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ABSTRAK 

Maryati. 2018. Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kuliah Tujuh Menit (Studi 

Kasus di SMPN 04 Ponorogo) Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Umar Sidiq, M.Ag. 

Kata Kunci: Pembinaan Akhlak, Kegiatan Kultum  

 Masa remaja merupakan masa yang kritis di mana pada masa ini anak 

mengalami masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Kurangnya 

pengawasan keluarga dan dampak  pola asuh orangtua dapat memicu kenakalan 

itu sendiri. Obat yang paling mujarab dan cara yang tepat untuk membebaskan 

para pemuda dari lembah kebimbangan dan kegoncangan batin hanya satu yaitu 

kembali kepada ajaran agama. Agama akan melindungi mereka dari kejahatan 

hawa nafsu yang keji. Agamalah yang mampu menjaga mereka dari kejahatan dan 

ide-ide yang menghancurkan serta propaganda yang menyimpang naluri 

manusiawi Islam.    

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat diambil 

beberapa rumusan masalah antara lain: (1). Bagaimana latar belakang diadakan 

pembinaan akhlak siswa  melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo? (2). 

Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak bagi siswa  melalui kuliah tujuh menit 

di SMPN 04 Ponorogo? (3). Bagaimana implikasi kegiatan kuliah tujuh menit  

terhadap akhlak siswa di SMPN 04 Ponorogo? 

Pendekatan yang diambil dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan konsep Milles dan Huberman, suatu analisis yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir pengecekan 

keabsahan temuan yaitu dengan teknik triangulasi. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Latar belakang 

diadakan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit yaitu kurangnya 

akhlak siswa, kurangnya karakter siswa, adanya bahaya  internet yang bersifat 

negatif, dan kurangnya  siswa dalam menyaring materi yang telah disampaikan 

oleh pembicara. (2). Pelaksanaan kegiatan kuliah tujuh menit dilaksanakan pada 

pagi hari pukul 07.00 WIB – pukul 07.07 WIB, kegiatan ini dilaksanakan setiap 

hari Selasa - Sabtu oleh guru-guru yang sudah terjadwal. Kegiatan kuliah tujuh 

menit ini dilaksanakan secara tidak bertatap muka, untuk guru yang menjadi 

pembicara berada di tempat yang terpisah dan siswa-siswi mendengarkan di 

dalam kelas masing-masing. (3). Implikasi dari kegiatan ini adalah terlihat 

banyaknya siswa yang mulai terbiasa untuk melayangkan salam dan jabat tangan 

ketika bertemu guru atau karyawan sekolah, ketika masuk kelas, ruang guru, 

kantor dan tempat lainnya. Anak mulai santun dalam berbicara, berpakaian, lebih 

tawadhu’ kepada guru, dan interaksi sosial siswa semakin membaik. 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam hadir di tengah masyarakat jahiliyah yang dikenal kurang 

beradab dan kurang manusiawi. Maka, tawaran solusinya yang paling 

mendasar yaitu memperbaiki etika kehidupan manusia sebagai khalifatillah 

fil-ardh (pemegang amanah Tuhan dalam kehidupan dunia). Sejalan dengan 

kemajuan yang berlangsung, Islam tampil sebagai agama yang memiliki ciri 

khas atau karakter. Karakter Islam tentunya bukan sebagai agama yang gemar 

perang atau ambisius dalam urusan kekuasaan, melainkan karakter akhlak 

mulia. Islam memiliki pengikut besar di dunia karena kepribadian yang mulia 

dari sosok Nabi Muhammad Saw.
1
 

Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan 

dan kehendak di mana berkombinasi membawa kecenderungan pada 

pemilihan pihak yang benar (dalam akhlak yang baik) atau pihak yang jahat 

(dalam hal akhlak yang jahat).
2
 Pentingnya akhlak adalah untuk membentuk 

manusia agar bisa sopan, santun, ramah, dan sebagainya.
3

                                                           
1
Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern (Bandung: Marja,  2012), 5. 

2
Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Press, 2009), 

182. 
3
Ibid., 54.  
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Secara moral manusia itu dituntut untuk berakhlak sopan dan santun. Manusia 

tanpa akhlak adalah manusia yang telah membinatang, sangat berbahaya. Ia akan lebih 

jahat dan lebih buas dari pada binatang buas itu sendiri. Dengan demikian, jika akhlak 

telah lenyap dari diri masing- masing manusia, kehidupan ini akan kacau balau, 

masyarakat menjadi berantakan. Orang tidak peduli soal baik atau buruk, halal atau 

haram. Nabi Muhammad turun ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia agar lebih 

baik.
4
 

Suatu kewajiban bagi setiap pendidik mengkompromikan dan memadukan tujuan 

di atas berusaha lebih dari pada itu, yaitu: pendidikan jasmani, akal, dan pembinaan 

akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tujuan utama pendidikan Islam, karena ilmu 

pengetahuan saja, tidak cukup. Pengetahuan orang-orang terdahulu dan sekarang, tanpa 

mengambil manfaat darinya adalah kerugian besar dan membuang-buang tenaga 

(energi). Pemanfaatan tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja. Oleh karena 

itu setiap pendidikan dengan tujuan akhirnya bukan ketinggian akhlak (moral), tidak 

sepantasnya dinamai dengan pendidikan Islam. Mahmud Yunus menegaskan bahwa 

akhlak merupakan kumpulan-kumpulan, sifat-sifat baik dari pengalaman dan hasil 

pemikiran. Akhlak menjamin keselamatan, kedamaian dan memelihara masyarakat serta 

menjamin kesuksesan pribadi dan ketenangan hati.  

Banyak orang yang berilmu memiliki kedudukan tinggi, hidup mewah, banyak 

hartanya, tetapi tidak mempunyai standar /patokan untuk mengetahui akhlaknya. Di sisi 

lain, ditemukan seseorang lemah, memiliki sedikit pengetahuan, tetapi menjadi tempat 

pengaguman dan pengagungan orang. Hal ini, dikarenakan kemuliaan akhlaknya, baik 

kepribadiannya dan tingkah lakunya. 
5
 Cara lain yang dapat ditempuhuntuk pembinaan 

akhlak ini adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara 

                                                           
4
Zahruddin, PengantarStudiAkhlak(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004),14-15. 

5
Basuki dan Miftahul Ulum ,  Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2007 ), 48.  



 
 

 
 

kontinyu. Berkenaan dengan ini Imam Al-Ghozali mengatakan bahwa kepribadian 

manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui 

pembiasaan. Jika manusia berbuat jahat maka ia akan menjadi jahat. Jika seseorang itu 

ingin mengubah dirinya menjadi baik, maka seseorang itu harus membiasakan dirinya 

untuk berbuat baik. Maka dengan pembiasaan itu akhlak manusia akan muncul dengan 

sendirinya. 
6
 

Pendidikan    Islam   merupakan    sistem    pendidikan    untuk  melatih  anak  

didiknya  yang  sedemikian  rupa  sehingga  dalam  sikap  hidup,  tindakan  dan  

pendekatannya  dalam  segala  jenis  pengetahuan  banyak  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  

spiritual dan sangat sadar akan nilai  etika Islam. Sehubungan  dengan  hal  ini  

sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Athiah  al-Abbrosyi  dalam  Syahidin 

mengatakan bahwa tujuan hakiki pendidikan Islam adalah  kesempurnaan  akhlak,  sebab  

itu  ruh  pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  akhlak. Mewujudkan tujuan pendidikan  

Islam  di  atasyaitu  agar  anak mempunyai sifat terpuji,  tidaklah mungkin dengan 

penjelasan pengertian saja. Akan tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan yang 

terbaik dan diharapkan nantinya akan  mempunyai sifat-sifat terpuji dan bisa menjauhi 

sifat yang tercela.    

