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ABSTRAK 

 
 

Penulisan ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan bentuk Pembinaan 
akhlak peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. (2) Menjelaskan respon 
peserta didik terhadap pembinaan akhlak di MTs Negeri 1 Manado dan (3) 
Mengungkapkan problematika guru dalam pembinaan akhlak peserta didik 
MTs Negeri 1 Manado. 

Penelitian ini berlokasi di MTs Negeri 1 Manado. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk pembinaan akhlak yang 
dilakuka oleh guru di MTs Negeri 1 Manado adalah dengan cara menerapkan 
pembelajaran akhlak kepada peserta didik serta melakukan pembiasaan 
yang bersifat Positif agar akhlak para peserta didik tertanam dalam diri 
peserta didik, (2) Respon peserta didik tentang pembinaan akhlak di MTs 
Negeri 1 Manado dapat dinilai positif. Artinya, hampir semua peserta didik 
sepakat dan setuju dengan pelaksanaan dan penerapan pembinaan yang 
dilakukan oleh guru di di MTs Negeri 1 Manado dan (3) Problematika guru 
dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Negeri 1 Manado adalah faktor 
internal yaitu faktor pembawaan peserta didik, alokasi waktu pembelajaran 
akidah akhlak yang hanya dua jam pelajaran dalam seminggu sehingga 
merupakan salah satu penyebab sulitnya mencapai tujuan pembelajaran 
sebagaimana yang diinginkan. Adapun faktor eksternal yang menjadi 
penghambat pembinaan akhlak mulia peserta didik di MTs Negeri 1 Manado 
antaranya adalah faktor lingkungan keluarga seperti minimnya pengawasan 
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orang tua terhadap anaknya, lingkungan masyarakat dan arus globalisasi 
modern. 

 
ABSTRACT 

 
 This research aims to (1) Describe the form of moral guidance of 
learners at MTs Negeri 1 Manado. (2) Explain the response of students to the 
moral formation at MTs Negeri 1 Manado and (3) Reveal the problems of 
teachers in coaching learners morals MTs Negeri 1 Manado 
 This research is located at MTs Negeri 1 Manado. This type of 
research used in this research is a case study. The research approach used 
in the study is a qualitative approach to data collection technique is done 
through observation, interviews and documentation. 
 The results showed (1) The form of coaching morals dilakuka by 
teachers at MTs Negeri 1 Manado is a way to apply the learning morals to 
students and conduct of habituation that is positive so that the morals of the 
learners are embedded in self-learners, (2) Response learners about 
coaching morals at MTs Negeri 1 Manado can be assessed positively. That 
is, almost all the students agree and disagree with the implementation and 
application of the coaching is done by teachers at MTs Negeri 1 Manado and 
(3) The problems of teachers in coaching morals of students in MTs Negeri 1 
Manado is the internal factors are factors innate learners, allocation time 
learning moral creed which is only a two hour lesson in a week so it is one of 
the causes of the difficulty of achieving the learning objectives as desired. As 
for external factors inhibiting the development of a noble character of 
students at MTs Negeri 1 Manado whom are family environmental factors, 
such as inadequate supervision of parents to their children, the environment 
and globalization modern society. 

 

A. PENDAHULUAN 

Islam adalah agama yang pada hakekatnya menempatkan kegiatan 

pendidikan sebagai awal dari misi Rasulullah SAW. Hal ini  dapat di ketahui 

pada ayat pertama diwahyukan Allah swt. di mulai dengan kata Iqra artinya 

bacalah. Kata tersebut mempunyai makna bahwa setiap orang harus 

membaca. Menurut Quraish Shihab Membaca merupakan jalan yang 

mengantar manusia mencapai derajat kemanusian yang sempurna, bahkan 

dalam sejarah umat manusia dengan ditemukan membaca maka  manusia 

melahirkan peradaban dan dengan membaca manusia   mampu mengetahui  
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apa yang telah terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang.1 Senada 

dengan itu pula Bashori Muhchin mengemukakan bahwa membaca  

membuat seseorang menjadi bijak dalam bertutur kata dan perbuatan. 2  

Dengan demikian membaca akan membuat seseorang meluas pikiran 

sehingga membentuk perilaku yang baik (akhlak mulia) 

Ahmad Amin  dalam Herbert Spencer  mengemukakan bahwa 

sungguh pikiran yang sempit itu sumber keburukan, dan akal yang kacau 

balau tidak membuahkan akhlak yang tinggi.3 Ini berarti akal pikiran  memiliki 

peran penting untuk membentuk akhlak, karena munculnya akhlak 

berdasarkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang.  

 Hal ini bukan hanya akhlak mulia kepada Allah swt. yang diharapkan 

Islam atas umatnya,  namun akhlak mulia yang diajarkan Islam juga 

menganut kehidupan sosial dengan sesama, bahkan semua makhluk hidup. 

Ini berarti konsep manusia terbaik dalam Islam  adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang  lain dan bahkan semua makhluk.4 Dalam pandangan 

ini pula Quraish Shihab mengeksplorasikan akhlak atau perilaku manusia itu 

sangat beragam (baik dan buruk). Keanekaragaman itu ada pada diri 

manusia dan berpengaruh terhadap potensi manusia namun yang 

mendominasi dahulu  menghiasi diri manusia adalah perbuatan baik atau 

terpuji. 5  Ini menunjukan bahwa potensi berbuat baik pada diri manusia  

sangat mendominasi perilaku, namun hal ini tidak dilakukan proses 

                                                           
1

Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 170. 

