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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat MTs Negeri 1 Manado 

MTs Negeri 1 Manado adalah satu - satunya MTs Negeri yang ada di 

Kota Manado, yang proses bedirinya adalah hasil peleburan PGAN 6 Tahun 

Manado, dimana kelas I, II dan III menjadi Madrasah Tsanawiyah sedangkan 

kelas IV, V dan VI menjadi PGA Negeri Manado. Perubahan ini sesuai 

Keputusan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 1978. Setelah dalam kurun 

waktu 1 tahun menyelenggarakan Pendidikan, Madrasah Tsanawiyah 

berubah status menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Manado, dimana 

proses penyelenggaraan Pendidikan berlangsung siang dan masih 

menggunakan gedung PGAN Manado (sekarang MAN Model Manado) yang 

berlokasi di Kelurahan Islam Kec. Manado Utara (sekarang Kec. Tuminting). 

Sedangkan proses penegeriannya adalah relokasi dari MTs N Batang Kulur 

Kiri Kabupaten Muara Tewe Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 1980 tentang relokasi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri dan PGAN. Pada tahun 1984 MTs Negeri Manado 

dipindahkan ke Gedung Baru milik sendiri (MTsN Manado), yang berlokasi di 
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Desa Bailang Kec. Wori Kabupaten Minahasa (sekarang : Desa Bailang Kec. 

Bunaken Kota Manado). 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada data dokumentasi MTs 

Negeri 1 Manado telah mengalami tujuh kali pergantian Kepala Madrasah 

sebagaimana pada tabel berikut:  

TABEL I.4 

DAFTAR NAMA KEPALA MADRASAH MTs NEGERI 1 MANADO 

 

 

 

 

NO. N A M A 
DARI TAHUN BERAPA 

s.d TAHUN 
KET. 

1. ROSMAIDA DAHLAN, BA 1979 s.d 1990 
 

2. Drs. ABDULLAH ADJIRIA 1990 s.d 1999 
 

3. Drs. THAIB TUBAGUS 1999 s.d 2001 
 

4. Drs. MOH. OLI’I 2001 s.d 2005 
 

5. ARIF HASAN, S.Ag 2005 s.d 2008 
 

6. Drs. H. SYAMSUDIN RAUF, M.Pd 2008 s.d 2014 
 

7. SYUAIB SULAIMAN, S.Ag, M.PdI 2014 s.d sekarang 
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b. Visi dan Misi 

Pada MTs Negeri 1 Manado telah mempunyai visi yaitu unggul dalam 

prestasi, tangguh dalam kompetisi dan santun dalam pekerti. Indikatornya 

adala sebagai berikut: 

1) Mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk melanjutkan 

pendidikan di jenjang yang lebih tinggi 

2) Mampu berfikir aktif, kreatif dan trampil memecahkan masalah 

3) Memiliki ketrampilan, kecakapan non akademik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

4) Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agamanya 

secara benar dan konsekuen 

5) Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat 

Selanjutnya misi MTs Negeri 1 Manado yaitu sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga peserta didik 

berkembang secara maksimal 

2) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong peserta didik 

berprestasi, disiplin, berakhlak, kreatif, kritis dan bertanggungjawab. 

3) Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga peserta didik 

dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya 

4) Menumbuhkembangkan lingkungan dan perilaku religius sehingga 

peserta didik dapat mengamalkan dan menghayati agamanya 

secara nyata 
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5) Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktek nyata sehingga 

peserta didik dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya  

Adapun tujuan visi dan misi MTs Negeri 1 Manado adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengembangkan pembelajaran PAIKEM/CTL 100 % untuk semua 

mata pelajaran 

2) Peserta didik memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan 

yang diperlukan untuk kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi dan berguna dalam hidup dan kehidupan dalam 

bermasyarakat dan bernegera 

3) Nilai rata-rata UN mencapai 7,5 dan UAMBN 8,5 

4) Memiliki TIM yang berprestasi di bidang olah raga dan seni serta 

olimpiade sains yang menjadi juara I tingkat Kota, Provinsi bahkan 

ke tingkat Nasional 

5) Mengembangkan berbagai wadah/program penghayatan dan 

pengamalan agama 

c. Tata krama dan tata tertib kehidupan madrasah  

1) Hak peserta didik 

a) Mendapat pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan oleh 

madrasah 

b) Dapat menggunakan semua fasilitas sesuai  dengan ketentuan 

diatur madrasah 



75 
 

c) Mendapat pelayanan konsultasi dan bimbingan dari guru melalui 

prosedur yang ditetapkan untuk perbaiakan belajar – mengajar di 

madrasah 

2) Kewajiban peserta didik 

a) ketentuan umum 

1) mengucapkan salam  dan berjabat tangan bila bertemu dengan 

kepala madrasah, guru / pegawai madrasah. 

2) hadir di madrasah pukul 06.30 wita dan mengambil kartu kosa kata 

bahasa Arab (hari senin dan selasa) dan bahasa Inggris (hari rabu 

dan kamis)  

3) peserta didik terlambat  harus melapor kepada guru piket  dan tidak 

diperkenankan masuk kelas pada pelajaran pertama 

4) melaksanakan tadarus al-quran 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 

5) berdoa sebelum guru memulai pelajaran  di pagi hari dan ketika 

pelajaran diakhiri  pada siang hari 

6) melaksanakan sholat dzuhur, ashar dan jum’at berjamaah di 

madrasah  

7) mengikuti upacara bendera setiap hari senin minggu pertama dan 

hari-hari besar nasional  

8) menggunakan bahasa ( kata ) yang sopan  dan serta menghargai 

orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda 

9) menjaga suasana dilingkungan madrasah dan ditempat lainnya 
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10) memelihara barang kelengkapan madrasah, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium alat olahraga dan sumber belajar lainya 

11) menjaga kebersihan di lingkungan madrasah 

12) bila peserta didik tidak hadir di madrasah karena sakit melebihi 2  

hari harus membawa surat keterangan dokter dan bila peserta didik 

karena suatu hal penting tidak mengikuti pelajaran selama beberapa 

hari harus mengajukan izin tertulis kepada kepala madrasah  

13) mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan pihak 

madrasah 

14) waktu pulang  mengangkat dan membuang sampah yang berada di 

kelas dan halaman madrasah ke tempat yang telah disediakan 

15) menaati jadwal kegiatan madrasah, menggunakan dan 

mengembalikan buku pinjaman di perpustakaan tepat waktu  

16) membentuk  beberapa kelompok kebersihan  kelas yang diatur 

secara bergiliran  

17) petugas kebersihan kelas membersihkan lantai, dinding, kaca 

jendela serta merapikan kursi dan meja belajar   30 menit sebelum 

jam pelajaran pertama dimulai  

3) pakaian seragam 

menggunakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai 

berikut ; 

 



77 
 

a) umum 

1) pakaian tidak terbuat dari kain yang tembus pandang dan tipis, 

tidak ketat  dan tidak membentuk tubuh  serta tidak terbuat dari 

bahan jeans. 

2) memakai badge osis dan identitas madrasah 

3) kous kaki warna putih,  sepatu warna hitam polos 

4) tidak menggunakan perhiasan   

5) hari senin dan selasa memakai seragam  kemeja/blus putih dan  

celana/rok warna biru tua   ( dongker ) 

6) hari rabu dan kamis memakai kemeja/blus kotak dan batik 

madrasah dan celana / rok putih    

7) hari jum’at memakai pramuka 

8) hari sabtu memakai pramuka dan olah raga 

b) khusus laki – laki 

 kemeja dimasukan kedalam celana  

 celana panjang sesuai dengan ketentuan  

 celana dan baju tidak boleh digulung 

 celana tidak  boleh robek atau dijahit cubrai /ketat (model botol ) 

c) khusus perempuan 

1) kemeja (blus ) lengan panjang  

2) baju dimasukkan kedalam rok  
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3) rok panjang sampai mata kaki 

4) memakai jilbab sesuai dengan ketetntuan madrasah 

d) khusus untuk  pelajaran olahraga setiap peserta didik  memakai 

seragam olahraga yang telah ditetapkan madrasah, dengan 

ketentuan hanya dipakai pada jam  praktek pelajaran olahraga. 

e) larangan- larangan 

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah,  setiap peserta didik 

dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut ; 

1) selama pelajaran berlangsung peserta didik tidak diperkenankan  

meninggalkan kelas/lingkungan madrasah tanpa seizin guru/ guru 

piket 

2) pada waktu istirahat hendaknya semua peserta didik keluar dari 

dalam kelas dan dilarang meninggalkan madrasah kecuali atas 

izin guru piket. 

3) merokok, minum-minuman keras mengedarkan dan 

mengkonsumsi obat terlarang (narkoba)  berkelahi/tawuran dan 

berpacaran  di lingkungan madrasah 

4) mebawa senjata tajam atau alat lain yang dianggap 

membahayakan keselamatan orang lain yang tidak ada 

hubungannya dengan pembelajaran di madrasah 
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5) berbicara kotor, menghina, berguncing atau menyinggung 

perasaan sesama peserta didik  dan warga madrasah  dengan 

kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh 

6) membawa, mengedarkan, membaca buku, gambar, sketsa, audio 

atau vidio pornografi 

7) melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan 

kerusakan meterial milik madrasah maupun milik perorangan. 

8) mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabot dan 

peralatan madrasah lainnya. 

9) berkuku panjang, mengecat rambut/kuku, berambut kuncir  dan 

bertato. 

10) khusus perempuan tidak diperkenankan memakai karpus konde, 

make up atau sejenisnya  kecuali bedak tipis  

11) membawa  radio/tape, audio visual dan  telepon genggam (hp)  

12) membuang sampah tidak pada tempatnya 

13) menerima tamu tanpa seizin/ satpam/guru/ guru piket     

14) memakai aksesoris, gelang, kalung, anting – anting untuk putra 

15) bermain judi/ kartu, membolos, mencuri atau mengelapkan 

barang orang lain 

16) membawa kendaraan bermotor dilingkungan madrasah 

f) tambahan 

1) ukuran panjang rambut 
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a) 3 cm bagian atas 

b) 2 cm bagian samping kiri dan kanan 

c) 1 cm bagian belakang 

2) ukuran lingkar bawah celana : 18 cm 

3) pemanggilan orang tua tidak dapat   diwakilkan termasuk yang 

tinggal di luar  kota 

g) sanksi bagi siswa 

1) teguran lisan  

2) teguran tertulis 

3) penugasan 

4) sangsi  yang bersifat mendidik 

5) membersihkan lingkungan madrasah 

6) panggilan orang tua  

7) skorsing 

8) di pindahkan / dimutasikan 

9) di keluarkan dari madrasah 

h) catatan tambahan  

1) Tata tertib madrasah ini mengikat peserta didik selama menjadi 

peserta didik MTs Negeri 1 Manado.  

2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib  madrasah  akan 

diatur kemudian  
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d. Keadaan Guru dan Pegawai 

Kepala madrasah sebagai top leader diharapkan mampu 

mendayagunakan seluruh personil secara efektif dan efisien agar tujuan 

penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Manado tercapai secara 

optimal. Artinya, pendayagunaan tersebut ditempuh dengan jalan memberi 

tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kependidikan. 

Selain itu, pendidik juga diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan 

tingkat lanjutan agar semakin berkualitas.  

Pada dasarnya guru merupakan salah satu komponen yang sangat   

penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di suatu lembaga 

pendidikan. Guru sebagai anggota masyarakat memiliki kompetensi dan 

dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengajar dalam rangka 

mentransfer nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik sebagai jabatan 

profesional, yang dilaksanakan atas dasar kode etik profesi yang di dalamnya 

tercakup suatu kedudukan fungsional yang melaksanakan tugas/tanggung 

jawabnya sebagai pengajar, pemimpin dan sebagai orang tua. 

Menjadi guru bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi guru dituntut 

untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik karena tugas utamanya 

antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik. Dapat dikatakan 

bahwa salah satu faktor dominan dalam mempengaruhi keberhasilan peserta 

didik adalah guru seperti halnya di MTs Negeri 1 Manado. Hal ini sangat 
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diharapkan agar aktivitas dan kreativitas guru dalam memberikan 

pembelajaran dan bimbingan pada peserta didik berjalan lancar. 

Keadaan Guru 
 

Status Laki-laki Perempuan Jumlah 

Guru PNS 10 20 30 

Guru Honorer 4 5 9 

 Total 39 

 
Keadaan Pejabat 

 
 

 

 

 

 

 

 

e. Keadaan Peserta Didik 3 Tahun Terkhir (2013/2014 – 2015/2016) 

TABEL 4.4 
KEADAAN PESERTA DIDIK MTs NEGERI 1 MANADO 

 

TAHUN 

PELAJARAN 

K    E    L    A    S 

JUMLAH Ket. VII VIII IX 

L P J L P J L P J 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NO 
NAMA 

JABATAN 

PENDIDIKAN GOL 

S2 S1 D3 D2 D1 IV III II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

3 

4 

 

Marlina Maladjim 

Tahir Rahim Domili 

Nurhaini Masloman 

Sriwulan Dilapanga 

 

Wakamad.Kurikulum 

Wakamad.Kesiswaan 

Wakamad.Humas  

Wakamad.Sarana 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

1 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 
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2013/2014 82 118 200 162 158 320 126 162 288 808  

2014/2015 112 156 268 83 125 208 114 137 251 727  

2015/2016 161 166 327 125 151 276 68 116 184 787  

 
f. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Guna membantu kelancaran kegiatan pembelajaran dalam mencapai 

tujuan pendidikan, sarana dan prasaran merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Sarana pendidikan merupakan faktor penunjang yang dapat 

memperlancar proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang tersedia 

dapat mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efesien 

dan efektif. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman kita senantiasa 

dituntut untuk menggunakan fasilitas pembelajaran yang memadai dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.  

1) Prasarana, Sarana dan Lingkungan Madrasah 

a) Lokasi dan denah Madrasah :  Ada  

b) Luas tanah    :  4.914 M2 

c) Luas bangunan madrasah  :  1425  M2 

d) Luas pekarangan madrasah :  2989  M2 

2) Pemanfaatan pekarangan madrasah (luasnya) 

a) Taman    :17,85 m2 

b) Lapangan olah raga   :  250 m2  

c) Parkir     :  66,3 m2 
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d) Kantin     :    8    m2 

e) Green house/lainlain  :   - 

3) pemanfaatan gedung madrasah (banyaknya dan luasnya) 

a) Ruang  Belajar : 22  buah luas1.422.049 m2 

b) Ruang  Perpustakaan : 1 buah luas260.422  m2 

c) Ruang  BK : 1 buah luas     56  m2 

d) Ruang Laboratorium I P A : 1 buah luas    100 m2 

e) Ruang Laboratorium Komputer : 1 buah luas 96 m2 

f) Ruang Multimedia Pembelajaran : 1 buah luas 56 m2  

g) Ruang Laboratorium Bahasa : 1 buah luas 100 m2 

h) Ruang Osis/UKS : 1 buah luas     56 m2 

i) Ruang Ibadah/Musalah : 1 buah luas 107.5 m2 

j) Ruang Guru : 1 buah luas 73.472 m2 

k) Ruang Kantor : 1 buah luas 97.11  m2 

l) Ruang Pertemuan/Serbaguna : 1 buah luas 220  m2 

m) Ruang Gudang :  2 buah luas 168  m2 

n) Ruang Koperasi : 1 buah luas 93 m2 

o) Wc/ Mck : 8 buah luas 34   m2  

B. Tema Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada MTs Negeri 1 Manado 

ditemukan bahwa pihak madrasah sangat mendukung adanya pembinaan 

akhlak pada peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. Temuan-temuan yang 
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penenliti dapatkan di lapangan berupa hasil wawancara dan bentuk 

dokumentasi berupa peraturan-peraturan dalam meningkatkan akhlak 

peserta didik.  

1. Tema-tema Pembinaan Akhlak 

a. Hasil wawancara dengan kepala madrasah 

Berbicara tentang pembinaan akhlak, sebenarnya sudah di atur oleh 
peraturan menteri, baik itu dari aspek akhlak mulai dari perilaku 
keseharian kemudian bagaimana perilaku di kelas sampai mereka 
kelauar dari sekolah, dan dari situ dilakukan penilaian, dan semua 
itu dilakukan oleh semua wali kelas. Salah satu bentuk pembinaan 
akhlak pada MTs Negeri 1 Manado adalah menanamkan sikap 
kedisiplinan pada guru dan para peserta didik.1 

 
b. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala madrasah 

Salah satu penunjang dalam pembinaan akhlak peserta didik adalah 

mushalla dan kelas sebagai tempat untuk menunjang peoses 

pembinaan akhlak. Dengan adanya mushollah tersebut, setiap 

pelaksanaan kegiatan jumat ibadah, guru hanya mengawasi saja. 

Ini bagian dari melatih mereka agar disiplin dan bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Alhamdulillah selama ini, semua 

peserta didik yang diberikan tugas, mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Ini tidak lepas dari upaya guru yang senantiasa 

menanamkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab pada mereka. 