Di samping  itu, kondisi yang berbeda  pada tingkat SMP yang berusia  pra  

remaja dan menginjak remaja sedang  mengalami masa perkembangan dari masa anak-

anak yang penuh ketergantungan menuju ke masa pembentukan tanggung jawab disertai 

pertumbuhan fisik yang sangat  berbeda  sehingga  akan  mempengaruhi  aspek  

psikisnya. Dengan  kondisi siswa  yang  demikian,  maka  perlu  perhatian  dan 

bimbingan yang positif dari orang tua juga dari pihak sekolah, maka pihak sekolahperlu 

mengambil kebijakan untuk mengadakan kegiatan terprogram dengan melaluipembinaan 

                                                           
6
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta. PT Rajagrafindo Persada,  2009), 164. 



 
 

 
 

di luar kelas, dengan demikian, sekolah menyelenggarakan pembinaan akhlak di dalam 

kelas dan pembinaan di luar kelas yang meliputi kultum, sholat Jum’at, sholat Dhuhur 

berjamaah, sehingga tujuan dari pembinaan akhlak secara realistis sesuai degan situasi 

dan kondisi siswa SMPN 4 Ponorogo yang mengarah pada perkembangan psikis, 

intelektual dan informasi pertumbuhan psikis yang terpadu pada era  globalisasi  saat  ini  

agar  dapat  membentuk  pribadi  yang  kokoh dari segi agama. 
7
 

Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  dengan  guru  Pendidikan  Agama  Islam    

SMPN  04 Ponorogo mengatakan, bahwa  dalam  membina  akhlak  siswa  banyak  

kegiatan  yang  dilakukan  seperti  mengadakan  shalat  Dhuhur berjamaah, sholat Jum’at 

berjamaah. Hal  ini dilakukan  agar  siswa benar-benar memahami dan mengamalkan 

ajaran  agama  Islam  dalam kehidupan sehari-hari. 

Meskipun  demikian  masih  banyak  di  antara  siswa  yang  ada  di SMPN  04 

Ponorogo yang  bertingkah  laku  kurang  baik  seperti  mengganggu  temannya  yang  

sedang  belajar, kurang disiplin,  sering    ribut  saat  berlangsungnya  proses  belajar  

mengajar,  kurang  hormat terhadap guru maupun orang tua, sehingga  hasilnya  kurang  

efektif  dan efesien dalam meningkatkan akhlak siswa. Kegiatan kultum di sekolah ini 

dilaksanakan dengan cara siswa berada dikelas masing-masing, sedangkan pembicara 

berada pada tempat terpisah yang telah ditentukan. Agar suara pembicara sampai disetiap 

kelas, dari sekolah menyiapkan fasilitas speker yang telah tersambung sound yang berada 

pada setiap sudut ruang kelas siswa.   Berdasarkan  dari  hal  itulah  yang  menjadi  acuan  

penulis tertarik untuk  mengangkat  judul  skripsi “Pembinaan Akhlak Siswa melalui 

Kegiatan Kuliah Tujuh Menit (Studi Kasus di SMPN 04 Ponorogo) .“
8
 

B. Fokus Penelitian 

                                                           
7
Wawancara guru PAI SMPN 04 Ponorogo pada tanggal 28 oktober 2017 di masjid SMPN 04 

Ponorogo. 
8
Wawancara guru PAI SMPN 04 Ponorogo pada tanggal 28 oktober 2017 di masjid SMPN 04 

Ponorogo. 



 
 

 
 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit (Studi 

Kasus di SMPN 04 Ponorogo). Yang meliputi tujuan, kegiatan agama dan keagamaan 

yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang diadakan kultum dalam pembinaan 

akhlak, pelaksanaan kultum dalam pembinaan akhlak dan implikasi dari kultum dalam 

pembinaan akhlak siswa SMPN 04 Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, dapat diambil beberapa 

rumusan masalah antara lain : 

1. Bagaimana latar belakang diadakan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh 

menit di SMPN 04 Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak bagi siswa melalui kuliah tujuh menitdi 

SMPN 04 Ponorogo? 

3. Bagaimana implikasi kegiatan kuliah tujuh menit terhadap akhlak siswa di SMPN 04 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memaparkan latar belakang diadakan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah 

tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh 

menit di SMPN 04 Ponorogo.  

3. Untuk memaparkan implikasi kegiatan kuliah tujuh menit terhadap akhlak siswa di 

SMPN 04 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 



 
 

 
 

a. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana solusi yang baik dalam mengatasi 

kendala dalam pembinaan akhlak bagi siswa sehingga membawa perubahan dalam 

perilaku siswa.  

b. Bagi penulis sendiri bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pendidikan dan 

juga untuk menambah pengetahuan tentang pembinaan akhlak bagi siswa melalui 

kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo.  

c. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian sebagai bahan informasi dan dapat 

digunakan sebagai acuan yang baik dalam mengubah kepribadian siswa setelah 

adanya penelitian tersebut.  

F. Sistematika Penulisan  

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai logika atau 

argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya 

kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari atas enam 

(6) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai satu kesatuan karya 

penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga muatan 

penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi suatu hasil 

kerja ilmiah yang komprehensif dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari 

setiap babnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, menguraikan argumentasi terhadap pentingnya penelitian ini. Bab 

ini, mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, 

rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan kegunaan 

penelitian yang mengutarakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. 

BAB II: Telaah Terdahulu dan Kajian teori  dalam bab ini sebagai pedoman umum yang 

digunakan landasan dalam melakukan penelitian yang berisi tentang pengertian 

pembinaan akhlak, sistem pembinaan akhlak, urgensi (pentingnya) akhlak, dasar hukum 



 
 

 
 

akhlak, ciri- ciri akhlak, proses pembentukan akhlak, akhlak kepada makhluk, pengertian 

kultum, dasar kultum sebagai dakwah, tujuan dakwah, pengertian dakwah, dan metode 

dakwah.  

BAB III:Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data 

(wawancara, observasi, dokumentasi), teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV:Berisi penyajian data, dalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian dilapangan 

yang meliputi data umum dan data khusus. Dimana data umum tentang SMPN 04 

Ponorogo yang meliputi Sejarah Berdirinya  SMPN 04 Ponorogo, Letak Geografis 

SMPN 04 Ponorogo, Visi, Misi dan Tujuan SMPN 04 Ponorogo, dan keadaan guru, 

siswa, sarana dan prasarana, tata tertib sekolah, sasaran, dan jadwal kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo. Sedangakan untuk data khususnya yaitu tentang latar belakang 

diadakan kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, pelaksanaan pembinaan 

akhlak siswa melalui kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, dan Implikasi 

pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo.  

BAB V: Berisi tentang analisis data. Analisis data ini menggambarkan data kualitatif 

yang berfungsi untuk menganalisis data yang relevan yang diperoleh dari penelitian. 

Pada bab ini akan disajikan data tentang analisis latar belakang diadakan pembinaan 

akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, analisis pelaksanaan 

pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, analisis 

implikasi pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 

Ponorogo. 



 
 

 
 

BAB VI: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi yang penulis susun, di 

dalamnya diuraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan 

saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaah yang lebih 

komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau 

karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga 

mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa 

karya ilmiah terdahulu yang relevan sebagai kajian pustaka dalam permasalahan yang 

penulis bahas di antaranya:  

Ahmad Syaiful Ulum Skripsi tahun 2014  di UIN Malang, yang berjudul 

“Pelaksanaan   Pembinaan  Akhlak  melalui  Pendidikan Akhlak  Mulia di SMA 

Negeri 1 Turen.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana 

pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pendidikan  akhlak mulia di SMA Negeri 1 

Turen? 2) Faktor  apa  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam 

pelaksanaan pembinaan  akhlak melalui pendidikan akhlak mulia  di SMA Negeri 1 

Turen? 3) Bagaimana  usaha  sekolah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 

pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Turen?. 