2
Bashori Muchin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Cet. I; Bandung: 

Refika aditama, 2009), h. 17. 

3
Ahmad Amin, Etika, Ilmu Akhlak (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 63. 

4
Syaikh Muhammad al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim (Cet. 16; Jakarta: Mustaqim, 

2004), h. 7. 

5
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas pelbagai persoalan 

Umat (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h. 253. 
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pendidikan pada setiap individu, maka akan muncul prilaku yang mengarah 

pada hal-hal yang sifatnya destruktif.  

Rasulullah saw memiliki sifat keteladanan  yang dapat ditiru. Sifat-sifat 

keteladanan Rasulullah saw. dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti, 

Shiddiq (jujur), Fathonah (cerdas), Tabligh (menyampaikan), dan Amanah 

(dapat dipercaya). Apabila sifat Rasulullah ini telah tertanam pada diri 

generasi muda maka perilaku buruk yang mengarah pada kemerosotan 

moral tidak akan terjadi. Untuk mewujudkan sifat keteladanan Rasulullah 

pada generasi muda harus dilakukan  melalui proses pendidikan karena 

pendidikanlah yang dipandang mampu untuk menggiring manusia sesuai 

dengan tujuannya. Namun apabila pendidikan hanya dipandang sebagai 

upaya untuk mengembangkan pengetahuan maka ini sangat 

membahayakan. Hamka Haq mengemukakan bahwa sangat fatal ketika 

pendidikan dipahami sebagai wadah untuk mencetak generasi yang cerdas 

yang mengarah pada pengasaan otak, lalu mengabaikan budi pekerti maka  

akan lahir generasi  yang kasar, batin yang hampa sehingga sering  terjadi 

tindakan kejahatan.6 

Pendidikan agama Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan pendidikan agama Islam peserta didik dapat 

mengendalikan diri dari pengaruh era globalisasi, yang demikian cepat 

seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu juga dengan 

munculnya budaya barat yang pada hakekatnya jauh dari nilai Islam, kondisi 

semacam ini menjadi tantangan dunia pendidikan  lebih khusus pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan di sekolah umum. 

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  

Pendidikan Nasional pada bab I pasal 1 dijelaskan bahwa. 

                                                           
6
Hamka Hak, Islam Rahmat untuk Bangsa (Cet. I; Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 326 



5 
 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
negara.7 
 

Dengan memperhatikan Undang-Undang tersebut guru harus 

memfokuskan perhatian untuk meningkatkan  pembelajaran karena guru 

sebagai figur yang digugu dan ditiru, guru menjadi teladan bagi peserta didik. 

Ditangan gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan pembelajaran di sekolah dan ditangan guru pulalah bergantungnya 

masa depan peserta didik.  

Guru yang dimaksud pada penelitian ini adalah guru pada MTs Negeri 

1 Manado yang memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan potensi 

peserta didik baik pengetahuan  maupun akhlak,  guru harus memahami 

peran dan tugas, memahami kendala-kendala pendidikan  dan solusinya. 

Guru harus mempunyai sifat positif dan menjauhkan sifat negatif sehingga 

dalam pembelajaran dapat  memainkan peranannya dan memberikan 

pengaruh yang sifatnya konstruktif  pada peserta didik. 

Guru dalam menjalankan peranannya tentunya dituntut memahami 

tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang 

terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala 

aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan peranannya secara efektif, 

yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian 

tujuan pendidikan di sekolah.8 

                                                           
7
Republik Indonesia, Undang-undang  R.I. Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 

Tahun 2003  (Cet. III; Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 3  

8
Soeseno Bachtiar, Buku Pintar Memahami Psikologi Anak Didik (Cet; I Yogyakarta: 

Pinang Merah Publisher, 2012), h.24  
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Peran guru dari dulu sampai sekarang tetap sangat diperlukan. Guru 

yang membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya, ke mana manusia 

akan pergi dan apa yang harus manusia lakukan di dunia. Manusia adalah 

makhluk lemah, yang dalam perkembangannya memerlukan bantuan orang 

lain, sejak lahir sampai meninggal. Orang tua mendaftarkan anaknya ke 

sekolah dengan harapan guru dapat mendidiknya menjadi manusia yang 

dapat berkembang optimal. 

Dewasa ini peran dan tugas  guru di sekolah ataupun di madrasah 

dihadapkan pada tantangan  era globalisasi yaitu era serba maju dan baru, 

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, pekerjaan yang dulu 

dikerjakan  dalam beberapa hari sekarang dapat diselesaikan dalam waktu 

beberapa detik, sesuatu yang tidak dapat dijangkau di masa lalu sekarang 

sudah dapat  dijangkau. Hal ini telah membuka ruang yang luas kepada 

manusia  agar  hidup bebas. Untuk itu, apabila peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa tidak dibentengi dengan iman dan akhlak, pada 

gilirannya akan terjadi dekadensi moral. 

