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ABSTRAK 

Wijaya, Adi Putra. 2017. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna sebelum 
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Akhlak Karimah Siswa di MTS Al-Bajuri 
Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo . Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas  Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
Pembimbing, Erwin Yudi Prahara, M.Ag.. 

Kata Kunci: Pembiasaan, Asmaul Husna, Akhlak Karimah   

Pembinaan akhlak akan memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan pribadi 

anak yang dibina. Anak yang memiliki kehidupan pribadi baik, tidak akan didapatkan kecuali 

anak tersebut telah dididik serta dibina dari segala aspek kehidupan yang dilandasi dengan 

nilai pendidikan akhlak. Akhlak menempati posisi penting dalam Islam, karena 

kesempurnaan Islam seseorang sangat tergantung pada kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. 

Akhlakul karimah tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pembinaan yang 

dilakukan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak sangatlah perlu diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sehubungan dengan hal tersebut, telah kita ketahui bahwa Al-Qur‟an mengajarkan 

pada kita untuk meneladani Rasulullah Saw. Dan mencontoh perilaku beliau. Dengan kata 

lain, kita harus mengikuti sunahnya. Di samping itu Rasulullah SAW. Menyuruh kita agar 

meniru akhlak Allah Swt.. Akhlak dapat terbentuk dengan meneladani akhlak sang Kholiq, 

sementara akhlak sang Kholiq adalah Asmaul Husna. 

Berawal dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah akhlak siswa di MTs. Al-Bajuri, Klaten, 

Gegeran, Sukorejo, Ponorogo? (2) Bagaimanakah pembiasaan membaca Asmaul Husna 

sebelum pembelajaran sebagai upaya meningkatkan Akhlakul Karimah siswa di MTs. Al-

Bajuri, Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo? 

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis data dengan model miles dan huberman yang meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil analisa penelitian ini, disimpulkan  bahwa : (1) Akhlak siswa di MTs-Bajuri 

Gegeran Sukorejo Ponorogo masih cukup kurang dan variatif dibuktikan dengan adanya 

beberapa kenakalan siswa yang ditemukan, seperti halnya kurangnya etika siswa dalam 

berkomunikasi dengan guru serta kurangya ketaatan siswa terhadap peraturan yang ada di 

madrasah. Hal ini mungkin disebabkan karena siswa tinggal di lingkungan keluarga yang 

berbeda-beda, sehingga  masih perlu adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak madrasah 

secara terus menerus dan sesuai dengan metode-metode yang ada di dalam pendidikan Islam. 

(2) Pembiasaan membaca Asmaul Husna di MTs Al- Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo 

dilakukan setiap pagi menjelang pelajaran dimulai atau setelah berdoa di pagi hari. Kegiatan 

ini merupakan sarana Agar siswa berdoa, mampu menghafal dan menyelami makna Asmaul 

Husna sehingga mereka mampu meneladani Akhlak Allah SWT yang terkandung dalam 

Asmaul Husna, maka kegitan ini menjadi suatu metode pembiasaan yang dilakukan oleh 

pihak madrasah dalam rangka membina dan mengembangkan akhlak karimah siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan zaman, khususnya di era globalisasi ini, telah 

terjadi pergeseran nilai-nilai budi pekerti di tengah masyarakat. Suatu sikap 

atau perbuatan yang semula dipandang tabu, kini menjadi hal yang biasa. Tetapi 

orang yang beriman harus memahami bahwa akhlak dalam agama Islam 

bukanlah budaya yang bisa berubah karena kondisi, waktu dan tempat. Akhlak 

dalam Islam harus dipandang dan dipahami sebagai ibadah yang merupakan 

perintah AllahSwtdan rasul-Nya. Akhlak dalam kehidupan ini sebagai tujuan 

diciptakannya manusia, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Akhlakul karimah 

merupakan perilaku, perangai, ataupun adab yang didasarkan pada nilai-nilai 

yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. 
1
 

Dalam pandangan ilmu pengetahuan, akhlak dapat memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam menunjang prestasi dan produktivitas. Jika 

kita memahami sungguh-sungguh nilai-nilai akhlakul karimah, maka kita akan 

menemukan bahwa nilai tersebut saling bersinergi dalam menumbuh 

kembangkan potensi dalam diri. Dengan pemahaman seperti itu, betapa indah 

kombinasi antara keagungan akhlak seorang hamba dengan ketinggian 

produktivitas dan efektifitasnya dalam berkarya. Terlebih jika

                                                           
 1

 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern; Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: Marja, 2012), 119-120. 
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disertai dengan aktivitas ruhaniah. Hasilnya dapat dipastikan akan menjadi 

pribadi yang unggul dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.
2
 

Anak yang dibina dengan pembinaan akhlak akan memiliki pengaruh 

sangat besar terhadap kehidupan pribadinya. Anak yang memiliki kehidupan 

pribadi baik, tidak akan didapatkan kecuali anak tersebut telah dididik serta 

dibina dari segala aspek kehidupan yang dilandasi dengan nilai pendidikan 

akhlak. Akhlak menempati posisi penting dalam Islam, karena kesempurnaan 

Islam seseorang sangat tergantung pada kebaikan dankemuliaan akhlaknya. 

Akhlakul karimah tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pembinaan 

yang dilakukan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak sangatlah perlu 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

Apabila akhlakul karimah telah tertanam dalam jiwa, maka budaya 

asing yang masuk dalam masyarakat melalui berbagai media teknologi dapat 

disaring dan diseleksi. Dengan demikian dapat mengambil unsur positifnya dan 

meninggalkan unsur negatifnya. Sekolah atau lembaga pendidikan merupakan 

pusat perubahan, baik perubahan cara berfikir maupun perubahan tingkah laku. 

Salah satu faktor utama yang dapat melestarikan cara hidup islami adalah 

memasukkan nilai- nilai Islam dalam sistem pendidikan. Islam memandang 

akhlak sangat penting dalam kehidupan, bahkan Islam menegaskan akhlak 

merupakan misi yang utama. Rasulullah Saw bersabda : 

                                                           
 

2
Ibid.,122. 

 
3
Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra sekolah (Yogyakarta: Belukar, 2006), 

53. 
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 ْث َم ِإا
ا ْث َم اِإ ُب َم ِّم َما َم اِإ َم  . ِإ َّن َم ا ُب ِإ ْث ُب

Artinya: “Sesungguhnya Saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak 

umat manusia”.(HR.Ahmad & Tabrani dari Abu Hurairah 

Sehubungan dengan hal tersebut, telah kita ketahui bahwa Al-Qur‟an 

mengajarkan pada kita untuk meneladani Rasulullah Saw. Dan mencontoh 

perilaku beliau. Dengan kata lain, kita harus mengikuti sunahnya. Di samping 

itu Rasulullah Saw. Menyuruh kita agar meniru akhlak Allah Swt. Atau dalam 

ungkapan lain berakhlak dengan akhlak Allah Swt. Ini menunjukkan untuk 

menggali nilai-nilai akhlak mulia, kita dapat juga- dalam batas-batas tertentu 

merujuk langsung pada Al-Qur‟an  untuk meniru akhlak Allah Swt.. Akhlak 

Allah adalah sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Maka kita 

disuruh untuk meniru sifat Allah dalam Al-Qur‟an sejauh batas kemampuan 

kita.
4
 

Akhlak dapat terbentuk dengan meneladani akhlak sang Kholiq, 

sementara akhlak sang Kholiq adalah asmaul husna. Meneladani sifat Allah 

yang terkandung dalam asmaul husna bukan berarti menandingi Tuhan, tetapi 

berupaya untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter mulia sebagaimana 

yang diinginkan oleh Allah yang Maha Mulia. 

M. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa beragam penafsiran para 

ulama tentang kata “ahshaha”. Ada yang menafsirkan dengan memahami 

                                                           
4
Pamungkas, Akhlak Muslim Modern , 31-32. 



10 

 
 

 
 

maknanya dan mempercayainya, menghafal, memahami makna dan 

mengamalkannya, atau ada pula yang menafsirkan mampu melaksanakan 

kandungannya serta berakhlak dengan nama-nama itu.
5
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa di MTs 

Al-Bajuri ditemukan beberapa kegiatan yang sengaja dilaksanakan guna untuk 

mengembangkan serta meningkatkan Akhlakul Karimah siswa yang bukan lain 

kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan keagamaan guna menanamkan nilai 

Islami yang diharapkan mampu mempengaruhi akhlak siswa menjadi akhlak 

yang mulia. MTs Al-Bajuri Klaten, Gegeran, Sukorejo  merupakan lembaga 

pendidikan yang berupaya meningkatkan akhlak Islami Siswa melalui kegiatan-

kegiatan yang ada di lembaga tersebut. Diantara kegiatan yang ada di lembaga 

tersebut adalah pembiasaan membaca Asmaul-Husna setiap sebelum 

pembelajaran dimulai, guna siswa diharapkan mampu meneladani akhlak- 

akhlak Allah yang terkandung di dalam Asmaul-Husna.  

Dalam hal ini tentunya menjadi perhatian penting dan tanggung jawab 

bersama bagi semua pihak sekolah, untuk memberikan pembinaan agar siswa 

dapat lebih baik dalam bersikap, beralkhlak dan berkepribadian  melalui 

kegiatan membaca Asmaul-Husna tiap sebelum pembelajaran di mulai. Dari 

ulasan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait 

“Pembiasaan Membaca Asmaul Husna Untuk Meningkatkan Akhlakul 

Karimah Siswa di MTs Al-Bajuri, Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo”. 

                                                           
5
M. QuraishShihab, Tafsir Al-Misbah(Ciputat ;LenteraHati, 2000), 303-309. 
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B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah, cangkupan pembahasan, terbatasnya waktu 

dan dana, maka penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan akhlakul 

karimah siswa melalui kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum 

pembelajaran, studi kasus di MTs. Al-Bajuri, Klaten, Gegeran, Sukorejo, 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah akhlak siswa di MTs. Al-Bajuri, Klaten, Gegeran, Sukorejo, 

Ponorogo? 

2. Bagaimanakah pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran 

sebagai upaya meningkatkan Akhlakul Karimah siswa di MTs. Al-Bajuri, 

Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Akhlak siswa di MTs. Al-Bajuri, 

Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskanpembiasaan membaca Asmaul Husna 

sebelum pembelajaran sebagai upaya meningkatkan Akhlakul Karimah 

siswa di MTs. Al-Bajuri, Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulis dalam peneilitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan  mengembangkan 

akhlakul karimah siswa melalui pembiasaaan membaca Asmaul Husna 

sebelum pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi terutama dalam mengambangkan akhlakul 

karimah siswa. 

b. Bagi guru sebagai bahan acuan dalam membimbing, mendidik dan 

mengarahkan siswa untuk mngembangkan akhlakul karimah siswa 

sesuai dengan Asmaul Husna. 

c. Bagi peneliti sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta 

menambah wawasan dan memperdalam keilmuan dalam 

mengembangka akhlakul karimah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka 

penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 
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Bab I   pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif landasan teori, telaah 

pustaka. Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan 

teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian ini. 

Bab III  adalah metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik ananlisis data, pengecekan keabsahan 

data serta tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV adalah temuan peneliti yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian 

dan deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian berbicara mengenai 

sekilas tentang keadaan MTs Al-Bajuri Sukorejo Ponorogo. Sedangkan data 

khusus meliputi kegiaatan pembiasaan membaca asmaul husna sebagai 

upaya meningkatkan akhlak karimah siswa di MTs Al-Bajuri Sukorejo. 
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 BAB II  

KAJIAN TEORI DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Landasan Teori 

1. Akhlak  

a. Pengertian akhlak 

Kata Akhlak  berasal dari bahasa Arab Khuluq yang jamaknya 

akhlaq. Menurut bahasa, akhlaq adalah perangai, tabi‟at dan agama.
6
 

Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkatan khalq 

yang berarti “kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang 

berarti “pencipta” dan makhluk yang berarti “ yang diciptakan”.
7
  

Sedangkan secara konseptual (baca: terminologi), pengertian 

akhlak telah banyak dikemukakan oleh para ulama‟, semisal, Ibnu 

Maskawaih, Dia mendefinisikan Akhlak sebagai suatu kondisi jiwa 

yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan yang mendalam. Hal ini disebabkan sesorang telah 

membiasakan perilaku tersebut. Itulah sebabnya, salah satu cara 

membentuk akhlak anak sejak kecil,orang tua perlu membiasakan 

anaknya untuk melakukan perilaku tertentu.
8
 Sementara itu, Imam Al-

Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam (pembela Islam), karena 

                                                           
6
 Rosihon, Akhlak tasawuf,( Bandung: Pustaka Setia,2010),11. 

7
 Rosihon Anwar, Aqidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008),205. 

8
 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawauf, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2013),2. 