Menggunakan pendekatan kualitatif, dalam mencari data menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam menganalisis data menggunakan 

analisa data reduction, data display, conclusion/verification, dan dalam mengaji 

keabsahan data menggunakan triangulasi.   

10 



 
 

 
 

Menghasilkan temuan: 1) Pelaksanaan pembinaan akhlak mulia di SMA 

Negeri 1 Turen adalah dengan memberikan materi akhlak mulia. Seperti kegiatan-

kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, amal jariyah, dan PHBI. 2) Faktor 

pendukung dan penghambat dalam usaha untuk meningkatkan pembinaan akhlak 

melalui pendidikan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Turen. a. Faktor  Pendukung:  

Seluruh  warga  sekolah  mendukung  dengan  adanya  pendidikan  akhlak mulia.  

Karena  hal  ini  merupakan  sebuah  terobosan  baru  agar  siswa dapat  lebih  

mendapatkan  materi  tetang  akhlak. Selain  itu  juga  sarana dan  prasarana  sudah  

lengkap,  seperti  musholla  dan  Ruang  kelas  yang tertata dengan rapi. b. Faktor 

Penghambat: dalam pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia 

di SMA Negeri 1 Turen adalah sebagai berikut: Faktor bawaan yang dibawa oleh 

masing-masing siswa, waktu untuk pendidikan akhlak mulia kurang, dampak negatif 

dari perkembangan teknologi. 3) Usaha sekolah untuk mengatasi hambatan yang ada 

adalah:    a. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. b. Menciptakan 

lingkungan yang islami. c. Pengawasan langsung dan absensi di setiap kegiatan 

pembinaan akhlak, seperti saat sholat berjamaah. 

 Persamaan dalam skripsi di atas adalah pembinaan akhlak, sedangkan dari 

jenis uraian maka jelaslah berbeda antara yang penulis lakukan dengan penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembinaan akhlak 

mulia, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembinaan akhlak melalui kuliah 

tujuh menit.  

Devi Aristiya Wahyuni Skripsi tahun 2016 di UIN Malang, yang berjudul 

“Pembinaan  Akhlak  Mahmudah Siswa  melalui  Budaya  Keagamaan    di SMP 

Raden Fatah  Kota  Batu.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa jenis-

jenis kebudayaan keagamaan yang diterapkan di SMP Raden Patah Kota Batu? 2) 



 
 

 
 

Bagaimana strategi pembinaan akhlak mahmudah siswa melalui budaya keagamaan di 

SMP Raden Patah Kota Batu? 3) Bagaimana hasil pembinaan akhlak mahmudah 

siswa melalui budaya keagamaan di SMP Raden Patah Kota Batu?. Menggunakan 

pendekatan kualitatif, dalam mencari data menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dalam menganalisis data menggunakan analisa data 

reduction, data display, conclusion/verification, dan dalam mengkaji keabsahan data 

menggunakan triangulasi.  

Menghasilkan temuan: 1) Jenis-jenis budaya keagamaan yang diterapkan di 

SMP Raden Fatah di antaranya: senyum, salam, sapa, puasa Senin Kamis, sholat 

Dhuha, sholat Dhuhur berjamaah, peringatan hari besar Islam, infak. Penerapan 

budaya keagamaan ini bertujuan siswa-siswi SMP Raden Patah di sini mempunyai 

akhlak-akhlak mahmudah yang rahmatan lil’alamin. Dan membentuk siswa- siswi 

berakhlak mulia.        2) Strategi yang digunakan dalam penerapan di SMP Raden 

Kota Patah adalah budaya keagamaan yaitu menerapkan tutor sebaya mendatangkan 

ustadz-ustadzah yang kompeten dalam bidangnya. 3) dengan adanya penerapan 

akhlak mahmudah melalui budaya keagamaan adalah mengetahui perkembangan 

akhlak siswa yang menjadi lebih baik. 

Persamaan dalam skripsi di atas adalah pembinaan akhlak, sedangkan dari 

jenis uraian maka jelaslah berbeda antara yang penulis lakukan dengan penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembinaan akhlak 

mahmudah melalui budaya keagamaan, sedangkan penelitian ini membahas tentang 

pembinaan akhlak melalui kuliah tujuh menit.  

Wulan Fitria skripsi tahun 2017 di UIN Darussalam Aceh yang berjudul “ 

Pemanfaatan   Kultum  dalam  Pembinaan  Akhlak  Siswa  SMPN 1 Indrapuri.” 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:                1) Bagaimana  pelaksanaan  



 
 

 
 

kultum  di SMPN 1 Indrapuri                         2) Bagaimanakah  peran  guru  

pendidikan  agama  Islam  dalam pemanfaatan  kultum  untuk  pembinaan  akhlak  

siswa  di  SMPN  1 Indrapuri? 3) Apa  saja  kendala  pemanfaatan  kultum  untuk  

pembinaan  akhlak siswa di SMPN 1 Indrapuri?. Menggunakan pendekatan kualitatif, 

dalam mencari data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

dalam menganalisis data menggunakan analisa data reduction, data display, 

conclusion/verification, dan dalam mengkaji keabsahan data menggunakan 

triangulasi. 

Menghasilkan temuan: 1) Pelaksanaan  kultum  dalam  pembinaan  akhlak  

di  SMPN  1 Indrapuri  sudah  dilaksanakan  pada  tanggal  2  Juli  2015,  dengan 

maksud  memberikan  pendidikan  agama  Islam  setelah  shalat Dhuhur  mengingat  

jam  mata  pelajaran  pendidikan  agama  Islam  di sekolah  hanya  sekitar  45  menit  

satu  jam  pelajaran,  oleh sebab  itu pihak  sekolah  mengadakan  kegiatan  

keagamaan  salah  satunya dengan  cara  kultum.  Kultum  dilaksanakan  sesudah  

shalat  Dhuhur selama  tujuh  menit,  tujuan  diberikan  kultum  tujuh  menit  supaya 

pendengar  tidak  merasa  bosan  mendengarkan  materi  yang  disampaikan  oleh  

guru.  Tujuan  guru  melaksanakan  kultum  di SMPN 1 Indrapuri yaitu untuk 

membantu siswa dalam pembinaan akhlak  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  

lingkungan  sekolah,  baik itu kepada guru maupun teman sepergaulan. 2) Peran  guru  

Pendidikan  Agama  Islam  dalam  pemanfaatan  kultum  untuk  pembinaan  akhlak  

siswa  di  SMPN  1  Indrapuri   sudah berjalan  efektif  di  mana  dapat  dilihat  bahwa  

semua  siswa  sudah mengikuti  kultum  tanpa  dipaksa  oleh  gurunya.  Adapun  

pemanfaatan  kultum  di  SMPN 1 Indrapuri  dalam    pembinaan  akhlak  siswa yaitu   

membentuk  akhlak  mulia, wadah silaturrahmi  dan media penyampaian ilmu 

pengetahuan agama. 3)  Kendala  pemanfaatan  kultum  untuk  pembinaan  akhlak  



 
 

 
 

siswa  di SMPN 1 Indrapuri yaitu : waktu,  karena  waktu  diberikan  dalam 

melaksanakan  kultum  hanya  7  menit  saja, (2) Sangat sulit mengontrol siswa karena  

jam  pulang,         (3)  Kesadaran siswa  belum  ada, (4) Pengawasan dan kerja sama 

dari guru kurang dan tidak efesiennya), (5) waktu yang diberikan dalam 

menyampaikan materi sangat singkat sehingga menyebabkan siswa kurang 

memahami materi yang disampaikan, (2) Suaranya kecil, (3) Sifat malas, karena siswa 

sudah terlalu lelah mengikuti banyak kegiatan di dalam kelas.  