Tanggung jawab seorang guru pendidik adalah mendidik individu 

peserta didik supaya beriman kepada Allah SWT., dan melaksanakan syariat-

Nya, mendidik diri supaya beramal shaleh, dan mendidik masyarakat untuk 

saling menasehati dalam melaksanakan kebaikan atau kebenaran, saling 

menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada 

Allah SWT, serta menegakkan kebenaran. Tanggung jawab itu bukan hanya 

sebatas tanggung jawab moral pendidik terhadap peserta didik, namun lebih 

dari itu pendidik akan mempertanggung jawabkan atas segala tugas yang 

dilaksanakannya.9 

                                                           
9
 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet; I Yogyakarta: Penerbit 

Teras, 2011), h. 91 
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Gejala kemerosotan akhlak tersebut telah melanda pada semua sektor 

kehidupan manusia, bahkan telah menimpa pada peserta didik sebagai 

generasi muda. Magnis Suseno sebagaimana yang dikutip Sjarkawi  bahwa 

“korupsi moral kini telah melanda segala sudut”.10 Para orang tua, pendidik 

dan tokoh agama  akhir-akhir ini merasa pesimis terhadap perilaku  peserta 

didik yang sering anarkis, tawuran, bahkan sampai pada pesta obat-obatan 

terlarang dan sangat menyedihkan dari semua itu membawa korban jiwa bagi 

peserta didik.  

M. Sattu Alang mengemukakan bahwa masalah pokok yang menonjol 

dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai di mata generasi muda, kebudayaan 

asing masuk seakan-akan tanpa saringan, kemajuan-kemajuan lahiriah tanpa 

mengindahkan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, apa yang 

dipelajari di sekolah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua 

di rumah, orang tua yang sebenarnya menjadi panutan ternyata  berdasarkan 

realitas yang ada tidak demikian, karena ada orang tua yang memberikan 

contoh yang salah terhadap anaknya.11 

 Pembinaan akhlak yang mulia merupakan inti ajaran Islam karena 

berbicara tentang akhlak sama dengan berbicara tentang pendidikan Islam . 

Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam Abuddin Nata mengemukakan bahwa 

pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam.12 

Ini dapat dilihat ada korelasinya antara akhlak dengan Islam karena  

akhlaknya Rasulullah adalah al-Qur’an yang didalamnya terdapat ajaran 

keimanan, ibadah, sejarah dan sebagainya dari isi ajaran al-Qur’an tersebut 

tujuannya adalah  untuk  mengajarkan akhlak yang mulia. 

                                                           
10

Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Inteletual, Emosional, dan 
Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Cet. IV; Jakarta: Grafika Offset, 2011), 
h. 44. 

11
M. Sattu Alang, Keshatan Mental dan Terapi Islam (Cet: II; Makassar, Berkah 

Utami, 2005), h. 74. 

12
 Ibid, h. 155. 
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Jika dilihat realitas yang ada, pembinaan  akhlak bagi peserta didik 

sangat penting untuk dilakukan dan tidak dapat dipandang sebelah mata, 

mengingat secara psikologi usia remaja adalah usia  yang berada dalam 

masa kegoncangan dan mudah untuk dipengaruhi, sebagai akibat dari 

keadaan dirinya yang masih belum  memiliki bekal pengetahuan, mental dan 

pengalaman yang cukup. Dari keadaan yang demikian, peserta didik mudah 

terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berguna sehingga 

mereka kehilangan hak untuk berkembang dengan baik . Imam al-Gazali 

dalam M. Bashori Muchsin mengatakan bahwa: 

Anak-anak akan tumbuh menjadi mutiara yang  berkilauan jika diasah 
dengan didikan yang baik, tetapi sebaliknya, anak akan tumbuh menjadi 
manusia yang tidak berguna bilamana didikan atau dipengaruhi oleh 
kekuatan-kekuatan yang bercorak melanggar akhlak.13 
 

Berkaitan dengan pembinaan akhlak Yatmini Abdullah mengemukakan 

bahwa akhlak manusia dapat di capai melalui cara berjuang secara sungguh-

sungguh  (mujahadah) dan latihan (riyadhah) yaitu membiasakan diri untuk 

melakukan perbuatan-perbutan baik (akhlak mulia) ini yang dapat di lakukan 

oleh manusia  melalui proses pendidikan maupun latihan, baik melalui 

pendidikan  formal  maupun pendidikan  informal.14 

Abuddin Nata mengatakan bahwa pembinaan akhlak merupakan 

tumpuan pertama dalam Islam.15 Ini menunjukan bahwa akhlak perlu dibina 

saat ini, semakin banyaknya tantangan dan godaan sebagai dampak dari 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan baik dan buruk dengan 

mudah bisa kita lihat di pesawat telivisi, kehidupan materialistik dan 

                                                           
13

M. Bashori Muchsin,  dkk, Pendidikan Islam Humanistik, Alternatif Pendidikan 
Pembebasan Anak (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 186. 

14
Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Prespektif al-Qur’an (Cet. I; Jakrta: Amzah, 

2007), h. 21 

15
Abuddin Nata, Akhlak Tasauf  (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 

156. 
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hedonisme semakin terbuka lebar, semua ini jelas membutuhkan pembinaan 

akhlak sebagai filter sehingga semua perkembangan yang terjadi mampu 

untuk dipilah mana yang baik dan mana yang buruk. 

 Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di MTs Negeri 1 

Manado terdapat perilaku peserta didik yang tidak disiplin, tidak jujur dan 

tidak bertangungjawab serta berperilaku yang kurang sopan terhadap orang 

tua mereka. Sesungguhnya fenomena yang terjadi ini perlu mendapat 

perhatian  dari guru khususnya guru pendidikan agama Islam yang berkaitan 

dengan sikap, pola pikir dan perilaku peserta didik karena kemerosotan 

akhlak  sangat berpotensi terhadap timbulnya perilaku negatif pada peserta 

didik yang pada akhirnya dapat mejadi malapetaka bagi peserta didik  yang 

bersangkutan dan juga berdampak pada orang lain. 

