan dapat membentuk tata tertib anak sesuai dengan norma-

norma Islam serta kepercayaan dari seluruh aspek jiwanya. Dalam usaha ini untuk 

mencapai suatu tata tertib tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dari pada tata tertib itu sendiri. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tata tertib pada anak tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh Nana Sudjana bahwa:  

Hasil dari proses dipengaruhi banyak faktor yang terdapat dalam diri individu 

itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berada di luar individu (faktor 

eksternal). Faktor internal adalah kemampuan yang dimiliki, minat dan 

kemampuannya. Sedangkan faktor eksternal ialah proses pendidikan dan 

pengajaran yang dapat dibedakan menjadi tiga lingkungan, yaitu : lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
110
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang 

mempengaruhi tata tertib itu pada dasarnya adalah faktor internal dan faktor 

eksternal.  

1. Faktor internal dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kemampuan 

Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan individu untuk menyerap 

dan mengambil manfaat dari proses mata pelajaran aqidah akhlaq yang diikuti. 

“Ajaran yang telah disampaikan oleh guru dapat dijadikan pedoman dan patokan 

dalam bertindak dan bertingkah laku sehingga prilakunya itu selaras dengan ajaran 

agama Islam”.
111

 Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu menaati 

peraturan yang ada. 

 

b. Minat 

Minat adalah “kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan 

perhatian kepada seseorang, sesuatu atau kepada aktivitas-aktivitas tertentu”.
112

 

Orang yang memiliki minat yang tinggi akan melahirkan usaha keras menguasai 

nilai-nilai atau obyek-obyek yang hendak dipelajarinya. Demikian pula minat siswa 

dalam mengikuti mata pelajaran aqidah akhlaq sangat penting untuk membentuk tata 

tertib mereka karena dengan minat mereka akan berusaha keras untuk memahami 

ajaran Islam serta menuntun langkah-langkah dalam membentuk sifat yang mulia. 
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c. Perhatian 

Perhatian adalah “salah satu faktor psikologis yang dapat membantu 

terjadinya interaksi dalam proses belajar mengajar”,
113

 sebab itulah dengan perhatian 

yang tinggi terhadap mata pelajaran aqidah akhlaq akan membuahkan tata tertib yang 

lebih baik, mantap bagi anak. 

Dari ketiga macam faktor yaitu kemampuan yang dimiliki, minat dan 

perhatiannya, karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi tata tertib pada 

anak. 

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu peserta didik, 

dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Lingkungan keluarga  

Lingkungan keluarga adalah “merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama dalam membentuk pribadi anak didik”.
114

 Oleh karena itu keluarga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak, sehingga pendidikan yang pertama 

dan utama dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Orang tua harus menyadari dan 

mengetahui bahwa tujuan akhir mata pelajaran aqidah akhhlak yaitu anak dapat 

berdiri sendiri dengan tata tertib yang baik. 

Dalam hal ini, baik anak yang tidak lagi mempunyai keluarga, maka sebagian 

mereka ada yang tinggal di panti asuhan sebagai tempat bagi anak-anak yang tidak 

lagi memiliki ayah dan ibu. Di panti asuhan inilah sebagai pengganti lingkungan 
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keluarga dimana  anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, dengan kata lain panti 

asuhan memegang peranan penting dalam pembentukan tata tertib bagi anak. Orang 

tua asuh sebagai pengganti orang tua kandung sangat besar sekali peranannya dipanti 

asuhan untuk membentuk watak, jiwa serta tata tertib pada anak. 

b. Lingkungan sekolah 

Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam pendidikan anak, selaku 

pemberi pendidikan dan pengajaran, belajar yang tidak didapat dalam keluarga oleh 

anak. “Meningkatnya tuntutan kehidupan dan bervariasi serta kompleksnya masalah 

yang akan dipecahkan merupakan suatu titik tolak mengapa sekolah dibutuhkan 

dalam masyarakat”.
115

 Dengan adanya pendidikan atau seorang guru memberikan 

ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan agama yang berfungsi sebagai 

pembantu keluarga, untuk menjadi seorang pendidik dalam usaha membentuk tata 

tertib anak. Hal ini guru agamalah yang sangat berperan dalam membentuk tata tertib 

pada anak didik atau murid. 

c. Lingkungan masyarakat 

Pendidikan di masyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung, yang 

dilaksanakan secara tidak sadar baik oleh masyarakat ataupun oleh anak didik itu 

sendiri. 
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Lingkungan masyarakat turut membentuk anak dalam mendidik sebagai usaha 

untuk membentuk sikap sosial, keagamaan serta menambah ilmu pengetahuan. 