Persamaan dalam skripsi di atas adalah pembinaan akhlak, sedangkan dari 

lokasi penelitian dan rumusan masalah jelaslah berbeda dari penulis lakukan antara 

penelitian terdahulu.  

Yoen Alfa Ade dalam skripsinya tahun 2017 di IAIN Ponorogo yang 

berjudul “Pembinaan  Akhlak  Terpuji  Masyarakat (Penelitian Kualitatif Pengajian 

Umum Ahad Pagi Pondok Pesantren Arissalah Ponorogo)” dengan rumusan masalah: 

1) bagaimana keadaan masyarakat desa Gundik kecamatan Slahung kabupaten 

Ponorogo?  2) Dan bagaimana dampak umum pengajian  Akhad Pagi di Arrisalah 

terhadap akhlak masyarakat desa Gundik kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?. 

Menggunakan pendekatan kualitatif, dalam mencari data menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam menganalisis data menggunakan 

analisa data reduction, data display, conclusion/verification, dan dalam mengkaji 

keabsahan data menggunakan triangulasi.  

Hasil penemuan: 1) menyatakan bahwa proses pembinaan akhlak terpuji 

masyarakat yaitu: melalui pengajian Umum secara rutin setiap Ahad Pagi. 2) Dampak 

adanya kegiatan tersebut yaitu membantu masyarakat untuk memahami ilmu agama 

lebih dalam dan meningkatkan ibadah serta iman mereka kepada Allah Swt. 

Persamaan dalam skripsi di atas adalah pembinaan akhlak, sedangkan dari jenis uraian 



 
 

 
 

maka jelaslah berbeda antara yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu membahas tentang pembinaan akhlak terpuji di masyarakat, 

sedangkan penelitian ini membahas tentang pembinaan akhlak melalui kuliah tujuh 

menit.  

Sementara fokus penelitian ini yaitu penelitian terhadap program, 

pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak  melalui kultum di SMPN 04 Ponorogo. 

B. Kajian Teori  

1. Pembinaan Akhlak  

a. Pengertian Pembinaan Akhlak  

Pembinaan akhlak yaitu tujuan utama pendidikan Islam, karena ilmu 

pengetahuan saja tidak cukup. Dan sesungguhnya pendidikan yang paling tinggi 

adalah akhlak. Oleh karena itu, setiap pendidikan dengan tujuan akhirnya bukan 

ketinggian akhlak (moral), tidak sepantasnya dinamai pendidikan Islam. Menurut 

Mahmud Yunus menegaskan bahwa akhlak merupakan kumpulan sifat-sifat baik 

dari pengalaman dan hasil pikiran. Akhlak menjamin keselamatan, kedamaian dan 

memelihara masyarakat serta menjamin kesuksesan pribadi dan ketenangan hati. 
9
 

Pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun 

Islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghozali terhadap rukun Islam yang lima telah 

menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam lima itu terkandung konsep 

pembinaan akhlak. Rukun Islam yang pertama adalah  mengucapkan dua kalimah 

syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa nabi 

Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama 

hidupnya manusia hanya tunduk dan patuh pada aturan Allah. Yang kedua yaitu 

mengerjakan shalat lima waktu, shalat yang dilakukan akan membawa pelakunya 
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terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang ketiga yaitu zakat, juga 

mengandung akhlak karena membersihkan dirinya dari sifat kikir dan seterusnya. 

Yang keempat adalah puasa, di situ kita juga bisa membersihkan diri dengan 

berpuasa selama 30 hari. Dan yang kelima yaitu ibadah haji, dalam ibadah haji ini 

pembinaan akhlaknya lebih besar lagi dibandingkan  dengan nilai pembinaan akhlak 

yang ada pada ibadah dalam rukun Islam. 
10

 

Kata akhlak berasal dari Bahasa Arab, jamak dari khuluq, yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut 

mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, 

yang juga erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, demikian dengan 

makhluqun yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul 

sebagai media memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluq. 

Ibnu Athir menjelaskan bahwa : “Hakikat makna khuluq itu, ialah gambaran batin 

manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang khalq merupakan 

gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain 

sebagainya”.
11

 

Akhlak    dalam  terminologi  atau  istilah    definisi  akhlak    menurut 

beberapa ahli adalah sebagai berikut :  

1. Menurut  Ibrahim  Anis  dalam  kitabnya  Mu‟jam  al-Wasith   mengartikan  

akhlak  adalah  sifat  tertanam  dalam  jiwa,  yang dengannya  lahirlah  macam-

macam  perbuatan  baik, buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
12
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2. Ahmad  Amin  mendefinisikan  akhlak  adalah  kebiasaan  baik dan  buruknya.  

Contohnya  apabila  kebiasaan  memberi  suatu yang baik, maka disebut akhlak 

karimah dan apabila perbuatan itu tidak baik disebut akhlak mazmumah. 

3. Ibnu  Maskawaih  mendefinisikan  akhlak  adalah  sikap  jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan ( 

terlebih dahulu). 
13

 

4. Al-Qurthuby  mendefinisikan  akhlak  adalah  suatu  perbuatan manusia yang 

bersumber dari adab kesopanannya yang disebut akhlak, karena perbuatan itu 

termasuk bagian darinya.  

5. Imam  al-Ghazali  mendefinisikan  akhlak  adalah  suatu  sifat yang   tertanam  

dalam  jiwa  (manusia),  yang  dapat  melahirkan suatu  perbuatan  yang  gampang  

dilakukan,  tanpa  melalui maksud  untuk  memikirkan  (lebih  lama).  Maka  jika  

sifat tersebut  melahirkan  suatu  tindakan  yang  terpuji  menurut ketentuan  akal  

dan  norma  agama,  dinamakan  akhlak  yang baik.  Tetapi  manakala  ia  

melahirkan  tindakan  yang  jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk.  

Dari  beberapa  definisi  akhlak  dapat  disimpulkan  bahwa  akhlak 

merupakan    segala  sifat,    perilaku  atau  kebiasaan  yang  telah  menetap dalam 

jiwa  dan menjadi kepribadian dari diri individu, sehingga timbullah berbagai  

macam  baik  atau  buruk.  Sedangkan  pembinaan  akhlak  di  sini adalah  suatu  

usaha  yang  dilakukan    oleh  seseorang    untuk  memperbaiki dan membentuk 

sifat, perilaku serta kebiasaan seseorang dalam melakukan hal  yang  baik  sehingga  

dalam  dirinya  dapat  berbentuk  kepribadian    yang diwarnai dengan akhlak yang 

mulia.                                                          
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Ilmu akhlak sering disebut juga etika, sehingga ada yang mengatakan 

bahwa akhlak adalah etika Islam. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep 

seperti benar, salah, baik dan tanggung jawab. Dalam bingkaian Islam, para ulama 

mendefinisikan akhlak atau moral sebagai suatu sifat yang tertanam dalam diri 

dengan kuat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa diawali 

berpikir, merenung dan memaksakan diri. 
14

 

b. Sistem Pembinaan Akhlak  

Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut: 

1) Takhalli adalah merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu 

usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal ini dapat dicapai 

dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha 

melenyapkan dorongan hawa nafsu. 

2) Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri 

dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli ini dilakukan setelah 

jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak jelek. 

3) Tajalli adalah untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada 

fase tahalli, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Tahap 

tajalli ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Para sufi berpendapat bahwa 

tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, 

yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. 
15

 

 

c. Urgensi (Pentingnya) Akhlak  

Sebelum  mengetahui  lebih  dalam  lagi  tentang  apa  itu  akhlak,  maka  kita  

harus  mengenal  terlebih  dahulu  apa  itu  urgensi. Urgensi merupakan hal 
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terpenting atau kepentingan.  Sedangkan akhlak merupakan  tabiat,  perangai,  

tingkah  laku  dan  kebiasaan.  Jadi  urgensi  akhlak  adalah  hal-hal yang penting 

atau kepentingan akhlak. Urgensi akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam 

kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat, bahkan juga dirasakan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. 