Pada uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengadakan penelitian 

terutama menyangkut atau yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia 

peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. Mengingat akhir-akhir ini adanya 

keperihatinan masyarakat terhadap perilaku peserta didik sehari-hari yang 

tidak mencerminkan nilai-nilai yang Islami, baik sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, bahkan lebih spesifik lagi sebagai peserta didik yang 

dipersiapkan nantinya menjadi kaum intelektual. Dampak dari semua ini 

secara pribadi sangat merugikan peserta didik itu sendiri dan juga berimbas 

pada masyarakat  serta kepada bangsa dan Negara. 

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan 

sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:  

1. Kualitas pendidikan di madrasah seringkali dipandang dari sejauh 

mana pembinaan akhlak peserta didik, sehingga peran guru sebagai 

pendidik  menjadi salah satu sorotan. Usaha guru dituntut dengan 

indikasi kemampuan merancang program pembelajaran, menata, 

mengelola kelas, mendidik, mengajar, dan melatih para peserta didik 
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dalam proses pembelajaran agar mampu membangun akhlak yang 

baik pada diri pribadi peserta didik itu sendiri. 

2. Madrasah merupakan sekolah yang berbasis agama, sehingga setiap 

langkah pada peserta didiknya akan menjadi contoh dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. Sehingga pihak sekolah harus mampu 

mendidik dan membiasakan para peserta didik agar selalu berperilaku 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi perkataan 

maupun perbuatan. 

3. Masih ditemukannya peserta didik yang sering membolos dan berkata 

kurang sopan di depan guru, orang tua dan masyarakat. Sehingga, 

usaha guru dalam melakukan pembinaan akhlak seakan-akan tidak 

dihiraukan oleh sebagian peserta didik yang ada di madrasah tersebut. 

Berangkat dari identifikasi di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

adalah berupa permasalahan yang hanya berkaitan dengan pembinaan 

akhlak peserta didik. Masalah yang diteliti pada subjek peserta didik MTs 

Negeri 1 Manado. 

 
B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kota Manado tepatnya di MTs Negeri 1 

Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi.  

Adapaun pelaksanaan penelitian ada empat tahap, yaitu: (1) tahap 

sebelum ke lapangan, (2) tahap ke lapangan, (3) Tahap pengumpulan data. 

(4) tahap analisis data, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: (a) Reduksi data (Data Reduction). Reduksi data yaitu suatu proses 

pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan 
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dan hasil wawancara terhadap subjek dan objek penelitian, (b) Penyajian 

data (Display Data). Data disusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah 

dalam bentuk teks naratif. Terkait dengan display data, peneliti 

menyajikannya dalam bentuk tabel berupa charta data terpilih dan (c) 

Penarikan kesimpulan (Verifikasi).  

C. Pembahasan Hasil Tema-tema Penelitian 

1. Bentuk Pembelajaran Guru dalam Pembinaan Akhlak  Peserta 
Didik di MTs Negeri 1 Manado 
 
Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi dalam penelitian ini maka penulis paparkan sebagai berikut: 

a. Membuat Program Harian 

Dalam strategi ini, mencakup berbagai kegiatan yang menunjang 

pembinaan akhlak  peserta didik di MTs Negeri 1 Manado khususnya sikap 

kedisiplinan. program ini, isinya memuat tentang anjuran peserta didik dan 

guru untuk melaksanakan salat berjamaah zuhur. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk menanamkan sikap kedisiplinan terhadap peserta didik dengan melalui 

metode pembiasaan dan metode keteladanan. Sebagaimana halnya dengan 

guru yang memberikan keteladanan tentang sikap kedisiplinan dalam 

melaksanakan tugas dan salat berjamaah, peserta didik juga dibiasakan 

melakukan hal yang serupa. 

Sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam maka perlu dibiasakan 

melaksanakan salat berjamaah. Salat yang dilaksanakan lima kali dalam 

sehari semalam, sesungguhnya tidak dapat dipantau secara keseluruhan 

oleh guru. Namun dengan upaya penanaman kesadaran dan pembiasaan di 

lingkungan pendidikan formal diharapkan mampu menjadi ibadah tersebut 

sebagai bagian dari kehidupan peserta didik. Di MTs Negeri 1 Manado, 

sekalipun dengan keterbatasan yang ada, guru berupaya untuk 
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membiasakan peserta didik disiplin melaksanakan ibadah salat khsusunya 

salat zuhur dan asar secara berjamaah di sekolah.  

Teknik pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan oleh beberapa guru 

di MTs Negeri 1 Manado bahwa ketika masuk waktu zuhur dan azar diberi 

dispensasi untuk melaksanakan salat zuhur dan asar di masjid. Pelaksanaan 

kegiatan ini dikoordinir langsung oleh masing-masing wali kelasnya. Apabila 

wali kelasnya berhalangan maka dipercayakan oleh ketua kelasnya. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk melatih peserta didik terbiasa dalam melaksanakan 

shalat berjamaah di masjid. Bertolak dari hasil wawancara guru, maka penulis 

berkesimpulan bahwa untuk menanamkan sikap kedisiplinan terhadap 

peserta didik maka seorang guru penting menerapkan metode pembiasaan 

dan keteladanan.  
b. Membuat Program Mingguan 

Program mingguan ini, diistilakan dengan kegiatan Jumat ibadah. inti 

dari kegiatan ini adalah menanamkan sikap kedisiplinan dan kesopanan 

peserta didik melalui metode keteladanan, pembiasaan, ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi dan resitasi atau pemberian tugas. 