Dalam pembinaan akhlak, kami dari pihak madrasah berinisiatif 

agar para wali kelas, guru BK, dan guru agama turut aktif dalam 

mengawasi tingkahlaku para peserta didik. Misalnya para wali kelas 

setiap masuk kelas pada pagi hari, minimal menyampaikan satu-

dua kata sebelum pelajaran pertama berlangsung. Kemudian juga 

                                                           

1
Hasil wawancara dengan Syuaib Sulaiman, kepala MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 12 Oktober 2016  
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pembinaan yang dilakukan setiap hari jumat sebelum dan ba’da 

shalat jumat.2 

c. Hasil wawancara dengan guru Fiqh 

Bentuk pembinaan akhlak yang kami lakukan yaitu menyampaikan 

ungkapan-ungkapan yang sifatnya membangun dan memotivasi 

kepada peserta didik untuk selalu berakhlak mulia seperti berkata 

jujur, disiplin, mengucapkan salam ketika masuk kelas, harus minta 

izin saat ingin melakukan sesuatu, taat pada peraturan madrasah, 

sopan santun pada guru, saudara, teman dsb. Jadi menanamkan 

sikap kedisiplinan dan kesopanan peserta didik melalui metode 

keteladanan, pembiasaan, ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan 

resitasi atau pemberian tugas. Kegiatan ini dilakukan pada 

pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, pada kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk didalamnya pesantren kilat. Ada beberapa 

nilai yang diharapkan dari pelaksanaan pesantren kilat ini yaitu: 

Pertama, adanya penanaman nilai moral, keimanan dan ketaqwaan. 

Kedua, penerapan disiplin kebersamaan dan mengembangkan 

kreativitas serta diarahkan pada kemandirian peserta didik. Ketiga, 

mengembangkan solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial. 

Selain itu, juga diupayakan adanya hubungan kekerabatan antara 

guru dengan peserta didik. Dalam proses penerapan strategi 

pembelajaran, secara umum ada tiga tahap yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu tahap permulaan 

(praintruksional), tahap pengajaran (intruksional) dan tahap 

penilaian dan tindak lanjut. Dalam menerapkan metode 

pembelajaran keteladanan, tentunya seorang guru terlebih dahulu 

memperlihatkan kepada peserta didik akhlak/perilaku yang baik 

sehingga peserta didik dapat menirunya. Adapun akhlak/perilaku 

tersebut di antaranya adalah datang dan pulang mengajar dengan 

tepat waktu, salat berjamaah dzuhur dan ashar di masjid di awal 

waktu dan berbicara serta berpakaian yang sopan. Selanjutnya, 

dalam membina akhlak peserta didik kami perlu dukungan dan 

kerjasama antara guru dengan orangtua peserta didik serta 

                                                           

2
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016  
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masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan 

Madrasah.3 

d. Hasil wawancara dengan guru Al-Qur’an Hadits 

Dalam pembinaan akhlak peserta didik pertama yang kami lakukan 

yaitu meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan membentuk 

kerjasama dengan para orangtua khususnya dalam meningkatkan 

kedisiplinan tersebut. Selain itu, kami sebagai guru di MTs Negeri 1 

Manado selalu menerapkan kebiasaan memberi salam ketika 

bertemu dengan guru, teman dan lain-lain. Selanjutnya, dalam 

pembinaan akhlak peserta didik kami membuat kegiatan 

ekstrakurikuler seperti taskir dan pramuka. Dengan demikian, ketika 

masuk waktu dzuhur dan ashar diberi dispensasi untuk 

melaksanakan salat dzuhur dan ashar 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. Dalam 

pembinaan akhlak, kami selaku guru di MTs Negeri 1 Manado 

tentunya bertanggung jawab atas pembentukan akhlak, sehinggah 

dalam menerapkan metode pembelajaran resitasi/pemberian tugas, 

ada beberapa langkah yang dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 

Manado yaitu tugas yang diberikan kepada peserta didik harus jelas 

dan dipahami, apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok maka 

diupayakan seluruh anggota kelompok terlibat secara aktif dan 

setelah itu, melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.4 

e. Hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak 

 Pembinaan akhlak yang kami lakukan terhadap peserta didik adalah 
melakukan pembelajaran secara maksimal. seperti menyediakan 
media pembelajaran yang akan digunakan, membuat garis-garis 

                                                           

3
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016  

4
Hasil wawancara dengan Taher Rahim Domili, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 10 Oktober 2016  
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besar bahan pelajaran yang akan diceramahkan kemudian 
melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. Selain itu dalam pembinaan akhlak kami sering 
memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan 
pembinaan akhlak  peserta didik, melakukan penataran kegiatan 
peningkatan mutu guru, melakukan kerjasama dengan orangtua 
peserta didik terkait dengan pembinaan akhak anak/peserta didik, 
baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah/ 
madrasah. Selanjutnya, dalam pembinaan akhlak peserta didik di 
MTs Negeri 1 Manado kami membiasakan kepada peserta didik 
untuk melakukan hal-hal yang positif seperti mengucapkan salam, 
cium tangan, kepada setiap guru. Sedangkan kendala kami dalam 
pembinaan akhlak peserta didik adalah faktor eksternal yaitu 
kurangnya pembinaan-pembinaan mental, kurang mengenal nilai 
akhlak, kegoncangan suasana dalam masyarakat, kurang jelasnya 
masa depan dimata peserta didik dan semaraknya kebudayaan 
asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu cara kami dalam 
mengatasi kurangnya jam pelajaran pada mata pelajaran adalah 
membuat program kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang lebih 
dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun program kegiatan 
tersebut sebagai bentuk strategi pembelajaran dalam pembinaan 
akhlak peserta didik, di antaranya adalah program harian seperti 
shalat berjamah zuhur dan ashar di masjid, program mingguan 
seperti kegiatan Jumat Ibadah, pogram bulanan seperti meeting 
atau pertemuan antar sesama guru, program tahunan seperti 
peringatan hari besar Islam, buka puasa bersama dan pesantren 
kilat.5 

f. Hasil wawancara dengan guru PKN 

Salah satu bentuk kami dalam membina akhlak peserta didik adalah 
dengan cara pemberian materi seperti menerapkan berbagai 
pembelajaran budi pekerti untuk dijadikan pemahaman dalam 
membentuk akhlak peserta didik. selanjutnya, memberikan metode 
pembelajaran pembiasaan, artinya, guru di MTs Negeri 1 Manado 
membiasakan peserta didik melakukan kegiatan yang terkait 
dengan akhlak  seperti pada kegiatan jumat ibadah peserta didik 
dibiasakan disiplin (datang dan meninggalkan tempat dengan tepat 
waktu, mengikuti kegiatan dengan tertib dan teratur), melaksanakan 
praktek shalat berjamaah, bersedekah melalui kotak amal yang 

                                                           

5
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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diedarkan, berzikir dan berdoa serta bersalawat bersama yang 
dipimpin oleh guru yang telah ditugaskan.6 

2. Tema-tema Respon Peserta Didik 

a. Dwi Candra Setyorini 

Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 
Manado sudah baik bagi peserta didik. Dan sudah seharusnya para 
peserta didik mengikuti apa yang dikatakan oleh para guru demi 
akhlak yang baik. Namun, Belum semua peserta didik akan sadar 
tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
pelaksanaan strategi pembelajaran guru di MTs Negeri 1 Manado 
dalam pembinaan akhlak peserta didik sangat bagus karena strategi 
pembelajaran tersebut saya dan teman-teman lainnya semakin rajin 
mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan akhlak7 

b. Ananda Sahara Mutmainah 

Saya menganggap pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru di 
MTs Negeri 1 Manado sudah cukup baik, namun masih ada 
beberapa orang teman yang belum bisa berakhlak mulia sebab 
masih ditemukan teman yang bertindak kurang sopan kepada teman 
yang lain, bahkan masih terlihat teman-teman yang selalu bolos. 
Sedangkan pelaksanaan strategi pembelajaran guru dalam 
pembinaan akhlak  peserta didik cukup bagus karena dengan 
strategi pembelajaran yang diterapkan tersebut membuat saya dan 
teman-teman saya semakin termotivasi dalam kegiatan 
pembelajaran.8 

c. Erlangga A.P. Ismanto 

Guru di MTs Negeri 1 Manado telah membina akhlak kami secara 
baik. Artinya mereka menggunakan metode dan cara-cara yang tidak 
kasar sehingga tidak menimbulkan rasa dendam dari anak itu 
sendiri. Meskipun beberapa teman yang biasanya dinilai oleh teman 

                                                           

6
 Hasil wawancara dengan Yunus Amrin Koem, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 

7
 Hasil wawancara dengan Dwi Candra Setyorini, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016 

8
 Hasil wawancara dengan Ananda Sahara Mutmainah, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016 
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kurang sopan terhadap guru. Tapi menurut saya itu karena mereka 
memiliki pendapat masing-masing. Tapi kalau di lihat secara 
keseluruhan, lebih banyak yang sopan dalam bertindak.9 

d. Hasil wawancara dengan Jepri Mandeng 

Menurut saya pelaksanaan strategi pembelajaran guru dalam 
pembinaan akhlak peserta didik cukup bagus karena dengan strategi 
pembelajaran yang diterapkan tersebut membuat saya dan teman-
temann semakin termotivasi dalam kegiatan pembelajaran.10 