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan makhluk manusia yang telah 

“membinatang “, sangat berbahaya. Akan lebih jahat dan lebih buas dari pada 

binatang buas sendiri.
16

 Urgensi akhlak yaitu akhlak merupakan garis pemisah 

antara yang berakhlak dengan yang tidak berakhlak, akhlak juga merupakan roh 

Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa.
17

 

Dan yang paling penting akhlak adalah nilai yang menjamin keselamatan 

kita dari siksa api neraka. Pembentukan akhlak menurut sebagian ahli berpendapat 

bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah yang dibawa manusia 

sejak lahir. Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa akhlak adalah 

hasil pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras sungguh-sungguh. 

Pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai 

macam metode yang terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang 

perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya 

pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Alloh dan rosulnya, 

hormat kepada ibu bapak, sayang kepada makhluk Tuhan dan seterusnya.
18

  

d. Dasar Hukum Akhlak  

Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang mengatakan baik buruknya 

sifat seseorang itu adalah al-Qur’an dan hadis. Apa yang menjadi pegangan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut keduanya, itulah yang 

tidak baik dan harus dijauhi. Pribadi Rasulullah Saw adalah contoh yang paling 

tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk pribadi yang akhlakul karimah. 
19

 

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat : 21 

     

    

   

   

       

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”.
20

 

 

Tujuan mendasar Rasulullah Saw sejak kenabian secara tegas dijelaskan dalam al-

Qur’an surat al-Qalam ayat 4: 

        

Artinya: “ Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. 
21

 

 

e. Ciri-ciri Akhlak  

Ciri-ciri akhlak sebagai berikut:  

a) Perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi kepribadian seseorang 

b) Perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan  

c) Perbuatan itu merupakan kehendak diri yang dibiasakan tanpa paksaan 

d) Perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau 

sandiwara. 
22

 

f. Proses Pembentukan Akhlak  

Di samping diperlukan ilmu untuk membentuk akhlak seseorang memerlukan 

proses-proses tertentu, antara lain: 
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Pertama, melalui keteladanan orang tua dan guru yang bisa memberikan keteladanan 

mengenai perilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan muridnya 

dalam mengembangkan pola perilaku mereka. Yang kedua, melalui ta’lim, misalnya, 

dengan mengajarkan empati dan sikap disiplin. Yang ketiga, pembiasaan (ta’wid) 

melatih anak atau murid dengan perbuatan yang terpuji yang bisa membentuk 

kepribadiannya. Yang keempat, pemberian motivasi. Memberikan motivasi baik 

berupa pujian atau hadiah tertentu, akan menjadi salah satu latihan positif dalam 

proses pembentukan akhlak. Yang kelima pemberian ancaman dan sangsi hukum, 

dalam rangka proses pembentukan akhlak kadang diperlukan ancaman sehingga 

anak tidak bersikap sembrono. 
23

 

Perombakan akhlak harus didahului dengan geraknya setiap warga 

masyarakat. Orang yang dikenal budi pekertinya, suci amal perbuatannya, belum 

pernah ternoda di kalangan bangsanya, yang pertama kalinya harus mengadakan 

perombakan di kalangan bangsanya sendiri, mereka harus menganjurkan untuk 

mengganti yang rusak dengan yang baik, menyerukan untuk meninggalkan semua 

adat istiadat yang buruk budi pekerti yang bejat. Dengan cara yang demikian, lambat 

laun kemerosotan akhlak itu dapat dirombak dan diganti. 
24

 

g. Akhlak kepada Makhluk  

1) Akhlak terhadap sesama  

Terhadap  sesama  manusia  kita  juga  harus  memiliki  akhlak  yang 

baik.  Sehingga  dalam  kehidupan  satu  dengan  yang  lainnya  kita  akan  

dipandang oleh orang-orang sekitar kita sebagai pribadi yang baik pula.  

2)  Akhlak terhadap orang tua  
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 Ibu  dan  ayah  adalah  kedua  orang  tua  yang  sangat  besar  jasanya 

kepada  anaknya  dan  mereka  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  

terhadap  anaknya  tersebut,  jasa  mereka  tidak  dapat  dihitung  dan  

dibandingkan  dengan  harta,  kecuali  mengembalikan  menjadi  orang  

merdeka  sebagai  manusia  mempunyai  hak  kemanusiaan  yang  penuh.  

Setelah  menjadi  budak/hamba  sahaya  sesuatu  keadaan  yang  tidak  

diinginkan.  Seorang  ayah  dan  ibu  merupakan  orang  yang  penting  bagi  

sang  anak.  Ayah  bekerja  mencari  nafkah  untuk  menghidupi istri dan 

anaknya, sedangkan  ibu  melahirkan  sampai  bertaruh  nyawanya  dan  

kemudian menyusui anaknya. Apakah perbuatan demikian perbuatan yang  

mudah,  tidak,  perbuatan  demikian  adalah  hal  yang  sangat  sulit.  Jadi  kita  

sebagai  anak  sudah  semestinya  untuk  berbakti  kepada  keduanya  dan  

menghormati keduanya. Dan kita akan berdosa apabila melawan ayah dan  ibu 

yang telah memberi kita makan dan membesarkan kita.  Dapat 

diimplementasikan dalam akhlak kita kepada orang tua kita  yaitu dengan cara: 

a) Berbuat baik kepada ibu dan ayah. 

b) Berkata halus dan mulia kepada keduanya. 

c) Berkata lemah lembut kepada ibu dan bapak 

d) Berbuat  baik  kepada  ibu  dan  ayah  yang  sudah  meninggal dunia 

(mendo’akannya).  

3) Akhlak terhadap tetangga  

Kita  tidak  bisa  hidup  sendirian  dan  sudah  semestinya  hidup  kita  

saling  bergantung  satu  sama  lain.  Tetangga  adalah  karib  kerabat  terdekat  

kita.  Jadi  kalau  dalam  suatu  rumah  ada  musibah  atau  hajatan  maka  

tetanggalah  yang  turun  langsung  untuk  membantu  terlebih  dahulu,  dan  



 
 

 
 

juga  sudah  semestinya  agar  kita  berakhlak  yang  baik  kepada  tetangga-

tetangga kita, yaitu dengan cara:  

a.  Berbuat baik kepada tetangga kita,  

b.  Saling tolong-menolong,  

c. Tidak  memburukkan-burukkan  tetangga  yang  satu  dengan  

tetangga yang lain.  

4)   Menjaga silaturrahmi.  

Demikian  pentingnya  menjaga  hubungan  baik  antara  sesama tetangga  

ini,  sehingga  Rasul  Saw  sempat  menduga  adanya  hubungan kewarisan  

antar  sesama  tetangga.  Dugaan  ini  muncul  sehubungan  dengan seringnya  

Jibril  datang  memberi  nasehat  agar  selalu  menjaga keharmonisan  hubungan  

bertetangga.   