15 

 
 

 
 

kepiawiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang 

dianggap menyesatkan, dengan agak luas dari Ibn Miskawaih, 

mengatakan akhlak adalah: sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
9
 

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak 

saling melengkapi dan memiliki lima ciri penting dari Akhlak yaitu: 

                                                           
9
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, ( Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 3  
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1) Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seorang sehingga menjadi kepribadiannya 

2) Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran 

3) Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakan, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar 

4) Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesunggunya, bukan 

main-main atau karena sandiwara 

5) Sejalan dengan ciri ke empat perbuatan akhlak (khususnya akhlak 

yang baik ), akhlak adalah perbuatan yang dilakukan ikhlas 

semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin mendapatkan 

pujian
10

  

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapatlah dimengerti 

bahwa akhlak adalah adalah tabi‟at atau sifat seseorang, yakni keadaan 

jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah 

melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah 

dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. 

Jadi akhlak itu sendiri bukanlah perbuatan, melainkan gambaran 

bagi jiwa yang tersembunyi. Oleh karenanya dapatlah disebutkan bahwa 

“ akhlak itu adalah nafsiyah (bersifat kejiwaan)  atau maknawiyah 

                                                           
10

 Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak  (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010), 14-15 .  
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(sesuatu yang abstrak), dan bentuknya  yang kelihatan kita namakan 

muamalah (tindakan) atau suluk (perilaku), maka akhlak adalah sumber 

dan perilaku adalah bentuknya.
11

 

b. Tujuan Akhlak  dalam Islam 

Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan utama 

pendidikan Islam. Hal ini dapat ditarik relevansinya dengan tujuan 

Rasulullah diutus oleh Allah Swt. Yaitu untuk menyempurnakan 

akhlak. 

Tujuan dari pendidikan Akhlak dalam Islam adalah untuk 

membentuk manusia yang bermoral baik, keras kemauan,sopan dalam 

bicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat 

bijaksana, sempurna, sopan dan beradab ikhlas, jujur dan suci. Dengan 

kata lain pendidikan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang 

memiliki keutamaan (Fadhilah).
12

 

c. Macam-Macam Akhlak 

Seperti halnya ibadah dan muamalah, akhlak dalam Islam juga 

mempunyai ruang lingkup, yaitu akhlak manusia terhadap Allah SWT, 

akhlak manusia terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap 

lingkungan.
13

 

                                                           
11

  A.Mustafa, Akhlak Tasawuf  (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 15-16 
12

   Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 155-156. 
13

  Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan  Islam (Palangkaraya : Erlangga,  2011), 99. 
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Pembahasan tentang macam- macam akhlak berkaitan dengan 

tasawuf akhlaqi, yaitu tasawuf yang mengutamakan bentuk praktis 

dalam tingkah laku sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah 

SWT. dan Rasulullah SAW. Melalui Al-Quran dan As-Sunnah. 

Pengetahuan tetang Allah SWT. dapat digapai dengan tiga cara yaitu:  

Pertama, takhalli sebagai langkah pertama yang harus dilakukan 

dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela serta memerdekakan 

jiwa dari hawa nafsu duniawi yang akan menjerumuskan manusia ke 

dalam kerakusan dan bertingkah layaknya binatang. Kedua, tahalli 

sebagai upaya mengisi jiwa dengan akhlak terpuji . setelah jiwa 

dikosongkan, otak dicuci, tindakan nafsu setan dibombardir, manusia 

kembali kepada keasliannya. Saat itulah, jiwa dan otaknya diisi berbagai 

pesan Ilahi dengan mempertahankan tingkah laku yang terpuji. Ketiga, 

tajalli yaitu manusia yang telah melakukan kesadaran tertinggi dengan 

cara membiasakan kehidupannya dengan akhlak yang terpuji. 

Kehidupannya tidak ada, kecuali rasa rasa cinta, rindu, dan bahagia 

karena dekat dengan Allah SWT.
14

 

Dengan tiga metode sufistik itulah, dapat dijelaskan secara lebih 

rinci bahwa akhlak secara umum terdiri atas dua macam, yaitu sebagai 

berikut:  

                                                           
14

  Saebani, Ilmu Akhlak, 195-198. 
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1) Akhlak terpuji atau akhlak mulia yang disebut dengan al-akhlak al- 

mahmudah atau al-akhlak  al-karimah. 

2) Akhlak tercela atau akhlak yang dibenci, yakni akhlak al-

mazmumah. 

Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang dikehendaki oleh Allah 

Swt. dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Akhlak ini dapat diartikan 

sebagai akhlak-akhlak orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

Swt. Adapun akhlak yang tercela adalah akhlak yang dibenci oleh Allah 

Swt., sebagaimana akhlak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan 

orang-orang munafik.
15

 

d. Akhlakul Karimah 

Pada dasarnya ada dua penggolongan akhlak secara garis besar 

yaitu akhlak mahmudah dan dan akhlak madzmumah. Disamping istilah 

tersebut Imam Ghazali menggunakan istilah “munjiyat” untuk akhlak 

mahmudah dan “muhlihat” untuk akhlak yang madzmumah.
16

 Dalam 

hal ini, akhlak mahmudah bisa juga disebut dengan akhlak karimah 

yang berarti perbuatan-perbuatan baik yang datang dari sifat-sifat batin 

yang ada dalam hati menurut Syara‟. Sifat-sifat itu biasanya disandang 

oleh para Rasul, anbiya, auliya dan orang orang sholeh. Adapun syarat-

                                                           
15

 Ibid, 199-200  
16

 A.Mustafa, Akhlak Tasawuf  (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 197 
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syarat diterima tiap amal shalih  dilandasi dengan sifat-sifat terpuji juga, 

antara lain sebagai berikut : 

1) Ikhlas, artinya beramal karena Allah 

2) Wara‟, artinya meninggalkan setiap hal yang haram atau yang ada 

subhatnya 

3) Zuhud, artinya meninggalkan tamak dan meninggalkan yang 

bagus-bagus dari kelezatan dunia baik berpa makanan, pakaian, 

rumah, dan lain sebagainya.
17

 

Orang yang berakhlakul karimah merupakan orang yang beriman 

yang harus mengenal dan memahami secara lebih mendalam tentang 

jenis-jenis perbuatan yang baik dan buruk, sehingga setiap tindakan 

merupakan pilihan yang rasional dan dijaga oleh tuntunan Allah Swt. 

dan Rasulullah Saw. 

Indikator utama dari perbuatan yang baik adalah sebagai berikut. 

1) Perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah yang termuat 

di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 

2) Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. 

3) Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata 

Allah dan sesama manusia 
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 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

238-239. 
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4) Perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam , yaitu 

memelihara agama Allah, akal, jiwa, keturunan, dan harta 

kekayaan.
18

 

  Menurut Al-Ghozali, berakhlak mulia atau karimah artinya 

menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah 

digariskan dalam Agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan 

tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, 

melakukan dan mencintainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Akhlakul karimah merupakan sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai 

dengan norma-norma atau ajaran Islam.
19

 

e. Sumber-Sumber Akhlak 

Al-Qur‟an mengajarkan pada kita untuk meneladani Rasulullah 

SAW. Dan mencontoh perilaku beliau. Dengan kata lain, kita harus 

mengikuti sunahnya. Di samping itu Rasulullah SAW. Menyuruh kita 

agar meniru akhlak Allah. Beliau bersabda, “takhallaqu bi akhlaqillah”. 

Artinya berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah.”(HR. Ahmad). Ini 

menunjukkan untuk menggali nilai-nilai akhlak mulia, kita dapat juga- 

dalam batas-batas tertentu merujuk langsung pada Al-Qur‟an  untuk 

meniru akhlak Allah. Akhlak Allah adalah sifat-sifat Allah yang 
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   Saebani, Ilmu Akhlak, 206. 
19

 Zahiruddin AR, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 158-

159 . 
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dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Maka kita disuruh untuk meniru sifat Allah 

dalam Al-Qur‟an sejauh batas kemampuan kita. 

Akhlak dalam Islam, yang merupakan system akhlak yang 

berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, tentu sejalan denga ajaran-

ajaran agama Islam itu sendiri. Di samping itu, karena sumber utama 

agama Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, maka akhlak Islam pun 

harus berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah.
20

 Di sisi lain dikatakan 

bahwa, Sumber ajaran akhlak ialah al-Quran dan al-Hadis.  Tingkah 

laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat 

manusia. Ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran,  

    
   

   
  

  
   

    
Artinya :“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab 21) 

Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW. Dijelaskan pula oleh 

„Aisyah ra, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari „Aisyah ra, berkata “ 

sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran .” (HR. Muslim). 

                                                           
              

20
 Pamungkas, Akhlak Muslim Modern , 31-32..  
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Hadits Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku beliau, 

merupakan sumber akhlak kedua setelah Al-Quran segala ucapan dan 

perilaku beliau senantiasa mndapat bimbingan dari Allah SWT.
21

 

f. Upaya Meningkatkan Akhlak 

Akhlak atau sistem perilaku dapat dididikkan atau diteruskan 

melalui dua pendekatan yaitu :
22

 

1) Rangsangan-jawaban (Stimulus–respone) atau disebut proses 

mengkondisi sehingga terjadi automisasi dan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut :  

a) Melalui latihan, 

b)  Melalui tanya jawab  

c) Melalui contoh. 

2) Kognitif yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat 

dilakukan antara lain, sebagai berikut :  

a) Melalui da‟wah,  

b) Melalui ceramah,  

c)  Melalui diskusi dan lain-lain. 

Setelah pola perilaku terbentuk maka sebagai kelanjutannya akan 

lahir hasil-hasil dari pola perilaku tersebut yang berbentuk material 

                                                           
21

 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 3  
22

 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008),  199. 
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(artifacts) maupun non-material (konsepsi, ide).  Jadi akhlak yang baik 

itu (akhlakul karimah) ialah pola perilaku yang dilandaskan pada dan 

manifestasikan nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan.
23

  

Dalam pendidikan Islam ada beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam pendidikan moral (akhlak), diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Metode qudwah (keteladanan)  

Orang tua dan guru yang biasa memberikan keteladanan mengenai 

perilaku baik, maka akan ditiru oleh anak dan muridnya dalam 

mengembangkan pola perilaku mereka. Keteladanan yang baik 

merupakan kiat yang mujarab dalam mengembangkan perilaku 

moral bagi anak. 

2) Metode ta’wid (pembiasaan): melatih siswa dengan perbuatan 

terpuji yang bisa membentuk kepribadiannya.  

3) Metode ta’lim (pengajaran) 

Mengajarkan dengan sikap disiplin. Kita tidak perlu menggunakan 

cara kekuasaan dan kekuatan. Sebab cara tersebut cenderung 

mengembangkan moralitas eksternal, yaitu anak berbuat baik 

sekedar takut hukuman orang tua, guru. 
24

 

 

                                                           
23

 Ahmadi dan  Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam , 199. 
24

 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf  (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 9.  
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4) Metode nasihat 

Nasihat termasuk metode pendidikan yang memiliki pengaruh 

baik dan efektif bagi pembentukan perilaku anak. Dalam 

pembiasaan moral perlu dibarengi pemberian nasehat yang 

menyenangkan dan menyegarkan, sehingga perilaku bermoral 

benar-benar didasarkan pada pemahaman, penerimaan dan 

ketulusan. 