 
3. Tema-tema Kendala Guru dalam Pembinaan Akhlak 

a. Hasil wawancara dengan kepala madrasah 

Dalam melakukan pembinaan peserta didik di MTs Negeri 1 Manado 
tentunya kami dihadapkan berbagai faktor kendala yaitu kurangnya 
kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua peserta didik, 
dalam hal ini akhlak peserta didik tidak di bawa sampai di rumah. 
Artinya, minimnya pengawasan orangtua terhadap anaknya (peserta 
didik). banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar dibawa oleh peserta 
didik ke sekolah sehingga ketika peserta didik bergabung di sekolah 
masing-masing berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal yang 
bernilai negatif sehingga peserta didik semakin membandel ketika 
diberi pembinaan yang terkait dengan akhlak. Selain itu, suasana 
dan kondisi di rumah yang tak menunjang menjadikan peserta didik 
sulit untuk menerima atau mempraktekkan akhlak mulia. Dengan 
demikian, kemungkinan kedepan dalam rangka pengembangan 
akhlak peserta didik kami akan lebih bersikap lebih disiplin lagi, dan 
menegakkan aturan lebih ketat lagi.11 
 
 
 

 

                                                           

9
Hasil wawancara dengan Erlangga . A.P. Iswanto, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016  

10
Hasil wawancara dengan Jepri Mandeng, peserta didik MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 4 Oktober 2016 

11
Hasil wawancara dengan Syuaib Sulaiman, kepala MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 12 Oktober 2016  
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b. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala madrasah 

Hambatan guru dalam  melakukan pembinaan akhlak peserta didik 

adalah pengaruh lingkungan, maraknya imformasi di TV seperti 

facebook serta kurangnya keteladanan orangtua, minimnya 

masyarakat awam membaca buku-buku agama Islam pertama 

karena siswanya banyak dan proses pembinaan pun tidak rutin, ini 

menjadi masalah dalam proses pembinaan ini. Sehingga kami dari 

pihak madrasah berinisiatif agar para wali kelas, guru BK, dan guru 

agama turut aktif dalam mengawasi tingkahlaku para peserta didik. 

Misalnya para wali kelas setiap masuk kelas pada pagi hari, minimal 

menyampaikan satu-dua kata sebelum pelajaran pertama 

berlangsung. Kemudian juga pembinaan yang dilakukan setiap hari 

jumat sebelum dan ba’da shalat jumat.12 

c. Hasil wawancara dengan guru Al-Qur’an Hadits 

Hambatan kami dalam melakukan pembinaan akhlak adalah adanya 

pengaruh lingkungan, pengaruh elektronik, seperti VCD porno, 

internet dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak 

(peserta didik)13 

d. Hasil wawancara dengan guru Akidah Akhlak 

 Kendala kami dalam pembinaan akhlak peserta didik adalah faktor 
eksternal yaitu kurangnya pembinaan-pembinaan mental, kurang 
mengenal nilai akhlak, kegoncangan suasana dalam masyarakat, 
kurang jelasnya masa depan dimata peserta didik dan semaraknya 
kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu cara kami 
dalam mengatasi kurangnya jam pelajaran pada mata pelajaran 
adalah membuat program kegiatan di luar jam pelajaran sekolah 
yang lebih dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun program 
kegiatan tersebut sebagai bentuk strategi pembelajaran dalam 
pembinaan akhlak peserta didik, di antaranya adalah program harian 
seperti shalat berjamah zuhur dan ashar di masjid, program 

                                                           

12
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016  

13
Hasil wawancara dengan Taher Rahim Domili, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 10 Oktober 2016  
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mingguan seperti kegiatan Jumat Ibadah, pogram bulanan seperti 
meeting atau pertemuan antar sesama guru, program tahunan 
seperti peringatan hari besar Islam, buka puasa bersama dan 
pesantren kilat.14 

 
C. Deskripsi Data Penelitian 

1. Bentuk Pembelajaran Guru dalam Pembinaan Akhlak Peserta 
Didik di MTs Negeri 1 Manado 
 
Sebelum diuraikan tentang proses penerapan strategi pembelajaran 

guru dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Negeri 1 Manado maka 

penulis terlebih dahulu mendeskripsikan pelaksanaan strategi pembelajaran 

guru di MTs Negeri 1 Manado.  

Hasil wawancara yang penulis peroleh dari Jepri Mandeng, dia 

mengatakan bahwa pelaksanaan strategi pembelajaran guru dalam 

pembinaan akhlak peserta didik cukup bagus karena dengan strategi 

pembelajaran yang diterapkan tersebut membuat dia dan teman-temannya 

semakin termotivasi dalam kegiatan pembelajaran.15 

Sedangkan Dwi C Setyorini mengemukakan dengan hal yang hampir 

sama yaitu pelaksanaan strategi pembelajaran guru di MTs Negeri 1 Manado 

dalam pembinaan akhlak  peserta didik sangat bagus karena strategi 

                                                           

14
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 

15
Hasil wawancara dengan Jepri Mandeng, peserta didik MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 04 Oktober 2016 
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pembelajaran tersebut, dia dan teman-teman lainnya semakin rajin mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan akhlak.16 

Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia yang tidak lagi 

mengedepankan nilai-nilai moral maka pembinaan dan pembentukan akhlak  

bagi peserta didik yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan, sangat 

penting untuk dilakukan kapan dan dimana saja. Dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran guru, ada beberapa program kegiatan yang disusun dan 

dilaksanakan di luar jam pelajaran di sekolah dalam upaya pembinaan akhlak 

peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. Hal ini dilakukan untuk menutupi 

minimnya jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran yang sering kali 

dikeluhkan oleh guru pada umunnya.  

Semua warga Madrasah berkewajiban untuk ikut serta memelihara, 

membina dan meningkatkan akhlak di mana saja ia berada. Guru di MTs 

Negeri 1 Manado sebagai salah satu unsur penting dalam upaya tersebut, 

tentu sangat diharapkan partisipasi dan peranannya.  

Dalam upaya mengantisipasi minimnya jumlah jam pelajaran pada 

bidang studi yang seringkali dikeluhkan oleh guru, dapat dilakukan dengan 

berbagai macam strategi sebagaimana yang diungkap oleh Rohani Ma’ruf, di 

antaranya adalah membuat program kegiatan di luar jam pelajaran sekolah 

yang lebih dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun program 

                                                           

16
Hasil wawancara dengan Dwi Candra Setyorini, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 04 Oktober 2016 
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kegiatan tersebut sebagai bentuk strategi pembelajaran dalam pembinaan 

akhlak peserta didik, di antaranya adalah program harian seperti shalat 

berjamah dzuhur dan ashar di masjid, program mingguan seperti kegiatan 

Jumat Ibadah, pogram bulanan seperti meeting atau pertemuan antar 

sesama guru, program tahunan seperti peringatan hari besar Islam, buka 

puasa bersama dan pesantren kilat.17 Berangkat dari hasil wawancara 

dengan salah seorang guru di MTs Negeri 1 Manado, ada beberapa hal 

penting yang penulis identifikasikan untuk kemudian dideskripsikan sebagai 

bentuk strategi yang dilakukan oleh guru dalam upaya pembinaan akhlak 

peserta didik di MTs Negeri 1 Manado yaitu: 

a. Membuat Program Harian 

Dalam program ini, isinya memuat tentang anjuran peserta didik dan 

guru akidah akhlak untuk melaksanakan salat berjamaah dzuhur bagi kelas 

reguler dan salat berjamaah ashar bagi kelas taksifi serta datang dan pulang 

tepat waktu. 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 

shalat berjamaah, peserta didik juga dibiasakan melakukan hal yang serupa. 
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Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 
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Sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam maka perlu dibiasakan 

melaksanakan shalat berjamaah. Shalat 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 

membiasakan peserta didik disiplin melaksanakan ibadah salat khsusunya 

salat dzuhur dan ashar secara berjamaah di madrasah  

Teknik pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan Taher Rahim Domili 

bahwa ketika masuk waktu zuhur dan ashar diberi dispensasi untuk 

melaksanakan salat zuhur dan ashar 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.18 Ini dimaksudkan tujuan utamanya adalah untuk 

menanamkan pengamalan ajaran agama dan membiasakan peserta didik 

berperilaku jujur.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis peroleh dari guru, maka ditarik 

suatu kesimpulan bahwa untuk menanamkan sikap kedisiplinan dan 
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Hasil wawancara dengan Taher Rahim Domili, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 10 Oktober 2016 
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kejujuran terhadap peserta didik maka seorang guru penting menerapkan 

metode pembiasaan dan keteladanan. 

b. Membuat Program Mingguan 

Program mingguan ini, diistilahkan dengan kegiatan Jumat ibadah. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Siti Fatimah, dia mengungkapkan bahwa 

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.19 

Penerapan metode keteladanan dalam mewujudkan sikap 

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

time) dalam kegiatan tersebut. Sedangkan penerapan metode pembiasaan 

dalam mewujudkan sikap kedisiplinan,  dilakukan dengan cara membiasakan 

peserta didik datang dan pulang tepat waktu dalam kegiatan tersebut. 

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. 