Pendidikan ini disebut pendidikan non formal. 

Berdasarkan ketiga lembaga pendidikan di atas merupakan suatu ketentuan 

dalam pembentukan atau pembinaan tiap anak didik untuk membentuk suatu tata 

tertib yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Melly Sri Sulastri Rifa’i 

menjelaskan bahwa : 

“Perkembangan pribadi pemuda pemudi tidak saja dihubungkan dengan 

potensi pembawaan mereka, tetapi terutama dihubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman yang mereka alami serta perlakuan-perlakuan yang 

mereka peroleh dari keluarga, sekolah dan masyarakat”.
116

 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa faktor internal tersebut meliputi kemampuan 

yang dimiliki, minat dan perhatian. 

Faktor eksternal tersebut meliputi faktor lingkungan yang terbagi dalam tiga 

lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat, dimana semuanya itu juga turut memberikan pengaruh pada 

pembentukan kepatuhan dan kebiasaan untuk menghargai dan menaati tata tertib pada 

anak. 
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C. Upaya Guru dalam Mengantisipasi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

 

Pendidikan kepada peserta didik harus diberikan ketika sejak lahir, pendidikan itu tidak 

terbatas pada usaha mengembangkan intelektualitas dan kecerdasan saja, melainkan 

mengembangkan kepribadian manusia. Di samping itu bukan saja pendidikan umum 

yang dapat mengembangkan kepribadian manusia, akan tetapi pendidikan agama Islam 

tentu mempunyai fungsi dan peranan yang lebih besar untuk membentuk kepribadian 

manusia. 

Pendidikan agama Islam merupakan suatu proses di dalam menggali, 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga 

apa yang diperoleh peserta didik dapat dihayati dan diamalkan akan menciptakan 

sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana 

ditegaskan oleh Mahmud Yunus menyatakan bahwa ”pendidikan pendidikan agama 

Islam memelihara anak supaya jangan menuruti hawa nafsu yang murka dan menjaga 

mereka supaya jangan jatuh kelembah kehinaan dan kesesatan”.
117

 

Jadi melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam dapat menjadi pengendali, pengontrol, pembimbing 

didalam setiap tingkah laku dan perbuatan anak sehari-hari. Oleh karenanya guru 

harus berupaya mempertinggi budi pekerti dan memperkuat dalam melaksanakan tata 

tertib di sekolah.  

Guru perlu melakukan upaya-upaya dalam membentuk manusia Indonesia 

yang percaya dan taqwa kepada Allah SWT, menghayati dan mengamalkan ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, 
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mempertinggi budi pekerti, memperkuat tata tertib dan mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.
118

 

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi pelanggaran tata 

tertib sekolah adalah : 

a. Mengawasi ketertiban peserta didik dalam berbaris di depan kelas sebelum masuk 

ke dalam kelas kemudian peserta didik masuk ke dalam kelas sambil bersalaman 

dengan guru. 

b. Mengawasi pelaksanaan doa sebelum dan sesudah belajar. 

c. Memberi teguran dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis apabila peserta 

didik melakukan suatu kesalahan khususnya melanggar tata tertib sekolah.  

d. Memberi sanksi dan hukuman yang sifat mendidik apabila peserta didik 

melanggar tata tertib sekolah apabila setelah diberi peringatan secara lisan 

maupun tulisan tidak diindahkan.
119

 

 

Pendapat lain menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah adalah "berusaha menanamkan 

akhlaq yang mulia, memberikan pemahaman di dalam jiwa para peserta didik tentang 

pentingnya mematuhi peraturan, membiasakan mereka berpegang pada moral yang 

tinggi dan menghindari hal yang tercela, berpikir secara rohaniah dan insaniah atau 

berkemanusiaan serta menggunakan waktu buat belajar ilmu dunia dan ilmu- ilmu 

agama tanpa memandang keuntungan-keuntungan materi".
120
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa upaya guru sangat 

berpengaruh di dalam penerapan tata tertib pada peserta didik sebagai pengendali, 

pengontrol, pembimbing di dalam tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari yaitu 

dengan memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam agar tidak jatuh 

pada lembah kehinaan dan kesesatan. 