5) Metode pengamatan dan pengawasan 

Orang tua maupun guru hendaknya berusaha mampu mengamati 

dan mengawasi perilaku seseorang secara berkesinambungan. 

Sehingga siswa senantiasa berada dalam pemantauan. Mengamati 

tingkah laku, ucapan, perilaku dan akhlaknya, jika melihat 

kebaikan darinya kita beri penghargaan dan dorongan untuk lebih 

baik. Jika melihat keburukan darinya segera kita cegah dan 

jelaskan akibatnya.   

6) Metode hukuman dan ganjaran 

Kecerdasan, ketrampilan dan ketangkasan seseorang berbeda-

beda. Sebagaimana perbedaan tempramen dan wataknya. Ada 

yang memiliki tempramen tenang, mudah gugup atau grogi. Ada 

yang mudah paham dengan isyarat apabila salah, bisa berubah jika 
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ada peringatan dan celaan, ada yang berubah dengan bentakan dan 

ancaman bahkan dengan hukuman.
25

 

2. Asmaul Husna 

a. Pengertian Asmaul Husna 

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyebutkan 

bahwa al-asma merupakan bentuk jamak/plural dari kata al-isim, yang 

secara etimologi sering diartikan dengan nama. Adapun kata al-husna 

berasal dari  kata al-ahsan yang berarti terbaik (bentuk superlative). Jadi 

penyifatan nama Allah SWT. Dengan kata yang berbentuk superlative 

(tafdhil) menunjukkan nama-nama tersebut bukan saja baik tetapi juga 

yang terbaik bila dibandingkan dengan nama-nama baik lain.
26

 

Asmaul Husna merupakan serangkaian nama-nama indah, 

menyimpan rahmat, dan kenikmatan bagi setiap insan yang 

mendambakan ridha Allah SWT. Sesungguhnya Asmaul Husna adalah 

obat penyakit jiwa dan fisik dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat.
27

 

Asmaul Husna merupakan identitas-identitas Allah yang 

ditemukan oleh para melalui firman Tuhan dan sabda Nabi SAW. 

Asmaul Husna merupakan nama nama Agung, Allah sendiri 

memberikan perintah secara eksplisit untuk menyebutkan nama-nama 
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 Mursidin, Moral Sumber Pendidikan  (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.  
26

  Shihab, Tafsir Al-Misbah, 303-309. 
27
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tersebut pada saat kita memiliki permohonan yang amat mendesak. 

Dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah SWT berfirman : 

اااا

اااا

اااا

ا 

ااااا

اااا

ااااا 

Artinya: “katakanlah: serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan 

nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna 

(nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu 

dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan 

tengah diantara kedua itu.” 

 

Dalam asmaul husna ada nama yang merujuk pada sifat-Nya, ada 

yang merujuk pada zat-Nya, atau perbuatan-Nya, peran-Nya. Meskipun 

memiliki banyak nama, namun yang diberi nama tetap satu ada-Nya, 

Dialah Allahu Ahad (Allah Maha ESa”)
28

 

b. Lafadz Asmaul Husna beserta artinya 

Tabel 2.1 

Lafadz asmaul husna beserta artinya: 

No. Nama Arab Indonesia 

1 Ar Rahman انشحًن Yang Maha Pengasih 
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 Nasruddin Umar, The Spirituality Of Name  (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2006), 28 
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2 Ar Rahiim انشحيى Yang Maha Penyayang 

3 Al Malik انًهك 

Yang Maha 

Merajai/Memerintah 

4 Al Quddus انمذوط Yang Maha Suci 

5 As Salaam انسالو 

Yang Maha Memberi 

Kesejahteraan 

6 Al Mu`min انًؤين 

Yang Maha Memberi 

Keamanan 

7 Al Muhaimin انًهيًن Yang Maha Pemelihara 

8 Al `Aziiz انعضيض Yang Maha Perkasa 

9 Al Jabbar انجثاس 

Yang Memiliki Mutlak 

Kegagahan 

10 Al Mutakabbir انًتكثش 

Yang Maha Megah, Yang 

Memiliki Kebesaran 

11 Al Khaliq انخانك Yang Maha Pencipta 

12 Al Baari` انثاسئ 

Yang Maha Melepaskan 

(Membuat, Membentuk, 

Menyeimbangkan) 

13 Al Mushawwir انًصىس 

Yang Maha Membentuk 

Rupa (makhluk-Nya) 
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14 Al Ghaffaar انغفاس Yang Maha Pengampun 

15 Al Qahhaar انمهاس Yang Maha Memaksa 

16 Al Wahhaab انىهاب Yang Maha Pemberi Karunia 

17 Ar Razzaaq انشصاق Yang Maha Pemberi Rezeki 

18 Al Fattaah انفتاح 

Yang Maha Pembuka 

Rahmat 

19 Al `Aliim انعهيى 

Yang Maha Mengetahui 

(Memiliki Ilmu) 

20 Al Qaabidh انماتض 

Yang Maha Menyempitkan 

(makhluk-Nya) 

21 Al Baasith انثاسظ 

Yang Maha Melapangkan 

(makhluk-Nya) 

22 Al Khaafidh انخافض 

Yang Maha Merendahkan 

(makhluk-Nya) 

23 Ar Raafi` انشافع 

Yang Maha Meninggikan 

(makhluk-Nya) 

24 Al Mu`izz انًعض 

Yang Maha Memuliakan 

(makhluk-Nya) 

25 Al Mudzil انًزل 

Yang Maha Menghinakan 

(makhluk-Nya) 
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26 Al Samii` انسًيع Yang Maha Mendengar 

27 Al Bashiir انثصيش Yang Maha Melihat 

28 Al Hakam انحكى Yang Maha Menetapkan 

29 Al `Adl انعذل Yang Maha Adil 

30 Al Lathiif انهطيف Yang Maha Lembut 

31 Al Khabiir انخثيش Yang Maha Mengenal 

32 Al Haliim انحهيى Yang Maha Penyantun 

33 Al `Azhiim انعظيى Yang Maha Agung 

34 Al Ghafuur انغفىس Yang Maha Pengampun 

35 As Syakuur انشكىس 

Yang Maha Pembalas Budi 

(Menghargai) 

36 Al `Aliy ًانعه Yang Maha Tinggi 

37 Al Kabiir انكثيش Yang Maha Besar 

38 Al Hafizh انحفيظ Yang Maha Memelihara 

39 Al Muqiit انًميت 

Yang Maha Pemberi 

Kecukupan 

40 Al Hasiib انحسية 

Yang Maha Membuat 

Perhitungan 

41 Al Jaliil انجهيم Yang Maha Mulia 
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42 Al Kariim انكشيى Yang Maha Mulia 

43 Ar Raqiib انشلية Yang Maha Mengawasi 

44 Al Mujiib انًجية Yang Maha Mengabulkan 

45 Al Waasi` انىاسع Yang Maha Luas 

46 Al Hakiim انحكيى Yang Maha Maka Bijaksana 

47 Al Waduud انىدود Yang Maha Mengasihi 

48 Al Majiid انًجيذ Yang Maha Mulia 

49 Al Baa`its انثاعج Yang Maha Membangkitkan 

50 As Syahiid انشهيذ Yang Maha Menyaksikan 

51 Al Haqq انحك Yang Maha Benar 

52 Al Wakiil انىكيم Yang Maha Memelihara 

53 Al Qawiyyu انمىي Yang Maha Kuat 

54 Al Matiin انًتين Yang Maha Kokoh 

55 Al Waliyy ًانىن Yang Maha Melindungi 

56 Al Hamiid انحًيذ Yang Maha Terpuji 

57 Al Muhshii ًانًحص Yang Maha Mengkalkulasi 

58 Al Mubdi` انًثذئ Yang Maha Memulai 

59 Al Mu`iid انًعيذ Yang Maha Mengembalikan 
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Kehidupan 

60 Al Muhyii ًانًحي Yang Maha Menghidupkan 

61 Al Mumiitu انًًيت Yang Maha Mematikan 

62 Al Hayyu انحي Yang Maha Hidup 

63 Al Qayyuum انميىو Yang Maha Mandiri 

64 Al Waajid انىاجذ Yang Maha Penemu 

65 Al Maajid انًاجذ Yang Maha Mulia 

66 Al Wahiid انىاحذ Yang Maha Tunggal 

67 Al Ahad االحذ Yang Maha Esa 

68 As Shamad انصًذ 

Yang Maha Dibutuhkan, 

Tempat Meminta 

69 Al Qaadir انمادس 

Yang Maha Menentukan, 

Maha Menyeimbangkan 

70 Al Muqtadir انًمتذس Yang Maha Berkuasa 

71 Al Muqaddim انًمذو Yang Maha Mendahulukan 

72 Al Mu`akkhir انًؤخش Yang Maha Mengakhirkan 

73 Al Awwal األول Yang Maha Awal 

74 Al Aakhir األخش Yang Maha Akhir 
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75 Az Zhaahir انظاهش Yang Maha Nyata 

76 Al Baathin انثاطن Yang Maha Ghaib 

77 Al Waali انىاني Yang Maha Memerintah 

78 Al Muta`aalii انًتعاني Yang Maha Tinggi 

79 Al Barri انثش Yang Maha Penderma 

80 At Tawwaab انتىاب Yang Maha Penerima Tobat 

81 Al Muntaqim انًنتمى Yang Maha Pemberi Balasan 

82 Al Afuww انعفى Yang Maha Pemaaf 

83 Ar Ra`uuf انشؤوف Yang Maha Pengasuh 

84 Malikul Mulk انًهك يانك  

Yang Maha Penguasa 

Kerajaan (Semesta) 

85 

Dzul Jalaali 

Wal Ikraam 

 و انجالل رو

 اإلكشاو

Yang Maha Pemilik 

Kebesaran dan Kemuliaan 

86 Al Muqsith انًمسظ 

Yang Maha Pemberi 

Keadilan 

87 Al Jamii` انجايع Yang Maha Mengumpulkan 

88 Al Ghaniyy ًانغن Yang Maha Kaya 

89 Al Mughnii ًانًغن 

Yang Maha Pemberi 

Kekayaan 
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90 Al Maani انًانع Yang Maha Mencegah 

91 Ad Dhaar انضاس 

Yang Maha Penimpa 

Kemudharatan 

92 An Nafii` اننافع 

Yang Maha Memberi 

Manfaat 

93 An Nuur اننىس 

Yang Maha Bercahaya 

(Menerangi, Memberi 

Cahaya) 

94 Al Haadii انهادئ 

Yang Maha Pemberi 

Petunjuk 

95 Al Baadii انثذيع 

Yang Indah Tidak 

Mempunyai Banding 

96 Al Baaqii انثالي Yang Maha Kekal 

97 Al Waarits انىاسث Yang Maha Pewaris 

98 Ar Rasyiid انششيذ Yang Maha Pandai 

99 As-Shabur الصبور Yang Maha Sabar 

 

c. Keistimewaan Asmaul Husna 

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata Nabi Muihammad SAW pernah 

bersabda, “ Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, yaitu 



54 
 

 
 

seratus kurang satu, barang siapa menghitung ( menghafal seluruhnya) 

masuklah ia ke dalam surga.
29

 

Ibnul Qayyim berkata: “memahami dan mengamalkan Asma‟ 

Allah adalah pangkal adalah pangkal dari segala ilmu. Siapa yang 

memelihara segala ilmu pengetahuan, sebab di dalam semua makna 

Asma‟-Nya terdapat pangkal dari segala pengetahuan dan seluruh ilmu 

pengetahuan sebenarnya merupakan manifestasi dan konsekuensi dari 

Asma‟-Nya. 