Setelah itu  dilanjutkan dengan tanya jawab antara guru dan peserta didik 

yang materinya terkait dengan tata cara bersikap sopan dan pentingnya 
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Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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bersikap sopan. Pernyataan ini diungkap oleh Rohani Ma’ruf guru akidah 

akhlak di MTs Negeri 1 Manado.20  

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Jumat ibadah di MTs Negeri 1 

Manado dikordinir langsung oleh guru masing-masing bidang studi. Kegiatan 

ini bersifat umum, yaitu dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di MTs 

Negeri 1 Manado. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan di masjid madrasah, 

di aula dan di ruang kelas. 

Dalam kegiatan ini, setiap hari Jumat semua peserta didik akan 

melakukan pembinaan. Adapun pelaksanaannya yaitu dilakukan sebelum 

shalat jum’at. Sehingga para peserta didik harus bersedia, begitu pula 

dengan guru yang diberi tugas atau amanah untuk membina peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan Jumat ibadah, diharuskan datang lebih awal. 

Ini dimaksudkan agar peserta didik akan terbiasa pada kegiatan tersebut. 

Adapun kegiatan tersebut yaitu: 

1. Melaksanakan praktik adzan;  

2. Praktik salat fardu secara berjamaah;  

3. Zikir bersama setelah salat;  

4. Berdoa; 

5. Bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan oleh peserta didik; 

6. Menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian;  

                                                           

20
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 
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7. Mendengarkann ceramah atau kultum, baik yang disampaikan oleh guru 

maupun yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. 

Format kegiatan Jumat ibadah seperti adzan, imam salat berjamaah, 

mengedarkan kotak amal dan kultum ini dilaksanakan oleh peserta didik yang 

sudah ditentukan sebelumnya secara bergiliran. Adapun susunan atau 

rangkaian kegiatannya yaitu adzan bagi peserta didik yang diberi tugas 

sebelumnya, setelah adzan dilanjutkan dengan salat berjamaah yang 

dipimpin atau diimami oleh peserta didik yang telah diamanahkan, kemudian 

setelah salat dilanjutkan dengan dzikir bersama, berdoa lalu mengisi kotak 

amal yang diedarkan. Selanjutnya kultum yang dibawakan oleh peserta didik 

sendiri dan setelah itu dilanjutkan dengan menghafal surah-surah pendek, 

ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian. Kemudian setelah itu, dilanjutkan 

dengan ceramah dan nasihat-nasihat dari guru disertai dengan tanya jawab 

antara peserta didik dengan guru. Adapun materi yang dibawakan yaitu 

terkait dengan akhlak . Kemudian setelah rangkaian kegiatan selesai maka 

semua peserta didik bersalam-salaman lalu masuk di kelas masing-masing. 

Hasil wawancara dengan salah seorang guru 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 shalat 

berjamaah, kultum dan lain sebagainya, sesungguhnya merupakan upaya 

untuk melatih dan membina peserta didik brsikap disiplin dalam 
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melaksanakan menerima dan sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. 

Terkait dengan hal tersebut Marlina Maladjim menyatakan: 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan jumat ibadah, guru hanya 
mengawasi saja. Ini bagian dari melatih mereka agar disiplin dan 
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Alhamdulillah 
selama ini, semua peserta didik yang diberikan tugas, mampu 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini tidak lepas dari upaya guru 
yang senantiasa menanamkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab 
pada mereka.21 
 

Pernyataan tersebut semakin mempertegas tentang strategi guru 

dalam upaya pembinaan sikap kedisiplinan dan rasa tanggung jawab 

terhadap peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 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 

nikmat yang diberikan Allah swt., misalnya kesehatan. Dengan fisik yang 
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Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016 
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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 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 di 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 
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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 

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 oleh guru di lembaga pendidikan 

formal, seakan-akan tidak berfungsi. 
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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 

individu, mereka justru menentang nilai-nilai yang dianut oleh orang tua dan 

orang dewasa lainnya. 

Kondisi tersebut menjadikan guru di 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  kepada  sesama teman. 
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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 di MTs Negeri 1 Manado 

mengadakan meeting atau petemuan dengan tujuan untuk berbagi 

pengalaman tentang bagaimana metode mengajar yang efektif dan efisien 

khususnya dalam pembinaan akhlak  peserta didik. 

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 

orangtua 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 madrasah, warga masyarakat yang 

bertempat tinggal di sekitar madrasah dan seluruh orangtua peserta didik. 

Tujuan kegiatan ini, disamping untuk melakukan dan memperbaiki 

silaturrahim antara guru orangtua peserta didik dan warga masyarakat juga 

untuk pembinaan roahani dan sikap kedisiplinan serta kejujuran dalam 

melaksanakan ibadah puasa yang diberikan oleh ustadz yang membawakan 
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ceramah sebelum berbuka puasa. Setelah itu, sekitar tujuh menit sebelum 

buka puasa ceramahnya dilanjutkan oleh guru yang isinya mengenai 

pentingnya sikap jujur dalam berpuasa. Di sini guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab bersama dengan peserta didik. Hal ini diungkap 

oleh Rohani Ma’ruf guru akidah akhlak.22 

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. 

Hasil wawancara penulis dengan salah satu guru di MTs Negeri 1 

Manado sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Fatimah ada beberapa 

nilai yang diharapkan dari pelaksanaan pesantren kilat ini yaitu: Pertama, 

adanya penanaman nilai moral, keimanan dan ketaqwaan. Kedua, penerapan 

disiplin kebersamaan dan mengembangkan kreativitas serta diarahkan pada 

kemandirian peserta didik. Ketiga, mengembangkan solidaritas sosial dan 

kesetiakawanan sosial. Selain itu, juga diupayakan adanya hubungan 

kekerabatan antara guru dengan peserta didik.23 

                                                           

22
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 

23
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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Selain strategi pembinaan akhlak  yang dilakukan oleh guru dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler, ada juga yang dilakukan dalam bentuk 

intrakurikuler sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara guru. 

Siti Fatimah mengemukakan: 

Dalam proses penerapan strategi pembelajaran, secara umum ada tiga 
tahap yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu 
tahap permulaan (praintruksional), tahap pengajaran (intruksional) dan 
tahap penilaian dan tindak lanjut.24 
 

Pada tahap ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik. Hal ini diungkap oleh Rohani Ma’ruf yaitu: 

1. Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan mencatat siapa yang 
tidak hadir 

2. Bertanya kepada peserta didik sampai di mana pembahasan 
pembelajaran sebelumnya. 

3. Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui sampai 
di mana pemahaman materi yang telah diberikan. 

4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 
bahan pelejaran yang belum dikuasainya. 

5. Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi 
mencakup semua aspek yang telah dibahas sebelumnya.25 
 
Sementara pada tahap intruksional, kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Yunus 

Arin Koem yaitu: 

1. Menjelaskan tujuan pengajaran yang harus dicapai peserta didik 
2. Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu 

                                                           

24
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 

25
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 
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3. Membahas pokok materi yang telah ditulisakan. 
6. Penggunaan alat bantu/media pengajaran untuk memperjelas 

pembahasan setiap pokok materi. 
7. Menyimpulkan hasil pembahasan26  

 
Dalam menerapkan metode pembelajaran keteladanan, Siti Fatimah 

mengemukakan bahwa sebelum peserta didik diajak untuk berakhlak, terlebih 

dahulu guru memperlihatkan kepada peserta didik akhlak/perilaku yang baik 

sehingga peserta didik dapat menirunya. Adapun akhlak/perilaku tersebut di 

antaranya adalah datang dan pulang mengajar dengan tepat waktu, salat 

berjamaah dzuhur dan ashar di masjid di awal waktu dan berbicara serta 

berpakaian yang sopan.27 

Sementara Rohani Ma’ruf mengemukakan bahwa dalam menerpakan 

metode pmbelajaran pembiasaan, guru di MTS Negeri 1 Manado 

membiasakan peserta didik melakukan kegiatan yang terkait dengan akhlak  

seperti pada kegiatan jumat ibadah peserta didik dibiasakan disiplin (datang 

dan meninggalkan tempat dengan tepat waktu, mengikuti kegiatan dengan 

tertib dan teratur), melaksanakan praktek shalat berjamaah, bersedekah 

                                                           

26
Hasil wawancara dengan Yunus Amrin Koem, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 

27
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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melalui kotak amal yang diedarkan, berzikir dan berdoa serta bersalawat 

bersama yang dipimpin oleh guru yang telah ditugaskan.28 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Yunus Amrin 

Koem, dia mengemukakan bahwa di dalam menerapkan metode 

pembelajaran tanya jawab, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh guru 

yaitu menguasai bahan yang akan diberikan kepada peserta didik, 

menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas, memberi 

acuan peserta didik tentang materi yang akan ditanyakan kemudian 

melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.29 

Ungkapan Rohani Ma’ruf dalam wawancaranya: 

Dalam upaya pembinaan akhlak  peserta didik, ada tiga jenis media 
pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 
yaitu media audio seperti radio, media visual seperti gambar-gambar 
dan media audio visual seperti lap top.30 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari salah seorang 

guru di MTs Negeri 1 Manado tentang penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran maka penulis berkesimpulan bahwa salah satu cara untuk 

memotivasi peserta didik dalam mengukuti kegiatan pembelajaran adalah 

                                                           

28
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 

29
Hasil wawancara dengan Yunus Amrin Koem, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 

30
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru di MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 
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memvariasikan media pembelajaran yang digunakan khusunya dalam upaya 

pembinaan akhlak  peserta didik. 