5) Akhlak dalam bermasyarakat  

Akhlak mulia merupakan akhlak yang berlaku dan berlangsung di atas  

jalur al-Qur’an dan perbuatan Nabi Muhammad Saw, dan  Allah Swt 

menetapkan  akhlak  mulia  bagi  Nabi  Muhammad  Saw.   Dalam  kehidupan  

bermasyarakat  sudah  semestinya  kita  harus  bertolong-menolong ataupun 

membantu. Karena kita hidup tidak  sendirian,  kita  hidup  itu  membutuhkan  

orang  lain.  Dalam  hidup  bersosial atau  bermasyarakat  juga  kita  harus  

berakhlak,  dalam  artian  di  sini  sudah pasti akhlak yang baik pula. Dan dapat 

diimplementasikan dengan cara (1) Tolong-menolong, (2)  Adil, (3) Menepati  

janji, (4) Bermusyawarah,  dan  (5) Menjaga ukhuwah.  Dan  juga  kita  harus  

mempunyai  cara-cara  atau  adab yang  baik  dalam bermasyarakat yaitu (a)  

Tata cara berbahasa, (b) Tata cara salam, (c) Tata cara  makan  dan  minum,  (d)  

Tata  cara  di majelis  pertemuan,  (e)  Tata  cara  minta  izin  masuk, (f) Tata 



 
 

 
 

cara memberi ucapan  selamat,  (g)  Tata  cara  berkelakar  (bercanda),  (h)  Tata  

cara  menjenguk  orang  sakit,  dan  (i)Tata cara ta’ziah.  

6)  Akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan   

Berbicara  tentang  masalah  pergaulan  laki-laki  dan  perempuan  dalam 

Islam, tidak terlepas dari persoalan  makhrom  atau bukan karena  soal  

pergaulan adalah soal hubungan antara laki-laki dan perempuan.  Dalam  Islam  

etika  pergaulan  laki-laki  dan perempuan ada aturannya dan ada batasan-

batasannya. Misalnya dalam perjalanan seorang  perempuan dan seorang laki-

laki yang bukan makhromnya tidak dibolehkan dan  hukumnya  haram.  Di  

sana  harus  disertai makhromnya,  untuk   menjaga  agar  terhindar  dari  hal-hal  

yang  tidak  diinginkan,  dan  agar seorang perempuan tidak dicap namanya 

jelek.   

7) Akhlak terhadap lingkungan atau alam sekitar  

Manusia  hidup  memerlukan  lingkungan  karena  memang manusia  

hidup  di  dalam  lingkungan.  Lingkungan  perlu  dijaga  dan diperhatikan.  

Kahar  Mansyur  mengemukakan  bahwa  lingkungan  adalah sekeliling  

sedangkan  hidup  adalah  ia  terus  ada,  bergerak  dan  bekerja.  Jadi  

lingkungan hidup ialah keadaan sekeliling dari kehidupan manusia di muka  

bumi  ini,  seperti  udara  yang  dibutuhkan  untuk  pernafasan,  sebagai  untuk  

keperluan  air  minum,  dan  ikan-ikan  yang  terdapat di dalamnya bisa 

dimakan, hutan  untuk  perlindungan, serta kayu-kayunya bermanfaat bagi 

keperluan untuk  membangun  rumah.  Oleh sebab  itu  orang-orang  yang  

beriman dianjurkan mempunyai akhlak terhadap  lingkungan,  berakhlak 



 
 

 
 

terhadap lingkungan artinya memperlakukan lingkungan hidup secara baik  dan 

dengan sewajarnya.
25

 

2. Kegiatan Kultum  

a. Pengertian Kultum  

Kultum adalah singkatan dari kuliah tujuh menit. Kuliah adalah proses 

memberi dan menerima ilmu. Tujuh menit menggambarkan singkatnya waktu 

yang dibutuhkan. Dengan demikian kultum adalah semacam forum atau majelis 

untuk berbagi ilmu atau dakwah. Kultum diberikan pada umumnya pada bulan 

Ramadhan dan dilaksanakan pada bakda Isya’ menjelang Terawih dan bakda 

shalat Subuh. 
26

 Dengan Kultum dakwah pun secara otomatis mengikuti di 

belakangnya, karena kultum adalah bagian dari dakwah perorangan apabila 

yang disampaikan oleh peserta kultum tersebut diikuti maka pahala serta 

dakwah dapat mengalir serta berjalan dengan sendirinya. Menyampaikan 

kebenaran untuk masyarakat yang kurang tahu sekali mengenai ilmu agama 

khususnya, adalah salah satu tugas seorang pengemban dakwah untuk segera 

meluruskannya walaupun satu ayat. 
27

 

Banyak definisi yang dibuat untuk merumuskan pengertian dakwah yang 

intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka berbahagia di 

dunia dan di akhirat. Sebenarnya dakwah itu bisa dipahami sebagai materi, 

sebagai perbuatan, dan sebagai pengaruh. Dalam Bahasa Arab, da’wah atau 

da’watun bisa digunakan untuk arti: undangan, ajakan dan seruan yang 

kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya 

mempengaruhi pihak lain. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa dakwah 
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ialah berusaha memengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan tingkah laku 

seperti apa yang didakwahkan oleh  da’i. Setiap da’i dari agama apapun pasti 

berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku 

sesuai dengan agama mereka. 
28

 

b.   Dasar Kultum sebagai Dakwah  

Dasar kultum sebagai dakwah sebagai berikut :  

1) (Q.S. al-Nahl : 16: 125) 

    

  

   

     

     

     

     

Artinya :“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” 

 

2) (Q.S. al ‘Asr: 1-3) 

     

      

  

  

  

     

1. Demi masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran. 

 

 

 

 

 

3) (Q.S. al-Balad: 90:17) 
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Artinya : “Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan 

untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”
29

 

 

c. Tujuan Kultum  

Kuliah tujuh menit atau sering disebut kultum merupakan bagian dari 

dakwah. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai melalui tindakan, 

perbuatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah 

sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Ghallusy adalah membimbing manusia untuk 

mencapai kebaikan dalam rangka merealisir kebahagiaan.  

Tujuan merupakan pernyataan yang bermakna, keinginan yang dijadikan 

pedoman manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan 

yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan dakwah adalah tujuan 

diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat 

manusia memiliki kualitas akidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi. 
30

 

d. Pengertian Dakwah  

Secara terminologis dakwah Islam telah banyak didefinisikan oleh para 

ahli. Sayid Qutb memberi batasan dengan “mengajak” atau “menyeru”  kepada 

orang lain masuk ke dalam sabil/jalan Allah Swt. Bukan untuk mengikuti dai atau 

sekelompok orang. Ahmad Ghusuli menjelaskan bahwa dakwah merupakan 

pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia supaya mengikuti Islam. 

Dan pada intinya pemahaman lebih luas dari pengertian dakwah yang telah 

didefinisikan oleh para ahli tersebut adalah : Pertama, ajakan ke jalan Allah Swt. 
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Kedua, dilaksanakan secara berorganisasi, ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi 

manusia agar masuk jalan Allah Swt. Keempat, sasaran bisa secara fardiyah atau 

jama’ah.  

 Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik dan 

yang lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, sebuah proses 

terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan 

tujuan dakwah tersebut. Dengan begitu, dalam dakwah terdapat suatu ide 

dinamis, sesuatu yang terus menerus tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tuntutan ruang dan waktu. 
31

 

e. Metode Dakwah  

Metode dakwah adalah cara-cara yang dipergunakan dai untuk 

menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan 

dakwah. Sementara itu, dalam komunikasi metode lebih dikenal dengan 

approach, yaitu cara-cara yang digunakan oleh seseorang komunikator untuk 

mencapai suatu tujuan. 
32

 

Bentuk- bentuk metode dakwah yaitu :  

1. Al-Hikmah, kata al-hikmah dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali baik 

dalam bentuk nakiroh maupun ma’rifat. Bentuk “masdar”  adalah hukuman. 

Jika diartikan secara makna adalah mencegah. Dan jika dikaitkan dengan 

hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah 

maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan 

tugas dakwah.  

2. Al- Mau’idzatil hasanah, terminologi  mau’idzatil hasanah dalam perspektif 

dakwah sangat populer, bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan 
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(baca dakwah dan tabligh) seperti Maulid nabi dan Isra’ Mi’raj. Secara bahasa, 

mau’idzah dan hasanah. Kata mau’izhah berasal dari kata wa’izhah dan 

hasanah. Kata mau’izhah berasal dari kata wa’izha-ya’idzan-‘idzatan yang 

berarti, nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sementara hasanah 

merupakan kebalikan dari sayyi’ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. 