Ibnul Qayyim menjelaskan kalimat bahwa orang yang memelihara 

bilangan Asmaul Husna akan masuk surga terdiri dari tiga pengertian; 

menghafal bunyi lafadz dan jumlah bilangan-Nya, memahami makna 

dan dalil tentangnya serta berdoa dengan menyebutnya.
30

 

Quraish syihab dalam tafsirnya Al-Misbah juga menyebutkan 

bahwa bermacam- macam penafsiran tentang kata “menghitung” di 

dalam hadis tersebut  antara lain “ memahami maknanya, dan 

mempercayainya”, atau mampu melaksanakan kandungan-Nya serta 

berakhlak dengan nama-nama itu. 

Betapapun, yang  jelas ada manusia yang sekedar membaca nama-

nama itu disertai mengagungkan-Nya , ada juga yang mempercayai 

kandungan makna-maknanya, ada lagi yang menghafal, memahami 
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 Husain, Mulailah Dengan Menyebut Asma Allah , 7. 
30
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maknanya dan mengamalkan kandungannya. Itu semua dapat dikandung 

oleh kata tersebut, dan mereka semua inysa Allah dapat memperoleh 

curahan rahmat Ilahi sesuai niat dan usahanya.
31

 

Lain dari itu Asmaul Husna juga merupakan wasilah yang paling 

agung, paling mulia, dan paling kuat untuk mendekatkan seorang hamba 

kepada Allah SWT.
32

 Berdoa kepadaAllah dengan Asmaul Husna 

termasuk amalan mulia. Berdoa dengan Asmaul Husna juga merupakan 

wujud yang paling baik dari ikatan kita dengan Allah SWT. hal itu 

sangat bermanfaat bagi pribadi seorang muslim dalam kehidupannya. 

Apabila seorang muslim berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan 

disia-siakan, tidak akan terhalang untuk dikabulkan. 
33

   

3. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna Untuk Meningkatkan Akhlak 

a. Pengertian membaca 

Membaca terbentuk dari kata “ baca” yang mendapat awalan me- 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca mempunyai arti 

melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan 

atau hanya dalam hati) mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, 

mengucapkan dan memahami.
34

 Dalam konteks penelitian ini, yang 
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dimaksud dengan membaca adalah melihat dan melafalkan, serta 

memahami isi bacaan yang tertulis dalam lembaran atau buku. 

b. Pengertian pembiasaan 

Pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi 

kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari kata “ biasa” yang mendapat 

awalan ke- dan akhiran –an. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisa 

mempunyai arti lazim, umum, sudah merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sudah sering kali.
35

 Dalam 

konteks penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karena adanya 

pembiasaan membaca Asmaul husna, maka nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya akan melekat dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna untuk meningkatkan Akhlak 

Karimah 

Pengamalan Asmaul Husna sebagai bagian yang telah digariskan 

dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah kelaziman mengingat 

pembiasaan membaca asmaul Husna adalah bagian ibadah bagi setiap 

Muslim dan  dan memiliki dasar hukum yang  jelas dari Al-Quran dan 

Sunah nabi. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah hal yang lazim 

adanya di kalangan ummat muslim.  

Berdasakan penjelasan pada uraian sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa mengamalkan asmaul husna baik berdoa dengannya dan 
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berakhlak dengan nama-namanya bermanfaat bagi pribadi pribadi 

seorang muslim dalam kehidupannya. Sehingga kebiasaan membaca 

Asmaul husna memungkinkan berhubungan dengan akhakul karimah, 

membaca Asmaul husna berpengaruh secara psikologis terhadap 

sesorang yang membacanya seperti mendapatkan pengalaman batin. 

Bentuk pengalaman batin ini seperti mempunyai ketenangan hati, rasa 

syukur, sabar dan ikhlas yang tidak lain sikap-sikap tersebut 

maerupakan hasil dari akhlakul karimah.
36

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebuah penelitian membutuhkan refrensi dari penelitian sebelumnya. Hal 

tersebut digunakan untuk mencari titik terang sebuah kasus tertentu. Kajian 

terdahulu tersebut sebagai landasan berfikir agar peneliti memiliki rambu-

rambu penentu arah yang jelas sehingga penelitian yang terbaru memiliki 

kedudukan yang jelas dibanding dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil 

temuan penelitian terdahulu adalah: 

1. Pengaruh Intesitas Membaca Asmaul Husna Pada Awal Pembelajaran 

Terhadap Konsetrasi Siswa Dalam Mengikuti Pelajaran (Studi Pada Siswa 

Kelas VIII Mts NU  Salatiga Tahun Ajaran 2010/2011) disusun oleh Nofi 

Kurniawati Jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAIN) Salatiga pada tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian 

                                                           
36

 M. Ali Hasan, Memahami Dan Meneladani Asmaul Husna,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997), 9.  
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populasi yang dilaksanakan di MTs NU Salatiga dengan subyek penelitian 

seluruh siswa kelas VIII MTs NU Salatiga tahun ajaran 2010/2011 dengan 

jumlah 80 siswa. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, angket dan 

observasi. Hasil analisis dari penelitian  tersebut membuktikan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara intensitas membaca Asmaul Husna 

pada awal pembelajaran terhadap konsentrasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran di MTs. NU Salatiga kelas VIII tahun ajaran 2010/2011. 

2. Korelasi Penghayatan Asmaul Husna Dengan Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas Xi Man Wonokromo Bantul Tahun Ajaran 2013/2014 disusun oleh 

Abdur Rauf, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field resech) menggunakan 

metode kuantitatif dan teknik random sampling  dengan modal 

proportionate stratifed random sampling. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tingkat penghayatan Asmaul Husna dan tingkat kecerdasan spiritual 

siswa kelas XI MAN Wonokromo Bantul termasuk dalam kategori sedang, 

masing-masing terdapat korelasi yang positif dan signifikan baik dalam 

taraf signifikansi 5% maupun 1% antara penghayatan Asmaul Husna dan 

tingkat kecerdasan spiritual siswa, termasuk dalam kategori kuat dengan 

prosentase 60,34%.  

3. Hubungan Antara Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Dengan Kecerdasan 

Emosional Siswa Kelas Xi Madrasah Aliyah Nurul Ummah Yogyakarta 
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disusun oleh Lili Khoirunnisa jurusan pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan psikologi pendekatan. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian populasi dengan subjek 

berjumlah 34 siswa. Pengumpulan data dilakukan pdengan metode angket 

dan skala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

kebiasaan membaca Asmaul Husna dengan kecerdasan emosional siswa 

kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Ummah Yogyakarta adalah positif 

signifikan, hal ini terbukti dengan hasil analisis data statistik produck 

moment sebesar 0,614  sehingga termasuk dalam kategori “tinggi/kuat”. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa skripsi dari hasil penelitian 

terdahulu berperan sebagai landasan berfikir agar peneliti memiliki rambu-

rambu penentu arah yang jelas sehingga penelitian yang terbaru memiliki 

kedudukan yang jelas dibanding dengan penelitian sebelumnya. Beberpa 

perbedaan antara peneltian terdahulu dengan penelitian yang terbaru adalah: 

peneltian terdahulu membahas tentang pengaruh atau hubungan antara kegiatan 

membaca asmaul husna dengan konsentrasi belajar, kecedasan spiritual dan 

kecerdasan spiritual, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang kegiatan 

membaca asmaul husna sebagai upaya dalam meningkatkan akhlakul karimah 

siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor mendefinisikan “pendekatan kualitatif” sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
37

 Ada beberapa 

istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau 

inkuiri naturalistik, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, 

etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan 

deskriptif.
38

 

Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai 

bahan empiris (studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, 

wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan visual) yang 

menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam 

kehidupan individual dan kolektif.
39
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),  
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 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 23.  
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Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian 

studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan 

makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman 

yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Dalam studi kasus, 

kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, 

dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam pengumpulan 

data.
40

 

2. Kehadiran peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta. Namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kehidupan 

sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat 

dipahaminya.
41

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data-data yang 

dibutuhakan dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi akhlak siswa 

dan data tentang pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna 

di MTs Al-bajuri serta data penunjang lainnya seperti sejarah berdirinya 

Madrasah, letak geografis, struktur organisasi, daftar siswa, guru dan 

karyawan, sarana dan prasarana madrasah. 

                                                           
40

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 

20-21. 
41
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MTs. Al-Bajuri, yang terletak di Desa 

Gegeran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Terletak di jalan 

Klaten 36A Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten Ponorogo 

Jawa Timur. 

4. Data 

Data utama dalam penelitan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
42

 Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer 

dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan ke dua adalah 

data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

penelitidari subjek penelitiannya.
43

 Adapun data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Data utama 

Hasil wawancara, yang meliputi: 

1) Hasil wawancara dengan  kepala  sekolah MTs. Al-Bajuri 
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2) Hasil wawancara dengan guru wali Murid di MTs Al- Bajuri 

3) Hasil wawancara dengan guru Mapel Aqidah Akhlak di Mts Al-

Bajuri 

4) Hasil wawancara dengan beberapa guru pengajar di MTs. Al-Bajuri 

5) Hasil wawancara dengan beberapa siswa MTs. Al-Bajuri 

b. Data tambahan  

Meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, misalnya 

foto, data tertulis dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan 

penelitian.
44

 Fotografi Berkaitan erat dengan penelitian kualitatif dan 

dapat dipergunakan dalam berbagai cara. Fotografi menyediakan data 

yang sangat deskriptif, yang sering digunakan untuk hal-hal yang 

subjektif, dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Fotografi 

merupakan terobosan penting penelitian, mengingat fotografi 

memungkinkan peneliti memahami dan mempelajari segi-segi 

kehidupan yang tidak dapat diteliti melalui pendekatan lain; mereka 

mengulangi saran Hine bahwa gambar lebih dapat bercerita daripada 

kata-kata. Fotografi yang mungkin digunakan dalam penelitian kualitatif 

dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu fotografi yang diambil 

orang lain dan fotografi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.
45
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5. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Bapak Budiarto S.Pt selaku kepala Madrasah di Mts Al-bajuri 

b. Bapak Syaiful Islam, S.Pd selaku wali kelas di MTs Al Bajuri 

c. Bapak Willy defrant, S.Pd.I selaku guru mapel Aqidah akhlak di MTs 

Al-Bajuri 

d. Baoak Miftahul Mu‟mini selaku guru di MTs Al-Bajuri 

e. Serta beberapa siswa di MTs Al-Bajuri 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi.  

a. Teknik wawancara 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang  pembiasaan 

membacaasmaul Husna seblum pembelajaran dalam upaya 

mengembangkan  akhlak karimah siswa, peneliti menggunakan 

wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, motivasi, perasaan, yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai 

(interviewee).
46

 

                                                           
46

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 
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Teknik yang digunakan peneliti ialah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam, yakni mengumpulkan data atau informasi 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. 

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama 

yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi.
47

 Peneliti dalam 

memperoleh data akan melakukan wawancara dengan kepala 

madrasah bapak Budiarto, salah satu guru di MTs, bapak Syaiful 

Islam dan siswa MTs. Al-Bajuri. 

b. Teknik observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan terhadap subjek, suatu 

kegiatan yang berlangsung maupun tempat kejadian. Di sini peneliti 

mengamati kegiatan siswa setiap sebelum pembelajaran dan 

dampaknya di  MTs. Al-Bajuri untuk mengungkapkan data tentang 

pembiasaan membaca Asmaul Husna, sebagai upaya 

mengembangkan akhlakul karimah siswa di MTs. Al-Bajuri, 

Sukorejo Ponorogo 
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c. Teknik dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

 Data yang diharapkan terkumpul dari teknik ini adalah sejarah, 

letak geografis, keadaan guru, keadaan siswa, visi misi dan 

pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna dalam 

upaya mengembangkan akhlak siswa. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
48

 Menurut Miles dan 

Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:
49

 

a. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catata-catatan tertulis di 

lapangan.
50

 Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, 
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observasi dan dokumentasi yang masih komplek tentang implementasi 

pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran untuk 

mengembangkan akhlak siswa. 

b. Penyajian Data. “Penyajian” maksudnya sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
51

 Display data yaitu proses 

penyajian data. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif 

selama ini adalah teks naratif.
52

 Dalam hal ini setelah data tentang 

pembiasaan membaca Asmaul Husna sbelum pembelajaran untuk 

meningkatkan akhlakul karimah siswa terkumpul dan data telah 

direduksi, maka data tersebut disusun secara sistematis agar lebih 

mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik 

kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas 

temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah 

kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan 
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interpretasi dengan cara mengacek ulang proses koding dan penyajian 

data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.
53

  

8. Pengecekan keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep validitas dan reliabelitas.
54

 Derajat keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun yaitu menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

tentang pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran 

sebagai upaya meningkatkan akhlak karimah siswa di MTs Al-Bajuri 

Sukorejo Ponorogo dan menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan carayang biasa.  

Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan kebsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 
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sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini digunakan tehnik 

triangulasi dengan sumber, berarti membadingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan membandigkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Pada penelitian ini data yang dibandingkan adalah data hasil 

pengamatan tentang kondisi Akhlak siswa di MTs Al-Bajuri dan 

pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran untuk 

meningkatkan akhlak karimah siswa dengan hasil wawancara  kepada 

kepala sekolah, wali kelas, guru aqidah akhlak dan beberapa siswa di MTs 

Al-Bajuri Sukorejo Ponorogo 

9. Tahap-tahap penelitan  

Tahap penelitian dalam penelitan ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap pra lapangan yang meliputi : penyusunan rancangan penelitan, 

memilih lapangan penelitian, menurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 
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informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika peneliti. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi : analisis setelah pengumpulan data 

d. Tahap penulisan laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat 

MTs Ma’arif Al-bajuri berdiri tahun 1976, proses berdirinya MTs Ma’arif Al-

Bajuri ini sesungguhnya sebuah peralihan dari Pondok-Pesantren Ulfatul Muta’alim 

yang telah ada sejak tahun + akhir 1900 an. Se-era dengan Pondok Gontor pada 

masa Trimurti yang telah melahirkan Kyai-kyai besar salah satunya Kyai Ihsan 

menantu K. Bajuri yang mendirikan pondok Pethuk, Mojo, Kediri yang dalam 

perkembangannya menjadi tiga pondok besar yaitu Pondok-Pesantren Salaf Al-Ihsan 

Putra, Pondok-Pesantren Khafidhoh Al-Ihsan Putri serta pondok-pesantren Khusus 

Fiqih Al-ihsan yang masih satu keturunan Kyai bajuri di Pethuk Kediri. Sementara di 

Pondok-Pesantren Ulfatul Muta’alim pada tahun 1970an di ubah menjadi RA 

Wardatul Atfal, MI Muallafah, dan MTs Ma’arif Al-Bajuri, nama Al-Bajuri ini diambil 

dari pengasuh Pondok-Pesantren Ulfatul Muta’alim Klaten Gegeran Sukorejo 

Ponorogo yaitu Almarhum Kyai Bajuri. 

Dalam awal perkembangan MTs Ma’arif Al-Bajuri masih ada pemodokan 

dan proses belajar mengajar di madrasah sore dari setingkat RA, MI,dan MTs yang 

juga termasuk dalam agenda kegiatan MTs Ma’arif Al-Bajuri, namun karena lebih 

memfokuskan pada kegiatan belajar mengajar RA, MI,dan MTs pagi perhatian ke 

madrasah sore berkurang Namun paling tidak MTs tersebut masih eksis sampai 
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sekarang. Pada tahun 1995 MTs Ma’arif Al-Bajuri statusnya dari swasta meningkat 

menjadi swasta terakreditasi. Pada tahun 1995 ini mendapat tawaran dari DEPAG 

untuk menjadi madrasah negeri namun di tolak sebab memang pihak yayasan MTs 

Ma’arif Al-Bajuri tidak mengizinkan untuk dinegerikan, sebab jika berubah negeri 

komplek madrasah harus dipindah yang berarti meninggalkan persoalan sejarah dan 

akses jariyah yang sejak awal tertanam. Pada tahun 2005 yayasan berubah ketika 

semula adalah Al-Islah yang kebetulan juga yayasan yang menaungi beberapa 

madrasah seperti MTs Al-Bajuri, MTs Pulosari, SLTP Semanding Kauman, MTs-MA 

Al-Azhar telah bergabung dengan yayasan Maarif maka sejak saat itu, MTs Al-Bajuri 

berada dibawah naungan yayasan Ma’arif. 

Selain tersebut kegiatan pembelajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) 

masih terus berlangsung pada sore hari dan setelah magrib di mushola madrasah, 

serta di masjid besar Klaten, dusun wilayah domisili MTs Ma’arif Al-Bajuri berada. 

Yang sebenarnya juga termasuk bagian dari perkembangan pendidikan dari embrio 

yang sama yaitu pondok-pesantren Ulfatul Muta’alim. 

 

 .
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Hingga sekarang MTs Ma’arif Al-Bajuri masih bertahan sebab didukung pula 

oleh masyarakat  dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tentunya oleh 

keluarga besar keturunan Kyai bajuri. namun demikian kondisi yang sekarang 

menunjukkan bahwa MTs Ma’arif Al-Bajuri mulai rapuh yang tentunya memerlukan 

penyegaran dan aliran semangat revolusi konstruktif  agar MTs Ma’arif Al-Bajuri 

dapat bukan hanya bertahan namun dapat berkembang lebih besar seperti pondok-

pesantren Ulfatul Muta’alim dimasa yang lalu.55 

2. Letak Geografis 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Bajuri berada di jalan Klaten 36A Desa 

Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Madrasah ini 

memiliki letak geografis strategis, karena terletak di daerah pedesaan sehingga 

anak-anak didik akan merasa nyaman karena jauh dari kebisingan kendaraan serta 

letak madrasah yang mudah dijangkau. 

Dengan dukungan transportasi yang relatif mudah dan publikasi madrsah 

relatif meluas dan merata di msyarakat sekitarnya. Maka madrsah ini diminati 

anak-anak yang berada di sekitar maupun di luar desa. Adanya kondisi geografis 

yang cukup strategis ini menyebabkan para peminat semakin meningkat. 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Bajuri berada di jalan Klaten 36A Desa 

Gegeran Kecamatan Sukorejo Kota/Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Nomor 
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telepon +6282231226220. Website mtsalbajuriponorogo.blogspot.com. Email 

mtsalbajuri@gmail.com. 56 

Bangunan madrasah terletak pada lahan seluas 2445 m2, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Bangunan  : 572 m2 

Halaman  : 300 m2 

Kebun/taman  : 150 m2 

Belum digunakan : 1423 m2 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 

a. Visi Madrasah 

”Terbentuknya jiwa muslim, nasionalis, religius yang berbudi luhur berhaluan 

Ahlussunah Waljama’ah serta ramah lingkungan ”  

b. Indikator Visi 

1) Unggul dalam pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT 

2) Unggul dalam akhlakul karimah 

3) Unggul dalam kompetisi melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya 

4) Unggul dalam IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) 

5) Unggul dalam perolehan prestasi akademik 
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6) Unggul dalam siswa teladan (ujian nasional dan ujian madrasah) 

7) Unggul dalam lomba olahraga/seni 

8) Unggul dalam lomba UKS dan pramuka 

9) Unggul dalam kedisiplinan 

10) Unggul dalam kepedulian sosial 

11) Unggul dari segi lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar 

12) Mendapat kepercayaan dari msyarakat luas 

c. Misi Madrasah 

1) Membentuk kader ummat yang bertakwa kepada Allah Swt, beramal 

shaleh, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dan 

berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam secara utuh 

3) Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam pencapaian prestasi, akademik 

dan non akademik dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning) 

4) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efesien , transparan 

dan akuntabel 

5) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 
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6) Menjadikan madrasah sebagai madrasah model dalam pengembangan 

pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq dan Iptek 

7) Menumbuh kembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik 

8) Menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah 

9) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi diri 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 

10) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat bersih dan indah 

d. Tujuan MTs Ma’arif Al Bajuri 

1) Menjadi muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia, lancar 

membaca al-Qur’an, mahir dalam Bahasa Arab dan Inggris baik tulisan 

maupun lisan, memiliki kemampuan mengajar dan berdakwah sehingga 

mampu bersaing dan unggul dari lembaga lain. 

2) Mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan Imtaq dan 

Iptek sehingga unggul akan prestasi serta berwawasan kebangsaan 

3) Menghasilkan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang 

professional dan memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya masing-

masing 

4) Menghasilkan pencapaian standar sarana prasarana sesuai dengan standar 

nasional pendidikan 
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5) Menghasilkan manajemen pengelolahan madrasah yang partisipatif  dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan 

6) Memenuhi sistem penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan 

7) Memiliki sambungan internet dan sistem informasi dan manajemen (SIM) 

yang handal 

8) Terjadi peningkatan kepedulian warga madrasah terhadap kebersihan, 

keindahan dan keasrian lingkungan madrasah dari pada tahun 

sebelumnya57 
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4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi MTs Al-Bajuri dapat dilihat dilampiran hasil penelitian 

ini58 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 4.1 Struktur Organisasi MTs Al-Bajuri 

5. Tenaga Pendidik 

Dalam proses mengajar tidak terlepas hubungan antara guru dan murid 

yang tidak dapat dipisahkan sebab tanpa guru dan siswa maka proses belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung dan guru membantu siswa memberikan 

pengertian yang siswa belum memahami dan mengerti. Guru merupakan suri 

tauladan yang baik dari perilaku maupun dari segi perkataan. 
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Peranan guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik sangatlah penting 

dalam menumbuhkan semangat siswa-siswi untuk menerima pelajaran, disamping 

itu pula yang lebih penting adalah memberikan bekal ilmu pengetahuan melalui 

proses belajar mengajar. Keberhasilan dalam setiap bidang studi tidak lain adalah 

karena semangat guru dalam menyampaikan setiap pelajaran. 

Adapun keadaan tenaga pendidik/guru yang ada di MTs Al-Bajuri tahun 

ajaran 2016-2017 adalah sebagai berikut59: 

Tabel 4.1 Daftar pendidik MTs Al-Bajuri 

No Nama guru Jabatan Bidang study 

1 Budiarto,S.Pt. Kepala 

Madrasah 

Penjaskes 

2 Nur Zaini,BA. PKM Hum Fiqih  

3 Sunarko Guru Matematika 

4 Marjuni Guru IPA 

5 Lilis Zuhairini, S.Pd. PKM Kur Bahasa Inggris 

6 Saiful Islam, S.Pd. Wali Kelas VIII Matematika 

7 Willy Defrant Said, M.S.Pd. Wali Kelas IX Aqidah Akhlak 

8 Siti Mar’atus Sholikhah, S.Pd. Wali Kelas VII Bahasa 

Indonesia 
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9 Miftakhul Mu’minin, S.Pd.I Guru SKI 

10 Dwi Habsari, S.Pd.I Guru IPS 

11 Umi Laila Ka.TU Ketrampilan  

12 Diwan Heri Arfa Guru  TIK 

13 Royan Wafa, S.Pd.I. Guru Qur’an Hadits 

14 Adi Putra Wijaya Guru  PKn 

 

6. Keadaan Siswa 

Salah satu elemen pendidikan adalah siswa, karena siswa merupakan bagian 

dari unsur-unsur yang terpenting dalam proses pendidikan. Tanpa adanya siswa 

pendidikan atau proses pembelajara tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

Berdasar data yang penulis peroleh dari dokumentasi MTs Al-Bajuri keadaan 

siswa-siswi yang mengikuti kegiatan belajar mengajar berjumlah 47 anak yang 

terdiri dari tiga kelas. Berikut data tabel jumlah siswa-siswi MTs Al-Bajuri.60 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa MTs Al-Bajuri 

No Kelas Laki-laki perempuan jumlah 

1 VII 10 6 16 

2 VIII 9 12 21 
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3 IX 7 3 10 

4 Jumlah total 47 

 