6. Menanamkan sikap kejujuran 

Sikap jujur merupakan salah satu modal utama dalam berinteraksi 

kepada siapa saja. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru di 

MTs Negeri 1 Manado selalu menyampaikan kepada peserta didik tentang 

kautamaan sikap jujur dan bahayanya bagi orang (peserta didik) yang tidak 

jujur. Sehingga peserta didik tahap demi tahap akan tertanam di dalam 

dirinya sikap jujur. Selain itu, guru juga selalu memberikan teladan/contoh 

kepada peserta didiknya mengenai sikap jujur dalam melakukan sesuatu. 

Salah satu indikator yang dapat dilihat dari aspek kejujuran ini yaitu sikap 

peserta didik ketika ulangan dan berbelanja di kantin madrasah. 

7. Menanamkan sikap kesopanan melalui keteladanan 

Sebagaimana halnya dengan guru yang memberikan keteladanan 

tentang sikap kesopanan, peserta didik juga dibiasakan untuk melakukan hal 

yang serupa. Rohani Ma’ruf mengemukakan:  

Dalam melakukan interaksi di sekolah, baik antara guru dengan guru 
maupun antara guru dengan peserta didik selalu diterapkan sikap sopan 
atau sikap saling menghormati dan menghargai sehingga peserta didik 
sudah terbiasa dengan sikap tersebut.31  

Salah satu indikator yang dapat dilihat dari aspek kesopanan, yaitu 

sikap peserta didik ketika berbicara dengan guru dan sesamanya peserta 

                                                           

31
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 
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didik. Terkait dengan hal tersebut, Siti Fatimah mengemukakan bahwa 

sampai saat ini masih ada ditemukan beberapa peserta didik yang terkadang 

kurang sopan apabila berbicara terhadap guru dan sesama peserta didik, 

namun tidak sebanyak lagi tahun-tahun sebelunya.32 

Sedangkan Yunus Amrin Koem mengemukakan hal yang hampir sama 

bahwa selama masuk mengajar di madrasah ini, terkadang masih ada 

peserta didik yang kurang sopan apabila berbicara dengan guru dan sesama 

peserta didik akan tetapi tidak begitu banyak seperti pada pertama masuknya 

mengajar di madrasah ini.33 

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa guru di MTs Negeri 1 

Manado sudah mampu meningkatkan pembinaan akhlak  peserta didik untuk 

bersikap sopan khususnya dalam lingkungan sekolah/madrasah. 

2. Respon peserta didik terhadap pembinaan di MTs Negeri 1 Manado 

Pembinaan akhlak kepada peserta didik tentu tidak lepas dari peran 

guru sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Sehingga, dalam membina 

akhlak peserta didik tentunya dimulai dari perilaku guru itu sendiri. Perilaku 

guru dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh dan warna yang 

kuat bagi pembinaan perilaku dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, 

                                                           

32
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 

33
Hasil wawancara dengan Yunus Amrin Koem, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 
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perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

dapat memberikan pengaruh yang berkesan dan baik. 

 Hal yang paling mendasar dalam pembinaan akhlak adalah 

menerapkan disiplin pada diri peserta didik. Dengan demikian, MTs Negeri 1 

Manado akan dijadikan sebagai madrasah yang berjiwa disiplin. Artinya 

kedisiplinan pada madrasah akan menjadi suatu ikatan atau aturan yang 

harus dilaksanakan dalam menjalankan roda pendidikan. 

Pada wacana sekarang, banyak pihak yang masih menghubungkan 

penegakan disiplin di madrasah  dengan menghukum peserta didik. Padahal 

keduanya tidak saling berhubungan. Karena terbukti penegakan disiplin 

dengan hukuman hanya akan membuahkan sikap disiplin yang semu yang 

lahir karena ketakutan bukan karena lahirnya kesadaran akan perbaikan 

perilaku. 

Sebenarnya ada jalan tengah diantara disiplin dan menghukum . Jalan 

tengah itu disebut konsekuensi. Sebuah konsekuensi berarti menempatkan 

peserta didik sebagai subyek. Seorang peserta didik yang dijadikan subyek 

berarti diberikan tanggung jawab seluas-luasnya dengan konsekuensi 

sebagai batasan. 

Penerapan pembinaan akhlak di MTs Negeri 1 Manado adalah sesuatu 

yang harus dilakukan oleh pihak madrasah baik berupa kedisplinan, kejujuran 

atau kesopanan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh kepala madrasah 

bahwa: 
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Berbicara tentang pembinaan akhlak, sebenarnya sudah di atur oleh 
peraturan menteri, baik itu dari aspek akhlak mulai dari perilaku 
keseharian kemudian bagaimana perilaku di kelas sampai mereka 
kelauar dari madrasah, dan dari situ dilakukan penilaian, dan semua itu 
dilakukan oleh semua wali kelas. Salah satu bentuk pembinaan akhlak 
pada MTs negeri 1 Manado adalah menanamkan sikap kedisiplinan 
pada guru dan para peserta didik. Dalam melakukan pembinaan peserta 
didik di MTs Negeri 1 Manado tentunya kami dihadapkan berbagai faktor 
kendala yaitu kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dengan 
orangtua peserta didik, dalam hal ini akhlak peserta didik tidak di bawa 
sampai di rumah. Artinya, minimnya pengawasan orangtua terhadap 
anaknya (peserta didik). banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar dibawa 
oleh peserta didik ke madrasah sehingga ketika peserta didik bergabung 
di madrasah masing-masing berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal 
yang bernilai negatif sehingga peserta didik semakin membandel ketika 
diberi pembinaan yang terkait dengan akhlak. Selain itu, suasana dan 
kondisi di rumah yang tak menunjang menjadikan peserta didik sulit 
untuk menerima atau mempraktekkan akhlak mulia. Dengan demikian, 
kemungkinan ke depan dalam rangka pengembangan akhlak peserta 
didik kami akan lebih bersikap lebih disiplin lagi, dan menegakkan 
aturan lebih ketat lagi.34 
 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kepala 

madrasah sangat mendukung pelaksanaan pembinaan akhlak di MTs Negeri 

1 Manado. Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh para pihak madrasah tidak 

hanya ditujukan kepada para peserta didik melainkan juga kepada para guru 

yang mengajar di MTs Negeri 1 Manado.  

Dalam menerapkan pembinaan akhlak peserta didik, menurut 

pengamatan penulis, telah nampak bahwa pembinaan akhlak di MTs Negeri 

Manado telah disambut baik oleh peserta didik. sebagaimana telah 

diungkapkan oleh beberapa peserta didik sebagai berikut: 

                                                           

34
Hasil wawancara dengan Syuaib Sulaiman, kepala MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 12 Oktober 2016  
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Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru di MTs Negeri 1 Manado 
sudah baik bagi peserta didik. Dan sudah seharusnya para peserta didik 
mengikuti apa yang dikatakan oleh para guru demi akhlak yang baik. 
Namun, Belum semua peserta didik akan sadar tentang pentingnya 
akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelaksanaan strategi 
pembelajaran guru di MTs Negeri 1 Manado dalam pembinaan akhlak 
peserta didik sangat bagus karena strategi pembelajaran tersebut saya 
dan teman-teman lainnya semakin rajin mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang terkait dengan pembinaan akhlak35 
 

Ungkapan yang sama telah diungkapkan oleh ananda sahara 

Mutmainah 

Saya menganggap pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru di MTs 
Negeri 1 Manado sudah cukup baik, namun masih ada beberapa orang 
teman yang belum bisa berakhlak mulia sebab masih ditemukan teman 
yang bertindak kurang sopan kepada teman yang lain, bahkan masih 
terlihat teman-teman yang selalu bolos. Sedangkan pelaksanaan 
strategi pembelajaran guru dalam pembinaan akhlak  peserta didik 
cukup bagus karena dengan strategi pembelajaran yang diterapkan 
tersebut membuat saya dan teman-teman saya semakin termotivasi 
dalam kegiatan pembelajaran36 
 

Senada dengan ungkapan oleh Erlangga . A.P. Iswanto yang mengatakan 

bahwa: 

Guru di MTs Negeri 1 Manado telah membina akhlak kami secara baik. 
Artinya mereka menggunakan metode dan cara-cara yang tidak kasar 
sehingga tidak menimbulkan rasa dendam dari anak itu sendiri. 
Meskipun beberapa teman yang biasanya dinilai oleh teman kurang 
sopan terhadap guru. Tapi menurut saya itu karena mereka memiliki 

                                                           

35
 Hasil wawancara dengan Dwi Candra Setyorini, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 

36
 Hasil wawancara dengan Ananda Sahara Mutmainah, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016 



113 
 

pendapat masing-masing. Tapi kalau di lihat secara keseluruhan, lebih 
banyak yang sopan dalam bertindak.37 
 
Sedangkan menurut Jefri Mandeng 

Menurut saya pelaksanaan strategi pembelajaran guru dalam 
pembinaan akhlak peserta didik cukup bagus karena dengan strategi 
pembelajaran yang diterapkan tersebut membuat saya dan teman-
temann semakin termotivasi dalam kegiatan pembelajaran.38 
 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa 

respon para peserta didik tentang pelaksanaan pembinaan di MTs Negeri 1 

Manado telah diterima dengan baik. Artinya peserta didik telah menyetujui 

dengan adanya pelaksanaan pembinaan akhlak pada peserta didik di MTs 

Negeri 1 Manado. 