Jadi kesimpulan mauidzatul hasanah, akan mengandung arti kata-kata yang 

masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan 

dengan penuh kelembutan.  

3. Al-mujadalah bi-al-lati hiya ahsan, al-mujadalah berarti upaya tukar pendapat 

yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang 

mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Jadi kesimpulan di 

atas bahwa, al-mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh 

pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar 

lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan 

bukti yang kuat. 
33
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

i. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
34

 Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan 

untuk acuan peneliti. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting daripada hasil, 

analisis dilakukan secara induktif, dan makna merupakan hal yang esensial. Data ini 

mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman 

lainnya.
35

Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan 

bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan 

rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (case studi) 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan 

ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang 
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diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut.
36

 

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan 

pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit (kultum). 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan 

memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai 

instrument.
37

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang lain 

sebagai penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi 

secara langsung dengan subyek penelitiannya untuk mengumpulkan data dan 

memahami situasi mengenai pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo.  

C. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah pada lokasi  

penelitian  tempat  yang  akan  diambil  dan  dijadikan  oleh  peneliti untuk  melakukan  

penelitian.  SMPN  04 Ponorogo  merupakan  salah  satu sekolah yang terletak di Kec 

Ponorogo, Kab Ponorogo sekolah SMPN 04 Ponorogo yang akan menjadi objek 

penelitian ini. Alasan peneliti memilih penelitian di SMPN 04 Ponorogo karena di 

sekolah tersebut mempunyai program pembinaan akhlak siswa melalui kultum. 

D. Sumber Data  
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Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data itu dapat diperoleh.
38

 Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer, yakni data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung 

dari obyek  penelitian. 
39

Sumber primer dalam penelitian ini adalah pembinaan 

akhlak bagi siswa melalui kegiatan kultum SMPN 04 Ponorogo.  

2. Sumber data sekunder, yakni data  yang diperoleh melalui pihak lain atau  tidak 

diperoleh  secara langsung dari subyek penelitiannya. 
40

Sumber data sekunder yaitu 

data yang berupa data-data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan 

cara membaca, melihat, atau mendengarkan.
41

Sumber sekunder, dalam penelitian ini 

adalah data-data pendukung pembinaan akhlak bagi siswa melalui kultum SMPN 04 

Ponorogo.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk dapat memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan sasaran 

atau masalah penelitian, diperlukan informasi yang selengkap-lengkapnya (sedalam-

dalamnya) mengenai gejala-gejala yang ada dalam kebudayaan masyarakat 

bersangkutan. Gejala-gejala itu dilihat sebagai satuan-satuan yang berdiri sendiri tetapi 

saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.
42

 

Adapun cara-cara pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang 
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diwawancarai (interviewe) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
43

 

Wawancara terdiri dari beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh Guba 

dan Lincoln yaitu: wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan 

wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan serta wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur.
44

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, artinya peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya 

dan diadakan atas masalah dalam rancangan penelitian.
45

 Teknik wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan data sesuai pada fokus penelitian yang telah 

ditentukan. Yaitu mengenai latar belakang diadakan pembinaan akhlak siswa 

melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, pelaksanaan kegiatan kuliah 

tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo dan Implikasi kegiatan kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo.  

Adapun orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala sekolah di SMPN 04 Ponorogo, untuk mengetahui bagaimana latar 

belakang diadakan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo.  

b.  Waka Kurikulum dan guru PAI di SMPN 04 Ponorogo, Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo. 

c. Siswa,  untuk mengetahui berapa besar implikasi kegiatan kuliah tujuh menit 

terhadap siswa di SMPN 04 Ponorogo.  

2. Observasi (Pengamatan) 
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Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
46

 Dari 

segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi 

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation (observasi non partisipasi). Selanjutnya dari segi instrumen yang 

digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan 

observasi tidak terstruktur.
47

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak berperan serta 

(non participant observation) yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia 

hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. 

Teknik ini digunakan peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

karena untuk mengetahui banyak tentang latar belakang diadakan kegiatan kuliah 

tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, pelaksanaan kegiatan kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo dan Implikasi kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 

Ponorogo.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

ini hanya mengambil data yang sudah ada.
48

 

Apabila dilihat dari sumbernya, data dokumentasi bisa dibedakan menjadi 

beberapa jenis. Yaitu catatan resmi, dokumen-dokumen ekspresif seperti biografi, 
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surat-surat pribadi atau buku harian, dan laporan media masa.
49

 Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi, karena untuk memperoleh 

data atau informasi berkaitan dengan sejarah berdirinya SMPN 04 Ponorogo, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan keadaan guru serta siswa di SMPN 

04 Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
50

Analisis data adalah proses penghimpunan 

atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan 

mendukung pembuatan keputusan.
51

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles dan Huberman menemukan 

bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data meliputi 

data reduction, data display, data conclusion.
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  Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Milles Huberman 

Keterangan: 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian, reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut 

telah menjadi pola baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan 

akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi ‘positivisme’ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.
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Teknik pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif ini antara 

lain dilakukan dengan ketekunan/ keajegan pengamatan, dan triangulasi. 

                                                           
53

Lexy, Metodologi Peneitian Kualitatif Edisi Revisi, 321. 



 
 

 
 

a. Keajegan pengamatan berarti peneliti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi dengan 

sumber data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan:                          (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,       (2) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
54

 

H. Tahap-tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan di tambah tahap terakhir 

dari penelitan yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinaan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalaan etika penelitian. 

b. Tahap penelitian yang meliputi: mengumpulkan data, analisis data selama 

dan setelah pengumpulan data, menarik kesimpulan. 

c. Tahap penulisan laporan.  
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BAB IV 

  DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Umum 

1. Sejarah Singkat SMPN 04 Ponorogo  

SMP Negeri 04 Ponorogo berdiri tahun 1979 merupakan integrasi dan alih 

fungsi dari ST (Sekolah Teknik) Negeri 02 Ponorogo. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Senu bahwa pada waktu itu, bulan April tahun 1979 ada peringatan hari 

ulang tahun sekolah yang pertama kalinya bersama pak Kusni, salah satu  guru tertua 

di SMP Negeri 04 Ponorogo. Jika dilihat dari tahun berdirinya, maka sekarang 

diperkirakan usia sekolah sudah mencapai 37 tahun.  Dengan seiring program 

pemerintah waktu itu bahwa lulusan sekolah menengah pertama dianggap belum 

siap kerja, maka sekolah kejuruan tingkat SLTP dialih fungsikan dan diintegrasikan 

menjadi sekolah menengah umum. Demikian juga ST Negeri 02 Ponorogo yang 

merupakan sekolah lanjutan pertama kejuruan dengan keahlian teknik bangunan 

dialihfungsikan menjadi sekolah SMP Negeri 04 Ponorogo.
55

 

SMP Negeri 04 Ponorogo ini sejarah awalnya merupakan peralihan dari Sekolah 

Kerajinan Negeri (SKN) terus menjadi ST 2, akhirnya menjadi SMP 04 Ponorogo. 
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SKN merupakan singkatan dari Sekolah Kerajinan Negeri berbasis sekolah kejuruan 

yang hanya berlangsung selama 2 tahun. Terus lama-kelamaan berubah menjadi ST 

2. Setelah adanya renovasi, maka gedung itu sekarang telah berubah fungsi menjadi 

masjid SMP 04 Ponorogo dengan nama masjid Nurul Islam, di mana sebelum 

menjadi gedung ST 2 juga pernah menjadi SKN. 

Munculnya SKN dan ST 2 itu punya latar belakang yang saling berhubungan. 