Keteladanan adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru atau pendidik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melalui pemberian contoh. 

Dengan adanya contoh ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam 

hal apapun maka hal itu akan jauh lebih berkesan, baik bagi si pendidik 

maupun bagi si terdidik. 

Penerapan metode keteladanan dalam mewujudkan sikap 

kedisiplinan, dilakukan melalui contoh dari guru yang hadir tepat waktu (on 

time) dalam kegiatan tersebut. Dalam menerapkan metode pembelajaran 

pembiasaan, guru di MTs Negeri 1 Manado, membiasakan peserta didik 

melakukan hal-hal yang terkait dengan akhlak  seperti pada kegiatan Jumat 

ibadah peserta didik dibiasakan disiplin (datang tepat waktu, mengikuti 

kegiatan dengan tertib dan teratur), melaksanakan praktek salat berjamaah, 



13 
 

bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan, berzikir, berdoa dan 

bersalawat bersama yang dipimpin oleh guru yang ditugaskan. 

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaaan akhlak  

peserta didik. Upaya pembiasaan dilakukan mengingat manusia mempunyai 

sifat lupa dan lemah. Pembiasaan berintikan pada pengalaman apa yang 

dibiasakan yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Karenanya, 

uraian tentang pembiasaan selalu sejalan dengan uraian tentang perlunya 

mengamalkan kebaikan yang telah diketahui.  

Adapun penerapan metode ceramah dan tanya jawab dalam 

mewujudkan sikap kesopanan yaitu dilakukan dengan cara guru memberi 

ceramah kepada peserta didik lalu peserta didik menyimaknya dengan baik 

dan tenang. Ceramah adalah penuturan secara lisan oleh guru kepada 

peserta didik. Peranan peserta didik di sini adalah mendengarkan dengan 

teliti dan mencatat pokok-pokok yang dianggap penting yang dibicarakan 

oleh guru. 

Dalam penerapan metode ceramah, ada beberapa langkah yang 

dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado yaitu merumuskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dan dikaji mana yang cocok untuk 

diceramakan serta mana yang tidak cocok, menyediakan media 

pembelajaran secara matang, membuat garis-garis besar bahan yang akan 

diceramahkan, minimal catatan kecil dan melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya, bentuk penerapan metode demonstrasi dalam 

mewujudkan sikap kesopanan sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa 

orang guru di MTs Negeri 1 Manado yaitu memperlihatkan peserta didik 

tentang tata cara berbicara yang sopan, baik kepada guru, sesama teman 

maupun kepada sesama orang tua di rumah dan lain sebagainya. Metode 

demonstrasi adalah suatu cara pembelajaran dimana guru/peserta didik 

memperlihatkan suatu proses. Ada beberapa kelebihan dari metode 
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demonstrasi di antaranya adalah perhatian peserta didik akan terpusat 

kepada apa yang didemonstrasikan. Didamping itu, peserta didik mendapat 

pengalaman pengalaman praktis yang dapat membentuk perasaan dan 

kemauan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil 

kesimpulan serta masalah-masalah yang mungkin timbul di hati peserta didik 

dapat pula terjawab. 

Selain kelebihan yang dimiliki metode demonstrasi, terdapat juga 

beberapa kekurangan di antaranya adalah pelaksanaannya membutuhkan 

waktu yang banyak, apalagi kalau guru belum menguasai. Disamping itu, 

apabila alat/media yang digunakan terbatas atau monoton maka peserta didik 

akan cepat bosan sehingga kurang semangat dalam mengikuti pelajaran 

Dalam menerapkan metode pembelajaran demonstrasi ada beberapa 

langkah yang dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado yaitu menyiapkan 

fasilitas/media yang akan digunakan untuk kepentingan demonstrasi, 

merumuskan materi yang akan didemonstrasikan, menetapkan apakah 

demonstrasi akan dilakukan oleh guru atau peserta didik, memulai 

demonstrasi dengan menarik perhatian seluruh peserta didik dan melakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Sedangkan penerapan metode resitasi atau pemberian tugas dalam 

mewujudkan sikap kedisiplinan adalah dilakukan dengan cara guru memberi 

tugas kepada peserta didik secara bergiliran untuk memimpin salat 

berjamaah dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta hadir dengan 

tepat waktu (on time). Metode pemberian tugas disebut juga strategi resitasi. 

Metode resitasi adalah cara pemberian tugas yang diberikan oleh guru 

kepada peserta didiknya untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan, 

baik secara individual maupun secara berkelompok. Metode resitasi 

mempunyai beberapa kelebihan di antaranya adalah peserta didik dapat 

mengisi/ memanfaatkan waktu luang dan membiasakannya giat belajar serta 

pada gilirannya mereka mendapat ilmu dan pengalaman dari kegiatannya. 
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Disamping itu, peserta didik akan memiliki keberanian, kemampuan 

berinisiatif dan bertanggung jawab. Adapun kekurangan adalah tugas yang 

seragam memungkinkan untuk menyulitkan peserta didik, karena mereka 

memiliki minat dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Selain itu, 

pemberian tugas yang terlalu sering akibatnya menimbulkan kebosanan. 

Dalam menerapkan metode resitasi, ada beberapa langkah yang 

dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado, di antaranya adalah 

merencanakan dan memperjelas tugas yang akan diberikan kepada peserta 

didik, apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok maka diupayakan agar 

seluruh anggota kelompok terlibat secara aktif dan melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain kegiatan tersebut 

masih banyak kegiatan pembinaan akhlak lainnya yang dilakukan dengan 

melalui metode pembiasaan. 