3. Problematika guru dalam Pembinaan Akhlak  Peserta Didik di MTs 
Negeri 1 Manado 
 

Dalam melakukan pembinaan akhlak di MTs Negeri 1 Manado dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga, pembinaan akhlak tidak 

hanya melihat pada kendalanya saja tetapi juga melihat pada faktor 

pendukung dalam melakukan pembinaan di MTs Negeri 1 Manado. 

 

 

                                                           

37
Hasil wawancara dengan Erlangga . A.P. Iswanto, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016  

38
Hasil wawancara dengan Erlangga . Jepri Mandeng, peserta didik MTs Negeri 1 

Manado pada tanggal 4 Oktober 2016 
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a. Faktor Pendukung 

Berdasarkan pengamatan peneliti, yang menjadi faktor pendukung 

sebagai awal keberhasilan dalam pembinaan akhlak  peserta didik adalah 

faktor internal dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan guru MTs Negeri 1 

Manado dalam  pembinaan akhlak  peserta didik sebagaimana diungkap oleh 

Marlina Maladjim di antaranya adalah faktor pembawaan, kualitas dan 

keprofesionalan yang dimiliki oleh guru, kurikulum, sarana dan prasarana.39  

2. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal, keberhasilan guru dalam  pembinaan akhlak  

peserta didik sebagaimana diungkap oleh Siti Fatimah, juga dipengaruhi oleh 

faktor eksternal di antaranya adalah adanya keluarga, dukungan dan 

kerjasama antara guru dengan orangtua peserta didik serta masyarakat yang 

bertempat tinggal di sekitar lingkungan Madrasah.40  

Senada dengan hal tersebut, wakil kepala madrasah dan guru juga 

mengatakan yang sama. Adapun fasilitas yang menunjang kegiatan 

                                                           

39
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 1 Oktober 2016 

40
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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pembelajaran akidah akhlak dalam pembinaan akhlak  peserta didik 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Marlina Maladjun yaitu: 

“Buku referensi yang berkualitas, ruang kelas yang kondusif, media 

elektronik yang ada dan lain sebagainya”.41 

b. Faktor penghambat 

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan akhlak  

peserta didik di MTs Negeri 1 Manado adalah faktor internal dan faktor 

eksternal yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor internal yang mempengaruhi pembinaan akhlak  peserta didik di 

MTs Negeri 1 Manado sebagaimana yang diungkap oleh Marlina Maladjun 

yaitu: 

Pembawaan dari dalam diri peserta didik yang bentuknya dapat berupa 
kecenderungan, bakat, akal. Selain itu, juga dipengaruhi oleh alokasi 
waktu pembelajaran pada tiap bidang studi yang hanya dua jam 
pelajaran dalam seminggu, sehingga perlu tindak lanjut oleh lembaga 
pendidikan supaya ketuntasan materi pembelajaran bisa tercapai dan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.42 
 
 
 
 
 
 

                                                           

41
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016 

42
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016 
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2. Faktor eksternal 

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pembinaan akhlak  

peserta didik di MTs Negeri 1 Manado sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Rohani Ma’ruf adalah; 

Minimnya pengawasan orangtua terhadap anaknya (peserta didik). 
banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar dibawa oleh peserta didik ke 
madrasah sehingga ketika peserta didik bergabung di madrasah 
masing-masing berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal yang bernilai 
negatif sehingga peserta didik semakin membandel ketika diberi 
pembinaan yang terkait dengan akhlak .43 
 

Lain halnya yang dikemukakan oleh Marlina Maladjun yaitu: 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak mula peserta 
didik adalah pengaruh lngkungan, maraknya imformasi di TV seperti 
facebook serta kurangnya keteladanan orangtua, minimnya masyarakat 
awam membaca buku-buku agama Islam.44 
 

Pernyataan tersebut didukung oleh Taher Rahim Domili yang 

mengatakan bahwa faktor eksternal yang menghambat pembinaan akhlak  

peserta didik yaitu adanya pengaruh lingkungan, pengaruh elektronik, seperti 

VCD porno, internet dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak 

(peserta didik).45 

Rohani Ma’ruf mengemukakan:  

                                                           

43
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 

44
Hasil wawancara dengan Marlina Maladjim, wakil kepala MTs Negeri 1 Manado 

pada tanggal 10 Oktober 2016 

45
Hasil wawancara dengan RTaher Rahim Domili, guru MTs Negeri 1 Manado pada 

tanggal 1 Oktober 2016 



117 
 

Faktor eksternal yang menjadi penghambat pembinaan akhlak  peserta 
didik adalah kurangnya pembinaan-pembinaan mental, kurang 
mengenal nilai akhlak, kegoncangan suasana dalam masyarakat, 
kurang jelasnya masa depan dimata peserta didik dan semaraknya 
kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia.46 
 

Berdasarkan wawancara tersebut maka penulis mengambil suatu 

konklusi faktor eksternal yang menjadi penghambat pembinaan akhlak  

peserta didik adalah faktor lingkungan keluarga, masyarakat, arus globalisasi 

modern dan lemahnya pengawasan oleh orangtua dan pemerintah. 

Adapun solusi faktor penghambat dalam pembinaan akhlak  peserta 

didik sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Fatimah yaitu: 

Memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan pembinaan 
akhlak  peserta didik, melakukan penataran kegiatan peningkatan mutu 
guru, melakukan kerjasama dengan orangtua peserta didik terkait 
dengan pembinaan akhak anak/peserta didik, baik di lingungan keluarga 
maupun di lingkunga sekolah/madrasah.47 
 

Berdasarkan beberapa solusi yang dikemukakan informan di atas 

maka penulis mengambil suatu konklusi bahwa untuk lebih meningkatkan 

pembinaan akhlak  peserta didik maka perlu dilakukan peningkatkan kualitas 

guru. Di samping itu perlu juga ada kerjasama antara orangtua dengan guru 

di madrasah. 

 

                                                           

46
Hasil wawancara dengan Rohani Ma’ruf, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 

1 Oktober 2016 

47
Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, guru MTs Negeri 1 Manado pada tanggal 1 

Oktober 2016 
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D. Pembahasan Hasil Tema-tema Penelitian 

Upaya mengantisipasi minimnya jumlah jam pelajaran pada mata 

pelajaran yang sering kali dikeluhkan oleh guru, dapat dilakukan dengan 

berbagai macam strategi atau cara. Salah satunya adalah melalui kegiatan 

tambahan di luar jam pelajaran sekolah. Mengingat begitu pesatnya 

perkembangan dunia yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai moral maka 

pembinaan dan pembentukan akhlak  bagi peserta didik yang merupakan 

salah satu tujuan dari pendidikan, sangat penting untuk dilakukan kapan dan 

dimana saja.  

Semua warga sekolah berkewajiban untuk ikut serta memelihara, 

membina dan meningkatkan akhlak  dimana saja ia berada. Guru akidah 

akhlak sebagai salah satu unsur penting dalam upaya tersebut, tentu sangat 

diharapkan partisipasi dan peranannya dalam pembinaan akhlak  peserta 

didik. 

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dari observasi, dokumentasi 

dan wawancara dalam penelitian ini, penulis paparkan sebagai berikut: 

1. Bentuk Pembelajaran Guru dalam Pembinaan Akhlak  Peserta 
Didik di MTs Negeri 1 Manado 
 
Pembelajaran adalah aspek dari suatu proses yang disebut 

pendidikan. Guru adalah pendidik yang menggunakan pembelajaran sebagai 

pelaksanaan tugasnya. Sedangkan peserta didik adalah pelajar yang didik 
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oleh sipendidik. Mengajar akan bermakna apabila menimbulkan kegiatan 

belajar dari pihak peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan pengajar sebagai pemegang peran utama. Kegiatan 

pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

atau hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik merupakan 

syarat utama bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Interaksi dalam 

peristiwa pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas, bukan sekedar 

hubungan peserta didik dengan pendidik. Dalam hal ini bukan hanya 

penyampaian pesan kepada peserta didik melainkan penanaman sikap dan 

nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. 