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi pelanggaran tata 

tertib sekolah adalah : 

1. Bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka;  

2. Terampil berkomunikasi yang efektif sehingga mampu menerima perasaan dan 

mendorong kepatuhan siswa;  

3. Menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, sehingga membantu siswa dalam 

mengatasinya; dan memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah;  

4. Membantu siswa dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan 

membentuk sistem nilainya sendiri;  

5. Bersikap sebagai orang dewasa terutama ketika berhadapan dengan siswa yang 

menghadapi masalah;  

6. Mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Guru perlu bersikap positif dan 

bertanggung jawab; dan  

7. Melaksanakan peraturan;  

8. Meniciptakan lingkungan yang kondusif;  

9. Sikap yang tegas tegas.
121
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BAB  IV 
PENGOLAHAN DATA 

 

Pada bab ini penulis akan membahas pengolahan dan analisa data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Dimana data tersebut penulis dapat 

melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu 

keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. Disamping itu juga 

penulis menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi 

data yang penulis dapatkan melalui metode dokumentasi. Dalam analisa data ini, 

penulis menggunakan data reduction (reduksi data), data display ( penyajian data) dan 

conclusion drawing atau verification. 

Sebelum dianalisis data yang penulis peroleh terlebih dahulu dikumpulkan 

sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul menurut jenis nya masing-

masing kemudian penulis menganalisis data dengan suatu metode untuk memaparkan 

dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan 

dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus 

kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian 

dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan fakta 

untuk mengetahui peran Guru Akidah Akhlak dalam mengantisifasi pelanggaran tata 

tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung.  

 

 



 
 

A. Analisis Hasil Wawancara Guru Akidah Akhlak 

1. Apakah ibu selalu memberikan penghargaan apabila ada peserta didik yang 

mematuhi peraturan sekolah ? 

Jawaban : Saya selalu memberikan penghargaan apabila ada peserta didik 

yang selalu mematuhi peraturan sekolah dengan cara 

memberikan hadiah bagi siswa yang tidak pernah melakukan 

pelanggaran sekolah disetiap bulannya. 

2. Apakah ibu selalu menyelesaikan persoalan apabila ada peserta didik yang 

melanggar peraturan dengan sikap terbuka ? 

Jawaban : Saya selalu menyelesaikan persoalan apabila ada peserta 

didik yang melanggar peraturan dengan cara memberikan 

hukuman kepada siswa yang melanggar.   

3. Apakah ibu selalu menjalin komunikasi dengan peserta didik agar senantiasa 

mematuhi peraturan sekolah? 

Jawaban : Saya selalu menjalin komunikasi dengan peserta didik agar 

senantiasa mematuhi peraturan sekolah. 

4. Apakah ibu selalu memberi nasihat kepada peserta didik yang melanggar tata 

tertib bahwa yang dilakukannya adalah salah ? 

Jawaban : Saya juga selalu memberi nasihat kepada peserta didik 

yang melanggar tata tertib bahwa yang dilakukannya 

adalah salah.   

5. Apakah ibu selalu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta 

didik khususnya yang melanggar peraturan sekolah ? 

Jawaban : Saya selalu membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik khususnya yang melanggar 

peraturan sekolah.   

6. Apakah ibu dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib sekolah dengan cara 

adil? 



 
 

Jawaban : Saya selalu menyalesaikan maasalah dalam pelanggaran 

tata tertib sekolah dengan cara adil, yang melanggar ya 

diberi hukuman. 

7. Apakah ibu dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib sekolah dengan cara 

bijakasana? 

Jawaban : Saya selalu dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib 

sekolah dengan cara bijakasana. 

8. Apakah ibu selalu memberikan sanksi apabila ada peserta didik yang melanggar 

tata tertib sekolah? 

Jawaban : Saya selalu melaksanakan sanksi apabila ada peserta didik 

yang melanggar tata tertib sekolah  . 

 

9.  Apakah ibu selalu menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif dan 

menyenangkan? 

Jawaban : Saya selalu selalu berusaha menciptakan lingkungan kelas 

dan sekolah yang kondusif dan menyenangkan dan 

Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. 

 

10.  Apakah ibu selalu bersikap tegas apabila ada peserta didik yang melanggar tata 

tertib sekolah? 

InteJawaban : Saya selalu bersikap tegas apabila ada peserta didik yang 

melanggar tata tertib sekolah. 

B. Analisis Hasil Wawancara Peserta Didik  Kelas VIII 

11. Apakah adik-adik sering tidak mengikuti pelajaran (membolos) ? 

a. Selalu     2  orang   

b. Kadang-kadang  16 orang  

c. Tidak pernah   10 orang  



 
 

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas   peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan kadang-kadang tidak 

mengikuti pelajaran (membolos). 

 

12.  Apakah adik-adik merokok baik di lingkungan sekolah mapun di luar sekolah ? 

a. Selalu      3 orang   

b. Kadang-kadang   13 orang  

c. Tidak pernah    12 orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan kadnag-kadang merokok 

baik di lingkungan sekolah mapun di luar sekolah. 