Hasil wawancara dengan guru akidah akhlak pun mengungkap hal 

yang sama sebagaimana observasi penulis. Hanya saja ada tambahan 

informasi tentang maksud dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Misalnya, ketika peserta didik diberi tugas adzan, imam 

salat berjamaah, kultum dan lain sebagainya, sesungguhnya merupakan 

upaya untuk melatih dan membina peserta didik brsikap disiplin dalam 

melaksanakan menerima dan sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. 

Selain itu, masih ada materi yang lain yang diberikan kepada peserta didik di 

antaranya adalah 

1. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang akhlak kepada 

Allah swt. 

Hal yang pertama ditanamkan kepada peserta didik adalah 

memberikan pemahaman tentang akhlak kepada Allah swt melalui ihsan. 

Keyakinan bahwa Allah Maha Melihat apapun yang dilakukan makhluknya, 

akan memberikan motivasi bagi peserta didik untuk senantiasa melakukan 

yang terbaik dalam hidupnya. Peserta didik diajak untuk mensyukuri berbagai 



16 
 

nikmat yang diberikan Allah swt., misalnya kesehatan. Dengan fisik yang 

sehat, mereka mampu melakukan berbagai aktifitas sebagai khalifah di muka 

bumi, memakmurkannya dan tidak membuat kerusakan di atasnya. 

Keyakinan tersebut ditanamkan melalui muhasabah yang dilakukan 

oleh guru akidah akhlak pada setiap pelaksanaan kegiatan Jumat ibadah. 

Inilah salah satu upaya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri peserta 

didik tentang Maha Kuasanya Allah swt. Kesadaran ini penting agar dalam 

beraktivitas senantiasa dilandasi dengan pengabdian terhadap Sang 

Pencipta. 

Pada kesempatan yang lain, peserta didik diajak untuk semakin 

menyadari tentang kebesaran Sang Khalik dengan memperlihatkan mereka 

berbagai macam ciptaan-citptaan Allah yang ada di sekitarnya, dengan 

demikian akan semakin memahami dan menyadari betapa kecil dan tidak 

ada apa-apanya mereka di hadapan Allah swt. 

2. Memberikan pemahaman untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad 

saw. 

Nabi Muhammad saw. merupakan uswatun hasanah dalam segala 

aspek kehidupannya. Segala sifatnya menjadi contoh teladan bagi umat 

manusia. Guru akidah akhlak MTs Negeri 1 Manado juga berupaya 

memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk meneladani hal-hal 

yang diambil dari sifat-sifat Rasulullah, misalnya kesopanan, kejujuran, dan 

kedisiplinan yang diterapkan dalam berbagai aktifitas. Tidak hanya sampai di 

situ saja, guru bahkan memberikan teladan baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Kedisiplinan yang dicontohkan oleh guru untuk diteladani adalah 

selalu hadir dengan on time (tepat waktu) dalam setiap kegiatan dan bukan 

hadir dengan in time (tidak tepat waktu). Kalaupun terlambat atau tidak hadir 

tentu dikomunikasikan dengan baik. 

3. Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan keluarga 
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Peserta didik diajari dan dibina agar menghormati orang tuanya 

dengan cara mengikuti perintahnya yang positif dan tidak menjurus pada hal-

hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam serta tidak membantah. 

Dalam setiap kesempatan, guru senantiasa memberikan teladan tentang tata 

cara berperilaku dan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. 

Selain itu, guru juga memberikan pemahaman dan teladan tentang 

cara berperilaku terhadap orang yang lebih muda. Seringkali peserta didik 

mampu menunjukkan sikap yang baik dengan orang yang lebih tua namun 

jarang dia mampu menunjukkan perilaku yang baik dengan orang yang lebih 

muda. Jadi perlu ada keserasian dan keseimbangan perilaku peserta didik 

terhadap orang yang lebih tua dan lebih muda dari dirinya. 

4. Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan masyarakat 

Dalam pergaulan di lingkungan masyarakat sebagai lembaga 

pendidikan nonformal, adakalanya peserta didik hanyut dalam kondisi 

masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Sehingga 

upaya pembinaan akhlak  yang dilakukan guru di lembaga pendidikan formal, 

seakan-akan tidak berfungsi. 

Sekalipun begitu, keteladanan dalam berprilaku di lingkungan 

masyarakat harus tetap ditanamkan dalam diri peserta didik. Peserta didik 

merupakan bagian dari masyarakat yang nantinya akan berperan dalam 

lingkungan masyarakatnya. Sekecil apapun perannya dalam masyarakat, 

nilai-nilai yang diterima akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. 

5. Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan Madrasah 

Peserta didik memiliki kebutuhan untuk kerjasama dan berinteraksi 

dengan orang lain, terutama dengan teman sebayanya di Madrasah. Teman 

sebaya menjadi bagian penting dalam kehidupan individu peserta didik. 

Mereka menjadikan nilai-nilai yang dianut teman sebaya sebagai acuan untuk 

diikuti dalam kehidupan mereka. Pada era sekarang ini, adakalanya sebagai 
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individu, mereka justru menentang nilai-nilai yang dianut oleh orang tua dan 

orang dewasa lainnya. 