7. Kondisi Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang 

dapat menunjang terselanggaranya program pendidikan atau proses belajar 

mengajar di MTs AL-Bajuri. Adapun sarana prasarana di MTs Al-Bajuri adalah 

sebagai berikut.61 

a. Jumlah dan Kondisi Bangunan 

Tabel 4.3 Jumlah dan Kondisi Bangunan 

No. Jenis 

bangunan  

Jumlah ruangan menurut kondisi Status 

kepemilikan Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

sedang 

Rusak 

berat 

1 Ruang kelas 1  2 2 Milik Sendiri 

2 Ruang kepala 

madrasah 

   1 Milik Sendiri 

3 Ruang guru   1  Milik Sendiri 

4 Ruang TU   1  Milik Sendiri 

5 Laboratorium    1 Milik Sendiri 
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IPA 

6 Laboratorium 

komputer 

   1 Milik Sendiri 

7 Ruang 

perpustakaan 

   1 Milik Sendiri 

8 Ruang UKS    1 Milik Sendiri 

9 Toilet guru    1 Milik Sendiri 

10 Toilet siswa    1 Milik Sendiri 

11 Masjid/ 

Mushola 

1    Milik Sendiri 

12 Kantin 1    Milik Sendiri 

 

b. Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran 

Tabel 4.4 Sarana Prasarana Pendudkung Pembelajaran 

No.   Jenis sarpras Jumlah sarpras 

menurut kondisi 

Jumlah 

ideal 

Status 

kepemilikan 

Baik  Rusak  

1 Kursi siswa 10 28 60 Milik Sendiri 

2 Meja siswa 15 24 60 Milik Sendiri 

3 Kursi guru di ruang 

kelas 

3  3 Milik Sendiri 
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4 Meja guru di ruang 

kelas 

3  3 Milik Sendiri 

5 Papan tulis 3  3 Milik Sendiri 

6 Komputer/Laptop di 

lab. Komputer 

 4 20 Milik Sendiri 

7 Alat peraga IPA 

 ( SAINS ) 

10 3 - Milik Sendiri 

8 Bola sepak  4 10 Milik Sendiri 

9 Bola volly  3 10 Milik Sendiri 

 

c. Sarana Prasarana Pendukung Lainnya 

Tabel 4.5 Sarana Prasarana Pendukung lainnya. 

No. Jenis sarpras Jumlah sarpras menurut 

kondisi 

Status 

kepemilikan 

Baik rusak 

1 Laptop (di luar yang ada di 

lab. Komputer) 

4  Bukan Milik 

Sendiri 

2 Printer 2 1 Milik Sendiri 

3 Televisi  1  Milik Sendiri 

4 Mesin fotocopy 1  Milik Sendiri 

5 Mesin scanner 1  Milik Sendiri 
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6 Meja guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

7 Kursi guru dan pegawai 6  Milik Sendiri 

8 Lemari arsip 3  Milik Sendiri 

9 Kotak obat p3k 1  Milik Sendiri 

10 Pengeras suara 2  Milik Sendiri 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Akhlak siswa di MTs. Al-Bajuri Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo. 

Salah satu tugas yang diemban oleh pendidik adalah menanamkan nilai-nilai luhur 

budaya kepada anak didik, termasuk nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari 

ajaran agama Islam. Hal ini perlu dilakukan oleh pendidik dalam upaya membentuk 

keperibadian manusia yang paripurna dan kaffah. Kegiatan pendidikan, harus dapat 

membentuk manusia dewasa yang berakhlak, berilmu dan terampil, serta 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Perlu dipahami, 

bahwa yang dimaksud dengan manusia dewasa disini adalah manusia yang dewasa 

secara jasmani dan rohani. Dalam pengertian syariat Islam, manusia dewasa secara 

jasmani dan rohani, adalah manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, 

dan dapat mempertanggung jawabkan amal perbuatannya dimata hukum  manusia 

dan dimata hukum Allah swt. Dari pernyataan ini peran akhlak sangatlah peting 

karena akhlak mencangkup segala tingkah laku manusia, dalam hal ini siswa dididik 

untuk kiranya mempunyai akhlak karimah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. 



83 
 

 
 

Saat pertama kali para peserta didik mulai memasuki lingkungan sekolah mereka 

yang baru yaitu MTs Al-Bajuri tentunya mereka belum paham benar bahkan 

mungkin belum paham sama sekali dengan peraturan yang ada di lingkungan 

sekolah. Di sinilah tugas para pendidik untuk melakukan proses pendidikan sehingga 

semua bentuk tingkah laku dan sikap secara tidak langsung dapat berubah baik 

sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam. 

Untuk mengetahui bagaimana akhlak siswa-siswi di MTs Al-Bajuri Sukorejo 

Ponorogo, penulis memberikan  pertanyaan kepada guru tersebut. Adapun 

pertanyaannya adalah: bagaimanakah kondisi Akhlak Siswa di MTs Al-Bajuri 

Sukorejo Ponorogo? Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban.  

Bapak Budiarto selaku kepala Madrasah memberikan jawaban sebagai berikut: 

“Pada dasarnya akhlak siswa yang ada di MTs ini cukup variatif, ada yang 
berakhlak baik juga ada yang masih kurang, tetapi apabila dikumulatifkan 
rata-rata akhlak siswa disini yaitu sekedar cukup baik, karena lingkungan 
siswa di rumahnya masing-masing berbeda sedangkan Madrasah tentunya 
tidak bisa membangun akhlak siswa secara maksimal ketika hanya pada saat 
siswa di lingkungan sekolah.”62 

 

Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai 

baik atau bernilai buruk. Akhlak tidak selalu identik dengan pengetahuan, ucapan 

ataupun perbuatan yang bisa mengetahui banyak tentang baik buruknya akhlak, 

tapi belum tentu ini didukung oleh keluhuran akhlak, orang bisa bertutur kata yang 
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lembut dan manis tetapi kata-kata bisa meluncur dari hati munafik dengan kata lain 

akhlak merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam 

jiwanya. Sehingga pembentukan akhlak membutuhkan waktu yang lama serta peran 

lingkungan sekitar sangat diperlukan.  

Sejalan dengan ini Bapak Saiful Islam selaku wali kelas juga mengutarakan terkait 

dengan  akhlak siswa. 

“Kondisi akhlak siswa MTs Al-Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo hampir bisa 
dikatakan sama dengan yang terjadi disekolah atau madrasah yang lainnya, 
karena akhlak itu merupakan bawaan yang mana tidak bisa dirubah secara 
instan di sekolah”. 63 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ialah lingkungan, 

diantaranya lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, serta lingkungan masyarakat. 

Dalam hal ini akhlak siswa akan menjadi tanggung jawab pendidik/ guru selama 

berada di madrasah.  

Bapak Willy selaku guru Akidah akhlak di MTs Al-Bajuri juga memberi informasi 

terkait dengan Akhlak Siswa di madrasah ini: 

“Untuk akhlak siswa disini bisa dikatakan masih kurang atau bisa dikatan rata-
rata sama dengan keadaan siswa di madrasah lainnya. dalam artian perlu 
adanya pengembangan lagi karena pengembangan Akhlak itu tidak ada habis-
habinya dan juga memerlukan proses yang lama.”64 
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Dari informasi yang diberikan bapak Willy perlu adanya pengembangan atau 

pembinaan terkait dengan akhlak siswa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 

bapak Miftahul Mukninin: perlu adanya pembinaan lagi terkait dengan pendidikan 

akhlak siswa ke depannya. Karena bisa kita amati semakin ke depan banyak sekali 

hal-hal yang harus dipilih-pilih oleh siswa yang mana hal teresebut banyak 

mempengaruhi akhlak siswa.65 Adapun yang dimaksud dengan 

pengembangan/pembinaan akhlak adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan 

oleh pendidik di MTs ini untuk memperbaiki, menanamkan atau membentuk budi 

pekerti siswa di MTs Al-Bajuri dengan meningkatkan program pembinaan akhlak 

agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kiranya pengembangan serta pembinaan akhlak perlu dilakukan secara terus 

menerus karena akhlak itu sendiri tidak bisa dibangun dan dikembangkan secara 

mudah dan cepat. Seluruh aparat yang ada di Madrasah mempunyai kewajiban 

untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk karakter peserta didik 

yang berkepribadian dan berakhlak mulia.  

2. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna sebelum Pembelajaran sebagai Upaya 

Meningkatkan Akhlakul Karimah Siswa di MTs. Al-Bajuri, Klaten, Gegeran, 

Sukorejo, Ponorogo. 
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Lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana pengembangan serta 

pembinaan akhlak sangat penting karena terkadang pendidikan akhlak yang 

diberikan dalam lingkungan keluarga masih kurang disebabkan oleh kesibukan serta 

kurang begitu perhatiannya orang tua terhadap pendidikan akhlak anak-anaknya. 

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar mengambil posisi memberikan 

pelajaran pada siswa. Dalam pendidikan Islam, penekanan terhadap peendidikan 

akhlak atau budi pekerti pada anak didik maupun kepada para pendidik sangatlah 

diutamakan. Dalam hal ini guru dituntut tidak hanya sekedar proses transfer ilmu 

pengetahuan, akan tetapi juga transfer kepribadian (personality). 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk menjadi motivator serta fasilitator 

dalam membina akhlak siswa di lingkungan sekolah/madrasah. Ketika siswa berada 

di lingkungan madrsah maka madrasah lah yang akan memberikan perkembangan 

terhadap pembentukan akhlak siswa. Dengan   adanya penanaman pembentukan 

akhlak sejak dini diharapkan lembaga madrasah akan mengahasilkan kader-kader 

yang berguna bagi Agama, bangsa dan Negara tanpa mengesampingkan pendidikan 

Akhlak. 

Mts Al-Bajuri merupakan salah satu madrasah   yang mempunyai Visi 

terbentuknya jiwa Muslim dan mengedepankan pembentukan Akhlakul Karimah. 

diantara upaya untuk meningkatkan Akhlakul karimah siswa di MTs Al-Bajuri ialah 

seperti yang diutarakan bapak Budiarto selaku kepala Sekolah:  
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“Upaya dalam meningkat akhlak siswa sebanarnya cukup banyak, selain 
kita selaku guru meberikan contoh yang baik dan juga meningkatkan 
kedisiplinan, kita juga menekankan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah 
terutama dalam urusan beribadah, seperti halnya sholat dhuha berjamaah 
dilanjutkan dengan membaca doa, Asmaul Husna, Juz ‘Amma yang 
dilakukan bersama-sama serta sholat dzuhur berjamaah. Dengan 
menekankan kegiatan keagamaan seperti yang telah disebutkan kami 
berharap supaya akhlak siswa kedepannya akan lebih baik lagi.”66 

 

Penanaman nilai yang dilakukan oleh pendidik melalui keteladanan harus 

memperhatikan  dua syarat yang harus dipenuhi yaitu guru harus bisa berperan 

sebagai model yang baik bagi siswanya dalam artian bahwa sebelum mengajarkan 

nilai-nilai akhlak mulia kepada siswa, guru terlebih dahulu yang harus 

mempraktikkan atau melakukan akhlak mulia tersebut, selanjutnya siswa harus mau 

meneladani sifat-sifat serta akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh guru.  

 Pembinaan akhlak mulia siswa di madrasah, tentunya menuntut 

keterlibatan semua pihak yang ada dilingkungan sekolah untuk dapat mencapai 

tujuan pembinaan akhlak mulia yang diharapkan. Ini juga tentunya tidak terlepas 

dari peran lingkungan yang ada di luar sekolah, seperti keluarga, masyarakat, teman 

sebaya dan media massa.  