 

13. Apakah  adik-adik berkelahi dengan teman karena masalah tertentu ? 

a. Selalu     2  orang   

b. Kadang-kadang  14  orang  

c. Tidak pernah   12  orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan kadnag-kadang berkelahi 

dengan teman karena masalah tertentu.   

 

14.  Apakah adik-adik datang terlambat untuk mengikuti pelajaran ? 

a. Selalu     4  orang   

b. Kadang-kadang  12  orang  

c. Tidak pernah   12  orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 



 
 

Bandar Lampung menyatakan kadang-kadang datang 

terlambat untuk mengikuti pelajaran. 

15. Apakah adik-adik mengikuti upacara bendera? 

a. Selalu     13  orang   

b. Kadang-kadang  13 orang  

c. Tidak pernah   2 orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan kadang-kadang mengikuti 

upacara bendera. 

 

16. Apakah teman adik-adik biasa datang terlambat ? 

a. Selalu     15   orang   

b. Kadang-kadang  6  orang  

c. Tidak pernah   7  orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan teman-temannya terbiasa 

datang terlambat. 

 

17. Apakah teman adik-adik melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan ? 

a. Selalu     8  orang   

b. Kadang-kadang  7  orang  

c. Tidak pernah    13 orang  



 
 

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan teman-temannya tidak rutin 

melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

 

18.  Apakah teman adik-adik berpakaian rapih ? 

a. Selalu     10  orang   

b. Kadang-kadang  16  orang  

c. Tidak pernah    2 orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan teman-temannya kurang 

berpakaian rapih. 

  

19.  Apakah teman adik-adik membuat surat izin apabila tidak masuk sekolah ? 

a. Selalu     0  orang   

b. Kadang-kadang   16 orang  

c. Tidak pernah     12 orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan teman-temannya kadang-

kadang surat izin apabila tidak masuk sekolah. 

 

20. Apakah teman adik-adik terbiasa mencoret dinding sekolah  ? 



 
 

a. Selalu     0  orang   

b. Kadang-kadang   18 orang  

c. Tidak pernah    10 orang  

Jawaban : Berdasarkan hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

secara mayoritas  peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung menyatakan teman-temannya terbiasa 

mencoret dinding sekolah. 

 

Berdasarkan jawaban kuesioner yang diperoleh, kemudian penulis melakukan 

pengolahan dan analisa terhadap data yang telah ada diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Upaya guru akidah akhlak dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah 

di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Bersikap empatik dan terbuka, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 1 dan 2. 

b. Menjalin komunikasi, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 3. 

c. Menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, hal ini sesuai dengan item kuesioner 

nomor 4. 

d. Membantu siswa, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 5. 

e. Bersikap dewasa, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 6 dan 7. 

f. Melaksanakan peraturan, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor  8. 

g. Meniciptakan lingkungan yang kondusif, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 

9. 

h. Bersikap tegas bagi yang melanggar peraturan, hal ini sesuai dengan item kuesioner 

nomor 10. 



 
 

Hal ini diperkuat hasil interview dengan guru Aqidah Akhlaq  yang menyatakan 

bahwa dirinya telah menjalankan peranannya dalam mengantisipasi pelanggaran tata 

tertib sekolah. Hal-hal yang saya lakukan adalah yaitubersikap empatik dan terbuka, 

berkomunikasi, menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, membantu siswa, bersikap 

dewasa, melaksanakan peraturan, meniciptakan lingkungan yang kondusif dan bersikap 

tegas. 

2. Gambaran pelanggaran tata tertib sekolah oleh peserta didik di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Membolos, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor  11. 

b. Merokok, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 12. 

c. Berkelahi, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 13. 

d. Datang terlambat, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 14. 

e. Tidak mengikuti upacara, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 15. 

3. Faktor penyebab usaha guru Aqidah Akhlaq belum berdampak positif dalam 

mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung yaitu pengaruh pergaulan, hal ini sesuai dengan item kuesioner nomor 

16, 17, 18, 19 dan 20. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab demi bab dalam skripsi ini baik dari segi teoritis 

maupun praktis. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya guru dalam mengantisipasi pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-

Khairiyah Bandar Lampung adalah bersikap empatik dan terbuka, berkomunikasi, 

menunjukkan secara tepat perilaku yang salah, membantu siswa, bersikap dewasa, 

melaksanakan peraturan, meniciptakan lingkungan yang kondusif dan bersikap 

tegas. 

2. Faktor penyebab peranan belum berdampak positif dalam mengantisipasi 

pelanggaran tata tertib sekolah di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung yaitu 

pengaruh pergaulan. 