Kondisi tersebut menjadikan guru akidah akhlak MTs Negeri 1 Manado 

berupaya menanamkan kepada peserta didik tentang akhlak  kepada teman-

temannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara saling membantu, kasih-

mengasihi, hormat-menghormati dan saling menghindari perkelahian serta 

permusuhan. Etika pergaulan yang mengedepankan nilai-nilai Islam 

hendaklah diutamakan. Apalagi melihat besarnya pengaruh dunia modern 

butuh interaksi dan komunikasi yang intens guna menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. Demikian pula halnya dengan keterbukaan tentang nilai-nilai 

Islam yang dijabarkan dalam akhlak  mulia kepada  sesama teman. 

Di lingkungan pendidikan formal atau madrasah, peserta didik 

diajarkan etika pergaulan dengan teman sebaya, kakak kelas, adik kelas atau 

dengan guru dan pegawai selaku orang tua di Madrasah.  

c. Membuat Program Bulanan 

Dalam program ini, setiap bulan guru akidah akhlak mengadakan 

meeting atau petemuan dengan tujuan untuk berbagi pengalaman tentang 

bagaimana metode mengajar yang efektif dan efisien khususnya dalam 

pembinaan akhlak  peserta didik. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh ibu 

kepala Madrasah untuk melihat apa kendala-kendala yang dialami oleh guru 

akidah akhlak dalam pembinaan akhlak  peserta didik. Dari uraian tersebut 

penulis mengambil suatu konklusi bahwa program bulanan ini sangat penting 

dilakukan dalam rangka berbagi pengalaman mengajar yang efektif dan 

efisien. 

d. Membuat Program Tahunan 

Program tahunan ini. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan buka puasa 

bersama dan kegiatan pesantren kilat. Kegiatan ini diprogramkan sekali 

setahun pada bulan suci Ramadhan dengan penanggung jawab semua guru 

yang ada di MTs Negeri 1 Manado ditambah dengan kepala Madrasah dan 
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orang tua peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar madrasah tersebut. 

Teknik pelaksanaannya, guru membentuk panitia khusus yang diberi tugas 

masing-masing untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Untuk buka 

puasanya diundang seluruh warga sekolah, warga masyarakat yang 

bertempat tinggal di sekitar madrasah dan seluruh orang tua peserta didik. 

Tujuan kegiatan ini, disamping untuk melakukan dan memperbaiki 

silaturrahim antara guru orang tua peserta didik dan warga masyarakat juga 

untuk pembinaan roahani dan sikap kedisiplinan serta kejujuran dalam 

melaksanakan ibadah puasa yang diberikan oleh ustadz yang membawakan 

ceramah sebelum berbuka puasa. Setelah itu, sekitar tujuh menit sebelum 

buka puasa ceramahnya dilanjutkan oleh guru akidah akhlak yang isinya 

mengenai pentingnya sikap jujur dalam berpuasa. Di sini guru menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab bersama dengan peserta didik.  

Adapun pelaksanaan kegiatan pesantren kilat di MTs Negeri 1 Manado 

didasarkan pada pedoman penyelenggaraan Pesantren Kilat yang 

diiterbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama R.I. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dengan sasaran peserta adalah 

peserta didik. Adapun panitianya adalah guru sendiri begitu pula dengan 

pematerinya dan dikordinir langsung oleh Kepala Madrasah. Dalam kegiata 

ini, guru meggunakan metode kerja kelompok dalam mewujudkan sikap 

kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. 

Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran yang dilakukan 

dengan melalui kerja sama. Dalam menerapkan metode tersebut ada 

beberapa langkah yan g dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado, yaitu 

membuat kelompok peserta didik secara seimbang, mengelompokkan 

berdasarkan jenis tugas yang diberikan dan wilayah tempat tinggal agar 

mudah koordinasi kerja dan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Solusi dalam Pembinaan 
Akhlak   Peserta Didik di MTs Negeri 1 Manado 
 
Pembentukan akhlak  merupakan tumpuan perhatian pertama dalam 

Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad 

saw. yang utama adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk 

memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan 

akhlak  peserta didik khususnya di MTs Negeri 1 Manado maka penulis 

menguraikannya ke dalam beberapa item sebagai berikut:  

a. Faktor pendukung 

Adapun faktor pendukung dalam pembinaan akhlak  peserta didik di 

MTs Negeri 1 Manado di antaranya adalah kualitas dan keprofesionalan yang 

dimiliki oleh guru, kurikulum, sarana dan prasarana, keluarga dan peran serta 

orang tua. 

1. Kualitas dan keprofesionalan guru 

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan guru, merupakan salah satu 

hal yang sangat urgen. Apabila kualitas dan keprofesionalan guru bagus 

maka tentu akan beimplikasi pada peserta  didik. Peningkatan kualitas dan 

keprofesionalan guru, dilakukan melalui kualifikasi guru, pelatihan Kelompok 

Kerja Guru (KKG) dan Workshop.  

Pada umumnya, guru MTs Negeri 1 Manado memiliki kemampuan dan 

keterampilan mengajar yang variatif sehingga peserta didik tidak merasa 

jenuh dalam menerima materi pelajaran. Mereka mampu memadukan antara 

materi dan media pembelajarana yang sesuai sehingga pelajaran menjadi 

sesuatu hal yang menarik untuk peserta didik. 

1. Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

pendidikan. Selain itu, kurikulum juga merupakan pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru di MTs Negeri 1 

Manado memakai kurikulum 2013, namun yang berbeda hanya muatan lokal 
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karena muatan lokal disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan 

potensi alam yang ada. 