Lain dari itu kegiatan keagaaman di MTs Al-Bajuri merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk pengenmbangan Akhlak siswa. Salah satu kegiatan 

keagamaan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akhlakul karimah 
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siswa di MTs Al-Bajuri adalah pembiasaan membaca asmaul husna sebelum 

pembelajaran dimulai. Untuk mengetahui Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 

dilakukan, Bapak Saiful Islam memberikan jawaban:  

“ Pembiasaan membaca Asmaul Husna dilakukan setiap pagi menjelang 
pelajaran dimulai atau setelah berdoa di pagi hari. Asmaul husna dibaca 
secara bersama-sama didalam kelas tentunya dengan didampingi oleh guru  
yang mendapat jam mengajar dipagi hari, namun apabila guru belum 
datang, secara otomatis siswa akan membacanya sendiri dan dilanjutkan 
dengan membaca Juz ‘Amma”.67 

Asmaul Husna merupakan serangkaian nama-nama Allah SWT. yang 

Indah, menyimpan rahmat, dan kenikmatan bagi setiap insan yang 

mendapatkan Ridha-Nya. Berdasarkan hasil observasi yang dilkukan oleh 

peneliti di MTs Al-Bajuri Kegiatan membaca Asmaul Husna merupakan 

sambungan dari doa yang dilakukan tiap-tiap siswa dibaca secara bersama-

sama sebelum memasuki pelajaran tepatnya dimulai 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai, yaitu pukul 06.45. Kegiatan ini menjadi hal yang wajib 

yang harus dilakukan oleh siswa sehingga kegiatan ini sudah menjadi 

kebiasaan. 

Kegiatan ini sebagai dorongan agar siswa lebih siap mengikuti 

pembelajaran, dan yang terpenting adalah supaya siswa mengenal nama-nama 

Allah SWT serta mampu meneladaniNya sehingga tercipta akhlak yang mulia 
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dari masing-masing siswa.
68

 Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh 

bapak Budiarto : 

“Yang jelas tujuan dari membaca Asmaul Husna adalah supaya siswa 

mengenal nama-nama Allah. Ketika siswa sudah mengenal nama-nama 

Allah mereka akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, lain dari 

itu asmaul husna merupakan wasilah yang utama. Maka bisa dikatakan 

bahwa ketika kita membaca asmaul husna sejatinya kita berdoa kepada 

Allah. Kami selalu berharap melalui perantara asmaul husna ini siswa 

bisa menjadi lebih baik”. dan juga mampu mencontoh Asmaul Husna 

untuk diterapkan di keidupan sehari-hari
 69

 

Kegiatan pembiasan membaca Asmaul Husna yang dilakukan oleh 

siswa secara bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai merupakan salah 

satu kegiatan keagamaan yang ada di MTs Al-Bajuri yang bertujuan untuk 

mengembangkan akhlak siswa. Bapak Budiarto juga menegaskan terkait 

dengan kontribusi pembiasaan membaca asmaul husna sebelum pelajaran 

terhadap akhlak. 

“Bicara tentang kontribusi asmaul husna terhadap akhlak saya katakan 

sudah pasti ada walaupun realitanya asmaul husna belum bisa 

mempengaruhi akhlak secara instan. Setiap siswa pasti sadar akan dosa 

yang dimiliki yang disebabkan oleh perbuatan. Sesuai dengan firman 

Allah di Al-Qur‟an berbunyi “  idza dzukirallahu wajilat qulubuhum” 

apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka. Siswa yang 

mempunyai iman pasti akan merasa gemetar setelah membaca nama-

nama Allah, karena mereka sadar dengan dosa yang timbul dari 

perbuatan mereka. Nah disinilah hati mereka akan tergugah untuk 
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memperbaki diri mereka dalam artian mereka pasti akan berusaha 

untuk memperbaiki akhlak”.
70

 

Sejalan dengan itu didukung oleh bapak Saiful Islam dengan 

memberikan pernyataan : 

“Kontribusinya yang jelas ketika siswa itu benar-benar memahami 

serta menghayati nama-nama Allah, maka siswa akan sadar bahwa ada 

nama yang hanya bisa disandang oleh Allah seperti nama Al-

Mutakabbir atau sombong, dan juga ada nama yang patut dicontoh 

oleh manusia seperti nama Ar-Rahim atau penyayang. Sehingga siswa 

akan termotivasi untuk meneladani nama-nama Allah yang patut 

disandang oleh manusia. Tentunya siswa akan lebih berhati-hati dalam 

bersikap. Disitulah siswa akan sadar bahwa akhlak mulia itu akan 

sangat dibutuhkan didalam kehidupan sehari-hari”.
71

 

Adanya pembiasaan membaca asmaul husna di MTs Al-Bajuri 

merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak madrasah yang diharapkan 

keberadaan kegiatan ini dapat berlangsung secara terus konsisten serta 

membawa perubahan yang berdampak positif terhadap akhlak siswa. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa upaya tersebut sangat penting serta 

diharapkan adanya perubahan dan peningkatan akhlak yang baik di kalangan 

siswa. 

Peran Asmaul Husna di Madrasah ini bisa dikatakan sebagai media 

bagi siswa untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan 

mengagungkan-Nya . Dengan ini penghambaan diri siswa kepada Allah akan 
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semakin meningkat dan ini merupakan modal utama bagi  guru dan siswa 

khususnya untuk memperbaiki akhlak menjadi akhakul karimah. 

Bapak Willy selaku guru aqidah akhlak mengutarakan sebagai berikut: 

“Semestinya akhlak siswa akan bertambah baik jika membiasakan 

membaca Asmaul Husna, karena Asmaul Husna merupakan nama-

nama Allah, dengan kegiatan ini siswa mengetahui hakikat Tuhannya 

sehingga akan muncul dari diri setiap siswa rasa ingin memperbaiki 

akhlaknya yang merupakan perintah dari Allah SWT.”
72

 

Setelah siswa membiasakan diri membaca Asmaul Husna sebelum 

pembelajaran tentunya harapan dari segenap pendidik yaitu adanya perubahan 

dari segi akhlaknya yaitu menjadi akhlak karimah, seperti yang dikatakan oleh 

bapak Willy: “Yang jelas setelah mengikuti kegiatan Asmaul Husna bisa 

dilihat dari setiap siswa nampak lebih tenang, yang sudah tau artinya, maupun 

yang belum tau, yang jelas harapan kami mereka bisa menghayati Asmaul 

Husna sehingga asma-asma Allah bisa tertanam pada diri setiap siswa. 

Dengan demikian insya Allah ada perkembangan yang dilihat dari akhlak 

siswa walaupun hal ini tidak bisa terjadi secara spontan.
73

   

Untuk mendapatkan data lebih lengkap penulis juga melakukan 

wawancara kepada beberapa siswa yang ada di MTs Al-Bajuri dengan 

memberikan pertanyaan, terkait dengan tujuan kegiatan pembiasaan 
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membacaAsmaul Husna dari sisi pandang siswa. Dari pertanyaan tersebut 

didapatkan jawaban dari beberapa siswa, 

Khusnul Khotimah yang merupakan siswi kelas VIII memberikan 

tanggapan:  

“Tujuan membaca Asmaul Husna untuk Mendekatkan diri kepada 

Allah dan mencontoh sifat-sifatnya, menambah pahala dan supaya kita 

bisa mengingat nama-nama Allah serta supaya menjadi orang yang 

baik”
74

 

Sejalan dengan pertanyaan tersebut Alifa Nilam Sari yang juga salah 

satu siswi kelas VIII  juga memberikan jawaban:  

“Tujuannya untuk menguatkan keimanan dan ketaqwaan siswa biar 

lebih dekat dengan Allah SWT.”
75

 

M. Riqi Irawan siswa kelas VIII juga mengungkapkan terkait dengan 

tujuan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran:  

“Tujuannya sebagai bacaan untuk berdoa sebelum memulai 

pembelajaran”
76

 

Sedangkan  Untuk mengetahui perubahan yang dialami oleh siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna, didapatkan 

pendapat dari beberapa siswa diantaranya 
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M. faizul Murtaqi siswa kelas VIII berpendapat:  

“Saya merasa lebih dekat dengan Allah SWT karea Asmaul Husna 

adalah nama-nama Allah SWT.”
77

 

Dengan demikian cukup bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembiasaan 

membaca asmaul husna kiranya cukup bermanfaat, untuk mengembangkan 

akhlak siswa, karena dengan membaca asmaul husna banyak siswa yang 

merasa lebih dekat dengan Allah Swt. maka hal itu menjadi motivasi 

tersendiri supaya siswa mampu membenahi sikap serta tingkah lakunya yang 

bukan lain hal tersebut merupakan proses pembinaan Akhlak menjadi 

akhlakul karimah. 
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BAB V 

ANASLISIS DATA 

A. Analisis Akhlak Siswa Di Mts Al-Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Al-Bajuri merupakan salah satu madrasah yang 

berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan yakni memperkokoh moral serta 

membina akhlak siswa menjadi akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan apa 

yang menjadi tujuan pendidikan nasional yaitu; berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Akhlak merupakan tabi‟at atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang 

telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat 

yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa 

dipikirkan dan diangan-angan lagi.
78

 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dideskripsikan pada bab 

sebelumnya dapat dianalisa  bahwa akhlak siswa yang ada di MTs Al-Bajuri 

Gegeran Sukorejo Ponorogo ini cukup variatif, ada yang berakhlak baik juga ada 

yang masih kurang karena lingkungan siswa di rumahnya masing-masing
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berbeda sedangkan Madrasah tentunya tidak bisa membangun akhlak siswa 

secara maksimal ketika hanya pada saat siswa di lingkungan madrasah. Maka 

diharapkan adanya pembinaan akhlak yang lebih yang dilakukan oleh pihak 

madrasah. 

Kiranya cukup sulit dikatakan bahwa akhlak bisa mencapai titik 

sempurna tanpa adanya pembinaan yang dilakukan terus menerus. Berdasarkan 

deskripsi di atas maka dapat dianalisa bahwa sejatinya akhak merupakan suata 

hal yang tidak terbentuk dengan sendirinya, ada banyak hal yang mempengaruhi 

bentuk akhlak. Akhlak yang variatif yang ditemukan pada siswa-siswa di MTs 

Al-Bajuri Sukorejo Ponorogo merupakan gambaran bahwa setiap individu 

mempunyai pengaruh yang berbeda-beda dalam membentuk akhlak. Pada 

dasarnya aspek-aspek yang mempengaruhi bentuk akhlak adalah insting, pola 

dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak dan pendidikan.  

Salah satu Aspek yang mempengaruhi bentuk Akhlak siswa sesuai 

dengan yang diutarakan Bapak Budiarto selaku kepala madrasah di MTs Al-

Bajuri melalui wawancara adalah lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang 

melingkupi tubuh yang hidup. Lingkungan manusia merupakan apa yang 

melingkunginya dari negeri, lautan, sungai, udara dan bangsa. Pada dasarnya 

Lingkungan yang merupakan aspek pembuntukan akhlak terbagi menjadi dua 

macam yaitu: lingkungan alam dan lingkungan pergaulan, 

Manusia pada umumya lebih banyak terpengaruh pada lingkungan alam. 

Apabila ia telah mendapat sedikit kemajuan, lingkungan pergaulan lah yang 
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menguasainya, sehingga ia dapat mengubah lingkungan atau menyesuaikan diri 

kepadanya. Contohnya ketika udara panas ia mengunakan pakaian tipis dan 

putih, agar dapat menolak hawa panas, dan membangun rumahnya menurut 

aturan tertentu dan dapat menyejukkan. 

Imam Pamungkas mengatakan agar karakter dapat diarahkan pada nilai 

yang baik dan positif maka perlu diketahui faktor yang berperan dalam 

pembentukan akhlak. Faktor tersebut diantaranya ialah faktor eksternal dari 

lingkungan pergaulan. Dengan adanya pergaulan, manusia bisa saling 

mempengaruhi, seperti pemikiran dan tingkah laku. Lingkungan pergaulan 

meliputi: 

a. Keluarga/rumah, salah satu sumber yang memberikan dasar ajaran bagi 

seseorang dalam pembentukan mentalnya.  

b. Lingkungan sekitar, lingkungan di luar rumah individu bersosialisasi 

dengan tetangga dan masyarakat, sehingga memberikan pengaruh 

terhadap kepribadian dan perilakunya. 

c. Lingkungan sekolah, dimana individu melakukan sebagian aktivitasnya di 

tempat tersebut, berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap 

karakter dan perilakunya.
79

 

Jadi menurut penulis untuk menciptakan akhlak siswa yang baik perlu 

adanya kesinambungan antara berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, 
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lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Dalam hal ini perlu ada 

komunikasi antara orang tua dan guru. 