Dalam kegiatan pembelajaran di MTs Negeri 1 Manado, tidak semua 

peserta didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya 

serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan juga bermacam-

macam, ada yang cepat dan ada yang lambat. Faktor intelegensi 

mempengaruhi daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan peserta didik terhadap 

materi pelajaran yang diberikan menghaendaki pemberian waktu yang 

bervariasi sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. 
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Dalam proses penerapan strategi pembelajaran guru, secara umum 

ada tiga tahap yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas yaitu 

tahap permulaan (praintruksional), tahap pengajaran (intruksional) dan tahap 

penilaian dan tindak lanjut. 

Pada tahap praintruksional, berbagai macam kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dan peserta didik di antaranya adalah menanyakan kehadiran 

peserta didik, menanyakan sampai dimana pembahasan pembelajaran 

sebelumnya, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai 

bahan pelajaran yang belum diketahui dan lain sebagainya. 

Adapun pada tahap intruksional, juga terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik seperti menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, menulis pokok materi yang akan dibahas, 

menyimpulkan hasil pembehasan dan lain sebagainya. 

Sedangkan pada penilaian dan tindak lanjut, kegiatan yang dilakukan 

guru yaitu mengajuan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan semua 

materi pokok yang telah dibahas, apabila pertanyaan belum dijawab sampai 

70% maka perlu dijelaskan kembali materi yang belum dikuasai dan pada 

akhir pelajaran, memberi tahu peserta didik tentang materi yang akan 

dibahas selanjutnya. 

Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia yang tidak lagi 

mengedepankan nilai-nilai moral maka pembinaan dan pembentukan akhlak  

bagi peserta didik yang merupakan salah satu tujuan dari pendidikan, sangat 
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penting untuk dilakukan kapan dan dimana saja. Dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran guru, ada beberapa program kegiatan yang disusun dan 

dilaksanakan di luar jam pelajaran di sekolah dalam upaya pembinaan akhlak  

peserta didik di MTs Negeri 1 MAnado. Hal ini dilakukan untuk menutupi 

minimnya jumlah jam pelajaran pada tiap mata pelajaran yang sering kali 

dikeluhkan oleh guru pada umunnya.  

Semua warga madrasah berkewajiban untuk ikut serta memelihara, 

membina dan meningkatkan akhlak  di mana saja ia berada. Guru sebagai 

salah satu unsur penting dalam upaya tersebut, tentu sangat diharapkan 

partisipasi dan peranannya.  

Dalam upaya mengantisipasi minimnya jumlah jam pelajaran pada 

semua bidang studi yang seringkali dikeluhkan oleh guru, dapat dilakukan 

dengan berbagai macam strategi di antaranya adalah membuat program 

kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang lebih dikenal dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Adapun program kegiatan tersebut sebagai bentuk strategi 

pembelajaran dalam pembinaan akhlak  peserta didik, di antaranya adalah 

membuat program harian yang isinya anjuran melaksanakan salat berjamah 

zuhur, program mingguan seperti kegiatan Jumat Ibadah, pogram bulanan 

seperti meeting atau pertemuan antar sesama guru, program tahunan seperti 

peringatan hari besar Islam, buka puasa bersama dan pesantren kilat.  

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi dalam penelitian ini maka penulis paparkan sebagai berikut: 
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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 

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 
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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. 

Pendidik yang setiap hari mendidik tentu saja benyak beergaul dengan 

peserta didik yang diasuhnya, tidak mustahil kepribadian seperti apapun yang 

melekat pada pendidik pasti akan ditiru peserta didiknya. Pendidikan 

merupakan proses mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi 
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manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.  

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual saja, 

akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta 

didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa. Dengan 

menekankan pada pembinaan kepribadian maka peserta didik diharapkan 

meneladani apa yang dilakukan oleh guru selama tidak bertentangan dengan 

etika kepribadian guru. Guru merupakan panutan atau teladan bagi peserta 

didiknya. Segala tingkah lakunya, tuturkata, sifat maupun cara berpakaian 

semuanya dapat di teladani. 

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, 

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 
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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. 

Ada beberapa kelebihan metode ceramah di anatranya adalah guru 

dapat menguasai arah kelas, karena guru dapat menarik minat serta 

menangkap perhatian peserta didik walaupun jumlahnya sangat banyak, 

peserta didik yang kurang perhatian mudah diketahui sehingga mudah diberi 

rangsangan. Selain itu, waktu dapat diatur dengan denga mudah sehingga 

ceramah dapat berjalan secara fleksibel. 

Selain kelebihan yang dimilki oleh metode ceramah terdapat juga 

beberapa kelemahan di antaranya adalah guru kurang dapat mengetahui 

sampai di mana peserta didik telah memahami materi/bahan yang 

diceramahkan. Selain itu dapat pula menjurus ke arah verbalisme. Bertolak 

dari uraian di atas tentang definisi strategi ceramah maka dapat dipahami 
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bahwa metode ceramah adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu dengan melalui penuturan secara lisan. 

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. 

Setelah itu  dilanjutkan dengan tanya jawab antara guru dan peserta 

didik yang materinya terkait dengan tata cara bersikap sopan dan pentingnya 

bersikap sopan. Tanya jawab adalah suatu cara dalam kegiatan 

pembelajaran dimana guru bertanya dan peserta didik menjawab, demikian 

pula sebaliknya. Kelebihan strategi tanya jawab adalah peserta didik aktif 

berpikir dan menyampaikan pemikirannya serta perasaannya. Karenanya, 

metode tanya jawab dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik. 

Di samping itu, dapat diketahui perbedaan pendapat antar guru dan peserta 

didik, demikian perbedaan dan persamaan pendapat antara peserta didik dan 

peserta didik lainnya. 

Selain kelebihan yang dimiliki oleh metode tanya jawab, juga terdapat 

beberapa kekurangan di antaranya adalah dapat menimbulkan 

penyimpangan-penyimpangan dari materi pokok/pembelajaran, apalagi kalau 
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timbul masalah baru. Selain itu apabila terjadi perbedaan pendapat maka 

akan menggunakan banyak waktu untuk menyelesaikannya. 

Dalam menerapkan metode tanya jawab, ada beberapa tahap/langkah 

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

menguasai bahan yang akan diberikan kepada peserta didik, menyiapkan 

pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas, memberi acuan kepada 

peserta didik tentang materi yang akan ditanyakan dan melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

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 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. 
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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 
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pada gilirannya mereka mendapat ilmu dan pengalaman dari kegiatannya. 

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. 

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Jumat ibadah di MTs Negeri 1 

Manado dikordinir langsung oleh guru. Kegiatan ini bersifat umum, yaitu 

dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di MTs Negeri 1 Manado. Kegiatan 

ini umumnya dilaksanakan di Masjid dan di aula atau gedung serba guna.  

Ini dimaksudkan agar sebelum peserta didik masuk belajar di dalam 

kelas, terlebih dahulu melaksanakan berbagai macam bentuk kegiatan 

ibadah atau kegiatan yang terkait dengan pembinaan akhlak. Adapun 

kegiatan tersebut yaitu: 
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1. Melaksanakan praktik adzan;  

2. Praktik salat fardu secara berjamaah;  

3. Zikir bersama setelah salat;  

4. Berdoa; 

5. Bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan oleh peserta didik; 

6. Menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian;  

7. Mendengarkann ceramah atau kultum, baik yang disampaikan oleh guru 

maupun yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. 

Format kegiatan Jumat ibadah seperti adzan, imam salat berjamaah, 

mengedarkan kotak amal dan kultum ini dilaksanakan oleh peserta didik yang 

sudah ditentukan sebelumnya secara bergiliran. Adapun susunan atau 

rangkaian kegiatannya yaitu adzan bagi peserta didik yang diberi tugas 

sebelumnya, setelah adzan dilanjutkan dengan salat berjamaah yang 

dipimpin atau diimami oleh peserta didik yang telah diamanahkan, kemudian 

setelah salat dilanjutkan dengan zikir bersama, berdoa lalu mengisi kotak 

amal yang diedarkan. Selanjutnya kultum yang dibawakan oleh peserta didik 

sendiri dan setelah itu dilanjutkan dengan menghafal surah-surah pendek, 

ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian. Kemudian setelah itu, dilanjutkan 

dengan ceramah dan nasihat-nasihat dari guru disertai dengan tanya jawab 

antara peserta didik dengan guru. Adapun materi yang dibawakan yaitu 

terkait dengan akhlak . Kemudian setelah rangkaian kegiatan selesai maka 

semua peserta didik bersalam-salaman lalu masuk di kelas masing-masing. 
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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 

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 
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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. 
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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 

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.  
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

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  



140 
 

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 

Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal atau dari luar 

yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 

Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik maka 

baiklah anak itu. Demikian pula sebaliknya jika pendidikan dan pembinaan 

yang diberikan kepada anak itu buruk maka buruklah anak itu. Aliran ini lebih 

begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 

pengajaran. 

Adapun 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 
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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 

lebih dikenal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Seperti kegiatan Jumat Ibadah, 

Pesantren Kilat, Maulid dan lain sebaginya. 