2. Saran dan prasarana 

Selain dari kurikulum, sarana dan prasarana juga merupakan 

komponen sistem pembelajaran yang sangat penting karena apabila 

pembelajaran ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka 

tentu akan berpengaruh dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran 

MTs Negeri 1 Manado memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap sehingga menunjang kegiatan pembelajaran. Misalnya ruang kantor, 

ruang guru, ruang kelas yang memadai, perpustakaan, alat peraga/media 

pembelajaran, ruang tata usaha, WC/kamar mandi, sanggar seni dan lain 

sebagainya. 

3. Keluarga 

Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan diantara 

anggotanya bersifat khas, yaitu pergaulan diantara anggota keluarga yang 

didasari rasa kasih sayang. Dalam lingkungan keluarga diletakkan dasar-

dasar pendidikan akhlak . Dengan sendirinya pendidikan tersebut akan 

berlangsung dan akan diikuti oleh semua anggota keluarga. 

Keteladanan dan pembiasaan yang diperoleh dalam lingkungan 

keluarga akan membentuk akhlak  peserta didik dan tidak mudah dirubah 

oleh orang lain. Peserta didik yang sudah terbiasa hidup sopan, jujur dan 

disiplin akan mendarah daging pada dirinya sehingga dimana saja berada 

tercermin perilaku akhlak . 

4. Peran serta orang tua 

Peran serta orang tua, dalam hal ini dengan melalui perwakilan yakni 

komite sekolah. Komite sekolah memberi bantuan baik berupa material 

maupun dalam bentuk non material demi terlaksananya pembinaan 

keagamaan (akhlak), misalnya memberikan dana untuk membeli 
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perlengapan mengajar, pelaksanaan kegiatan Jumat ibadah, pesantren kilat, 

perayaan hai-hari besar Islam seperti maulid, Isra’Mi’raj, dan lain sebagainya. 

b. Faktor penghambat 

Menurut aliran konvergensi bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan pada diri seseorang adalah faktor internal yaitu 

pembawaan si anak dan faktor eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan 

yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. 

Aliran ini, tampak jelas kesesuaian dengan ajaran Islam. 

1. Faktor internal  

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pembinaan akhlak  peserta 

didik di MTs Negeri 1 Manado yaitu faktor pembawaan selain itu juga 

dipengarui oleh minimnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, alokasi 

waktu pembelajaran akidah akhlak yang hanya dua jam pelajaran dalam 

seminggu, sehingga perlu tindak lanjut oleh lembaga pendidikan supaya 

ketuntasan materi pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang 

telah digariskan. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang menghambat pembinaan akhlak  peserta didik di 

MTs Negeri 1 Manado yaitu adanya kegoncangan suasana dalam 

masyarakat seperti pengaruh lingkungan, elektronik seperti VCD porno, 

internet dan lain sebagainya. 

Adapun solusi dari faktor penghambat tersebut di antaranya adalah 

meningkatkan kualitas guru Madrasah melalui kualifikasi guru, khususnya di 

bidang keahlian masing-masing sehingga menjadi guru yang profesional dan 

berkualitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, melakukan 

penataran peningkatan mutu seperti workshop, pelatihan Kelompok Kerja 

Guru (KKG), memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk 

menghasilkan tamatan yang berakhlak, melakukan kegiatan tambahan yang 

terkait dengan pembinaan akhlak  di luar jam pelajaran madrasah atau yang 
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lebih dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Seperti kegiatan Jumat Ibadah, 

Pesantren Kilat, Maulid dan lain sebaginya. 

 
D. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil deskripsi 

serta interpretasi data yang penulis lakukan dalam bab IV maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bentuk pembinaan akhlak yang dilakuka oleh guru di MTs Negeri 1 

Manado adalah dengan cara menerapkan pembelajaran akhlak kepada 

peserta didik serta melakukan pembiasaan yang bersifat positif agar 

akhlak para peserta didik tertanam dalam diri peserta didik. 

2. Respon peserta didik tentang pembinaan akhlak di MTs Negeri 1 

Manado dapat dinilai positif. Artinya, hampir semua peserta didik 

sepakat dan setuju dengan pelaksanaan dan penerapan pembinaan 

yang dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado. 

3. Problematika guru dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Negeri 

1 Manado adalah faktor internal yaitu faktor pembawaan peserta didik, 

alokasi waktu pembelajaran akidah akhlak yang hanya dua jam 

pelajaran dalam seminggu sehingga merupakan salah satu penyebab 

sulitnya mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diinginkan. 

Adapun faktor eksternal yang menjadi penghambat pembinaan akhlak 

mulia peserta didik di MTs Negeri 1 Manado antaranya adalah faktor 
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lingkungan keluarga seperti minimnya pengawasan orangtua terhadap 

anaknya, lingkungan masyarakat dan arus globalisasi modern. 

Adapun saran dari penelitian ini adalah agar pembinaan akhlak peserta 

didik teratasi dengan baik, maka diharapkan kapada seluruh stakeholder 

dapat bekerjasama dalam memberikan spirit dan ruang gerak yang luas 

kepada seluruh guru dalam menerapkan aturan-aturan yang relevan dengan 

kondisi peserta didik serta memberikan daya dukung terhadap segala 

kebutuhan peserta didik terutama yang berkaitan dengan pengadaan buku-

buku referensi penunjang bidang studi dan subsidi pendidikan kepada pesrta 

didik untuk mengadakan pembinaan akhlak peserta didik. 
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