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, MTs Al-Bajuri  

memiliki visi yang hendak dicapai oleh setiap individu yang berada di dalamnya. 

Terbentuknya Insan yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Berilmu dan 

Berbudaya lingkungan sehat dengan berpijak pada budaya bangsa. Dengan visi 

tersebut, pihak sekolah terus mengupayakan agar apa yang menjadi harapannnya 

bisa terwujud. Salah satu bentuk upaya pihak sekolah yaitu dengan menjalankan 

program- program yang berkaitan dengan pengembangan atau pembinaan akhlak 

siswa. 

Mengingat bahwa akhlak siswa masih perlu adanya pembinaan yang 

dilakukan oleh pihak Madrasah seperti yang telah dideskripsikan di bab IV 

sebelumnya, maka menurut penulis, kiranya madrasah perlu menekankan 

kegiatan yang sudah ada sebagai media dalam meningkatkan Akhlak siswa 

tentunya sesuai dengan metode yang bisa digunakan dalam pendidikan moral 

(akhlak), yaitu; metode qudwah (keteladanan), metode ta’wid (pembiasaan) dan 

metode ta’lim (pengajaran) seperti yang telah di jelaskan di bab II. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan Akhlak siswa 

di MTs-Bajuri masih  perlu adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak 
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madrasah secara terus menerus dan sesuai dengan metode-metode yang ada di 

dalam pendidikan Islam.  

B. Analisis Pembiasaan Membaca Asmaul Husna sebelum Pembelajaran 

sebagai Upaya Meningkatkan Akhlakul Karimah Siswa di MTs. Al-Bajuri, 

Klaten, Gegeran, Sukorejo, Ponorogo. 

Di MTs Al-Bajuri Kegiatan pembiasan membaca Asmaul Husna yang 

dilakukan oleh setap siswa secara bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai 

merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang wajib harus diikuti oleh siswa 

sehingga kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan. Peran kegiatan pembiasaan 

membaca Asmaul Husna di MTs Al-Bajuri adalah sebagai  media berdoa bagi 

setiap siswa karena dibaca setiap pagi setelah berdoa. Selain itu kegiatan 

pembiasaan membaca Asmaul Husna di madrasah ini merupakan sarana bagi 

siswa untuk mengenal asma-asma Allah SWT yang indah, tentunya dengan 

mengenal asma-asma Allah  maka siswa secara tidak langsung akan merasa lebih 

dekat dengan Allah atau dalam istilah lain akan tertanam ihsan didalam jiwa 

siswa, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam berbuat juga akan selalu 

berusaha untuk berbuat baik. 

Dengan adanya kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum 

pembelajaran di mulai seluruh pendidik yang ada di madrasah berharap supaya 

siswa mampu meneladani Akhlak Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. 
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Berdasarkan deskripsi di atas dapat dianalisa bahwa kegiatan membaca 

Asmaul Husna sebelum pembelajan di MTs Al-Bajuri merupakan sebuah metode 

pembiasaan yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam rangka membina akhlak 

siswa/siswi di madrasah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan 

membaca Asmaul Husna ini merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang 

wajib harus diikuti oleh siswa sehingga kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan.  

Metode pembiasaan melalui bacaan Asmaul Husna di MTs Al-Bajuri bisa 

diartikan sebuah upaya untuk  menciptakan suasana religius di madrasah, karena 

kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan 

secara terprogam dan rutin (pembiasaan) termasuk pembiasaan membaca Asmaul 

Husna diharapkan dapat mentransformasikan dan mengnternalisasikan nilai-nilai 

ajaran Islam secara baik kepada peserta didik sehingga tercipta akhlak yang 

mulia dari setiap siswa. 

Terkait dengan hal tersebut pengamalan Asmaul Husna sebagai bagian 

yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah kelaziman 

mengingat pembiasaan membaca Asmaul Husna adalah bagian dari ibadah bagi 

setiap muslim dan memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Quran dan As-

Sunnah. Berdasarkan deskripsi data pada bab sebelumnya dapat dianalisa bahwa 

kegiatan “ Membaca “ dalam konteks membaca Asmaul Husna berperan atau 

bertujuan sebagai sarana beroda, upaya menghafal, menyelami makna serta 

berupaya untuk meneladani Akhlak Allah SWT yang terkandung di dalam 

Asmaul Husna, sehingga kegiatan membaca Asmaul Husna di Mts Al-Bajuri 
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diharapkan membawa dampak positif terhadap pembinaan akhlakul karimah 

siswa.  

Berdoa adalah sub makna dari melafalkan sebagai makna dari membaca. 

Dengan kata lain berdoa adalah membaca kalimat doa berbentuk permintaan dan 

permohonan kepada Allah SWT. sedangkan Menghafal adalah definisi membaca 

tanpa simbol-simbol atau lambang materil.  membaca adalah mengingat apa yang 

dipelajari sebelumnya dan memasukkan gagasan-gagasan dan fakta-fakta baru, 

membangun asosiasi, menyikapi secara personal kegiatan/tugas membaca sesuai 

dengan interesnya, mengumpulkan serta menata semua tanggapan indera 

untuk memahami materi yang dibaca. Sehingga dapat dikatakan bahwa membaca 

Asma‟ul Husna berarti pula mengafal . 

Adapun Pengertian membaca dalam konteks menyelami makna Asma‟ul 

Husna berarti membaca adalah memberi arti kepada Asmaul Husna itu sendiri, 

ketika siswa benar-benar faham dan mengerti arti dari setiap Asmaul Husna 

maka membaca Asmaul Husna (asma dan sifat Allah) bisa diartikan sebagai 

kegiatan meneladan karena yang di baca adalah perbuatan, kelakuan, sifat Allah 

yang patut diteladani oleh makhluknya seperti yang diungkapkan Imam Al-

Ghozali dengan istilah “takholluq”. meneladani ini melalui proses afektif, 

kognitif, dan bahasa sehingga mampu membangun konsep dalam dirinya 
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sehingga perbuatannya telah menjadi konsep dan watak pada dirinya.
80

 Maka 

membaca Asma‟ul Husna dipandang berpengaruh terhadap akhlak siswa. 

Di Mts Al-Bajuri kegiatan Membaca Asmaul Husna adalah sebagai 

dorongan agar siswa lebih siap mengikuti pembelajaran, dan yang terpenting 

adalah supaya siswa mengenal nama-nama Allah SWT serta mampu 

meneladaniNya sehingga tercipta akhlak yang mulia dari masing-masing siswa. 

Setiap pendidik selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai serta makna 

Asmaul Husna kepada siswa agar kiranya kegiatan ini bisa tujuan seperti yang 

direncanakan. Kembali kepada persoalan di atas, akhlak mulia dapat dibentuk 

dengan menedani akhlak Sang Khaliq, sementara akhlak Sang Khaliq itu adalah 

asmaul husna. Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul 

Husna bukan berarti menandingi Tuhan, tetapi berupaya untuk membentuk 

pribadi yang memiliki karakter mulia. 

Oleh karena itu, untuk meneladani-Nya, perlu pemahaman yang 

mendalam dan komprehensif terhadap sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 

Asmaul Husna tersebut. Ketika dipahami Allah memiliki nama Ar-Rahman 

(Yang Maha Pengasih) maka kita berupaya menginternalisasikan sifat tersebut 

sehingga kita mengasihi sesama manusia dan mengasihi makhluk lainnya. Ketika 

dipahami Allah memiliki nama Al-Wahhab (Maha Pemberi), maka kita mesti 

bersifat dermawan, mudah memberi terutama kepada orang yang membutuhkan. 

Ketika dipahami Allah memiliki nama Al-’Afuw (Maha Pemaaf), maka kita mesti 
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menjadi pemaaf bagi sesama, sekalipun kepada orang yang telah menzhalimi. 

Ketika Allah dipahami bernama Al-Bari’ (Maha Mengadakan dari Tiada), maka 

kita harus bersifat kreatif dalam menjalankan profesi masing-masing. Ketika 

Allah dikenal sebaigai Al-Haq (Maha benar), maka kita mesti bersifat benar 

dengan memperjuangkan kebenaran itu sendiri dan mencegah kebatilan. Begitu 

seterusnya. 

Dengan demikian menurut penulis, terbentuknya akhlak mulia tidak 

sekedar menghafal asmaul husna, namun perlu upaya optimal dalam meneladani 

akhlak Allah yang terkandung pada asmaul husna. Kemudian diiringi dengan 

kepasrahan hati memohon pertolongan-Nya agar diberikan kemampuan untuk 

mentransformasi sifat-sifat mulia tersebut untuk diinternalisasikan dalam 

kehidupan nyata.
81

 

Dari hasil Uraian di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan membaca 

Asmaul Husna sebelum pembelajaran di MTs Al-Bajuri  Gegeran, Sukorejo 

Ponorogo merupakan sarana Agar siswa berodoa, mampu menghafal dan 

menyelami makna Asmaul Husna dengan demikian siswa bisa mengenal nama-

nama Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. sehingga mereka mampu 

meneladani Akhlak Allah SWT yang terkandung dalam Asmaul Husna, maka hal 

ini menjadi suatu metode pembiasaan yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam 

rangka membina dan mengembangkan akhlak karimah siswa. 

                                                           
81

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat ;Lentera Hati, 2000), 303-309. 

 



18 

 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dengan berbagai permasalahan 

maka di dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dengan demikian untuk lebih memudahkan pemahaman tersebut di atas penulis 

akan menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Akhlak siswa di MTs-Bajuri Gegeran Sukorejo Ponorogo masih cukup 

kurang , dibuktikan dengan adanya beberapa kenakalan siswa yang ditemukan, 

seperti halnya kurangnya etika siswa dalam berkomunikasi dengan guru serta 

kurangya ketaatan siswa terhadap peraturan yang ada di madrasah. Akhlak siswa di 

MTs Al-Bajuri juga dikatakan cukup variatif, hal ini mungkin disebabkan karena 

siswa tinggal di lingkungan keluarga yang berbeda-beda, sehingga  masih perlu 

adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak madrasah secara terus menerus dan 

sesuai dengan metode-metode yang ada di dalam pendidikan Islam.  

2. Pembiasaan membaca Asmaul Husna di MTs Al- Bajuri Gegeran Sukorejo 

Ponorogo dilakukan setiap pagi menjelang pelajaran dimulai atau setelah 

berdoa di pagi hari. Asmaul husna dibaca secara bersama-sama didalam kelas 

tentunya dengan didampingi oleh guru  yang mendapat jam mengajar dipagi 

hari. Kegiatan ini merupakan sarana Agar siswa berdoa, mampu menghafal dan 

menyelami makna Asmaul Husna sehingga mereka mampu meneladani Akhlak 
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Allah SWT yang terkandung dalam Asmaul Husna, maka kegitan ini menjadi suatu 

metode pembiasaan yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam rangka membina 

dan mengembangkan akhlak karimah siswa. 

B. Saran  

Sebagai catatan penutup kajian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepala Sekolah: diharapkan agar pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam 

rangka pembinaan akhlak karimah siswa termasuk pembiasaan membaca 

Asmaul Husna sebelum pelajaran berjalan sesuai dengan yang di harapkan 

pihak medrasah berdasarkan dukungan dan pengawasan kepala sekolah. 

2. Guru: kepada bapak/ibu guru hendaknya mampu memberi contoh teladan 

akhlak yang baik serta selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Akhlak 

karimah kepada siswa melalui kegiatan pembiasaan membaca Asmaul Husna 

sebelum pembelajaran di madrasah. 

3. Orang tua: hendaknya selalu memberikan lingkungan yang baik kepada 

anaknya serta selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap 

perilaku anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

4. Masyarakat: masyarakat hendaknya ikut mengawasi perilaku siswa ketika di 

luar sekolah maupun di luar keluarga. 

5. Siswa: siswa hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam membaca Asmaul 

Husna dalam artian mampu memahami, menghafal serta meneladani Asmaul 

Husna. 
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