 

B. Saran-saran  

  Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah dan guru agar kiranya selalu bertindak tegas apabila terdapat 

peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah, lebih-lebih apabila tindakan peserta 



 
 

didik menjurus pada arah kriminalitas agar tidak mempengaruhi peserta didik yang 

lain. 

2. Kepada peserta didik agar menyadari bahwa mematuhi tata tertib sekolah merupakan 

kewajiban mereka yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga kelak 

mereka menjadi insan yang patuh dan taat terhadap segala bentuk peraturan  yang 

berlaku. 

 

C. Penutup 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan 

inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan dalam skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta kekurangannya 
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Lampiran I 

 

WAWANCARA GURU AKIDAH AKHLAK 

 Apakah ibu selalu memberikan penghargaan apabila ada peserta didik yang 1.

mematuhi peraturan sekolah ? 

 Apakah ibu selalu menyelesaikan persoalan apabila ada peserta didik yang 2.

melanggar peraturan dengan sikap terbuka ? 

 Apakah ibu selalu menjalin komunikasi dengan peserta didik agar senantiasa 3.

mematuhi peraturan sekolah? 

 Apakah ibu selalu memberi nasihat kepada peserta didik yang melanggar tata 4.

tertib bahwa yang dilakukannya adalah salah ? 

 Apakah ibu selalu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta 5.

didik khususnya yang melanggar peraturan sekolah ? 

 Apakah ibu dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib sekolah dengan cara 6.

adil? 

 Apakah ibu dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib sekolah dengan cara 7.

bijakasana? 

 Apakah ibu selalu memberikan sanksi apabila ada peserta didik yang melanggar 8.

tata tertib sekolah? 

  Apakah ibu selalu menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif dan 9.

menyenangkan? 

 Apakah ibu selalu bersikap tegas apabila ada peserta didik yang melanggar tata 10.

tertib sekolah? 



 
 

Lampiran II 

PERTAYAAN KEPADA  PESERTA DIDIK  KELAS VIII 

 

1.Apakah adik-adik sering tidak mengikuti pelajaran (membolos) ? 

 Selalu       b.

 Kadang-kadang    c.

 Tidak pernah     d.

2.  Apakah adik-adik merokok baik di lingkungan sekolah mapun di luar sekolah ? 

 Selalu       a.

 Kadang-kadang   b.

 Tidak pernah     c.

3. Apakah  adik-adik berkelahi dengan teman karena masalah tertentu ? 

 Selalu       a.

 Kadang-kadang    b.

 Tidak pernah     c.

4.  Apakah adik-adik datang terlambat untuk mengikuti pelajaran ? 

 Selalu       a.

 Kadang-kadang    b.

 Tidak pernah     c.

5. Apakah adik-adik mengikuti upacara bendera? 

 Selalu       a.

 Kadang-kadang   b.



 
 

 Tidak pernah    c.

6. Apakah teman adik-adik biasa datang terlambat ? 

 Selalu      a.

 Kadang-kadang   b.

 Tidak pernah    c.

7. Apakah teman adik-adik melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan ? 

 Selalu      a.

 Kadang-kadang   b.

 Tidak pernah     c.

8.  Apakah teman adik-adik berpakaian rapih ? 

 Selalu      a.

 Kadang-kadang    b.

 Tidak pernah     c.

9.  Apakah teman adik-adik membuat surat izin apabila tidak masuk sekolah ? 

 Selalu      a.

 Kadang-kadang   b.

 Tidak pernah     c.

10. Apakah teman adik-adik terbiasa mencoret dinding sekolah  ? 

 Selalu      a.

 Kadang-kadang    b.

 Tidak pernah  c.



 
 

Lampiran III 

KERANGKA OBSERVASI 

 

1. Situasi dan kondisi akhlak kelas VIII di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

2. Sarana dan prasarana pendidikan kegiatan belajar di MTs Al-Khairiyah 

Bandar Lampung. 

3. Upaya guru akhlak dalam membina akhlak peserta didik kelas VIII di MTs 

Al-Khairiyah Bandar Lampung 

4. Mengumpulkan data tentang berbagi bentuk  pelanggaran tata tertib sekolah 

yang dilakukan oleh peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran IV 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah didirikannya MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

2. Daftar sarana dan prasarana 

3. Struktur Organisasi MTs Al-Khairiyah Bandar Lampung 

4. Keadaan guru, karyawan, serta peserta didik di MTs Al-Khairiyah Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran V 

 

PENGAMBILAN GAMBAR KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  SISWA-

SISWI MTs AL-KHAIRIYAH BANDAR LAMPUNG  

 



 
 

  

 