Di masa-masa itu kebanyakan orang lebih suka bersekolah di sekolah umum dari 

pada sekolah kejuruan. SKN pada waktu itu menjadi tempat penampungan siswa 

yang tidak lulus ujian masuk dari sekolah umum. Orang-orang yang masuk ke STN, 

ketika sudah lulus mayoritas lebih senang kerja. Maka pemerintah berinisiatif 

mendirikan Sekolah Kejuruan sejenis ST tadi dengan jangka waktu pendek hanya 2 

tahun, maka dinamailah ST 2 atau sekolah teknik 2. ST 2 merupakan sekolah yang 

sejajar dengan SMEP. SMEP adalah Sekolah Menengah Ekonomi Pertama yang 

sekarang berubah menjadi SMP Negeri 3 Ponorogo, lalu ST 2 sekarang menjadi 

SMP Negeri 04 Ponorogo. 

 Gedung SMP Negeri 04 Ponorogo yang mendirikan pertama kali adalah 

Belanda. Lalu lama-kelamaan diakui menjadi milik pemerintah. Letak gedung SMP 

Negeri 04 Ponorogo kala itu juga bergandengan dengan gedung SMEA YP, yang 

terletak di sebelah barat SMP Negeri 04 Ponorogo, yakni SMP dan SMEA menjadi 

salah satu bangunan kuno yang ada di Kepatihan.
56

 

Berkaitan dengan ini, banyak kendala yang dihadapi antara lain  masalah guru 

yang mayoritas berlatar belakang teknik akhirnya didistribusikan ke seluruh wilayah 

Jawa Timur untuk mengajar di Sekolah Menengah Atas, dengan adanya 

penambahan pendidikan khusus mengingat semua guru ST adalah lulusan STM 
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sehingga, untuk menjadi guru yang setingkat dengan STM harus menempuh 

pendidikan lagi. Bagi mereka yang mempunyai permintaan untuk memilih lokasi 

yang baru disilahkan memilih lokasi baru. Namun, bagi mereka yang tidak 

mempunyai pilihan didistribusikan sesuai dengan kepentingan pemerintah 

khususnya, berkenaan dengan di mana Daerah yang dirasa kurang guru maka akan 

ditempatkan di Daerah yang kurang guru teknik tersebut. Untuk guru yang berlatar 

belakang PGSLP dengan pendidikan non teknik tentunya tidak menjadi masalah dan 

langsung ditempatkan menjadi guru SMP Negeri 04 Ponorogo tersebut.
57

 

Sampai sekarang SMP Negeri 04 Ponorogo terus mengalami perkembangan 

seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga 

sudah disiapkan menjadi Sekolah Berstandar Nasional (SSN). Untuk kepentingan 

tersebut SMP Negeri 04 Ponorogo terus mengembangkan diri dengan melengkapi 

sarana prasarana yang memadai untuk menjadi sekolah kategori SSN. 

Pengembangan ini dimulai dengan perluasan lahan dengan membeli tanah milik 

warga sekitar dan pengembangan bangunan fisik dengan membangun Masjid. 

Perkembangan yang cukup pesat ini ternyata mampu meningkatkan animo 

masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 04 Ponorogo yang 

dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. 

Tahun 1981 SMP Negeri 04 Ponorogo masih dikepalai oleh Pak Moesirin. Pak 

Moesirin berhentinya dari kepala sekolah karena meninggal dunia. Kemudian 

digantikan oleh Pak Agus Soekarlan yang berasal dari Madiun. Mengingat yang 

pertama kali dan paling lama menjadi kepala sekolah adalah pak Moesirin, maka 

dipastikan pembuka SKN, ST 2, dan SMP Negeri 04 Ponorogo adalah pak Moesirin. 
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  Untuk keperluan manajerial SMP Negeri 04 Ponorogo terus mengembangkan 

diri mulai dari kepala sekolah yang sudah berganti yang ke 11 kalinya, sekarang 

dipimpin oleh bapak Suwito demikian juga peningkatan kualitas guru terus 

ditingkatkan dan semua guru sekarang sudah menempuh S-1, bahkan yang 

menempuh pendidikan S-2 sudah mulai ada. 

Kalau ditelusuri dari silsilahnya, SMP Negeri 04 Ponorogo telah mengalami 

pergantian kepala sekolah sebanyak 11 kali, baik yang masih hidup maupun yang 

sudah meninggal dunia. Berdasarkan penelitian di SMP Negeri 04 Ponorogo,  

diperoleh data tentang nama-nama kepala sekolah dari awal berdirinya sampai 

sekarang ini. Nama-nama itu adalah  

a. Bapak Moesirin, kepala sekolah mulai tahun 1979-1981 

b. Bapak Agoes Soekarlan, kepala sekolah mulai tahun 1981-1986 

c. Bapak Sabekti, kepala sekolah mulai tahun 1986-1995 

d. Bapak Subagijo, kepala sekolah mulai tahun 1995-1997 

e. Bapak Hartijono Sumarwan,  kepala sekolah mulai tahun 1997-1999 

f. Bapak Mardjuki, kepala sekolah mulai tahun 1999- 2003 

g. Bapak Sukir, kepala sekolah mulai tahun 2003-2008 

h. Bapak Hartono, kepala sekolah mulai tahun 2008-2013 

i. Bapak Paseh, kepala sekolah mulai tahun 2013- 2015 

j. Bapak  Dwidjo Prayetno, kepala sekolah sementara di tahun 2015 

k. Bapak Suwito, kepala sekolah mulai tahun 2015 sampai sekarang. 

4. Letak Geografis 

SMP Negeri 04 Ponorogo adalah salah satu lembaga pendidikan formal di 

Ponorogo yang berlokasi di jantung kota Ponorogo tepatnya Jalan Jendral Sudirman 

No. 92 Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Atau alun-alun Ponorogo ke timur kurang 



 
 

 
 

lebih 1,5 KM. Kondisi lingkungan sekolah sebelah utara berbatasan dengan Jl. Jend. 

Sudirman Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah 

timur berbatasan dengan pertokoan, sebelah barat berbatasan dengan pertokoan. 

5. Visi, Misi, dan Tujuan SMPN 04 Ponorogo  

a. Visi 

1) Berprestasi dalam memperoleh NUN dengan jujur, kerja keras, dan 

bertanggungjawab. 

2) Berprestasi dalam bidang MIPA dengan jujur, kerja keras, dan 

bertanggungjawab. 

3) Berprestasi dalam bidang SENI BUDAYA dengan kreatif dan inovatif. 

4) Berprestasi dalam bidang OLAHRAGA melalui kerja keras dan 

bertanggungjawab.  

5) Terbentuknya jiwa berkarakter dan mampu mengamalkannya. 

6) Terwujudnya wajah yang asri, bersih, indah, dan rindang. 

7) Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, teguh dan berakhlak mulia. 

6. Misi 

1) Mengembangkan kurikulum yang responsive dan berproduksi dengan inovatif. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan disiplin, kreatif, inovatif, dan 

bertanggungjawab. 

3) Meningkatkan GSA (Gain Score Achievement) ujian nasional dengan jujur, 

kerja keras, dan bertanggungjawab. 

4) Meningkatkan prestasi non akademik dengan disiplin dan bertanggungjawab. 

5) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan dengan 

disiplin, jujur, dan bertanggungjawab. 



 
 

 
 

6) Mengembangkan perilaku bermartabat dan berbudaya dengan sopan dan 

bertanggungjawab, kritis, inovatif, dan konstruktif dalam menyiapkan 

perkembangan pendidikan dengan bertanggungjawab. 

 

7. Tujuan  

1) Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 

responsif dan proaktif serta mampu memberikan pelayanan maksimal dengan 

bertanggungjawab kepada siswa sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran menggunakan pendekatan  non 

konvesional di antaranya CTL dengan kreatif, dan inovatif. 

3) Meningkatkan prestasi akdemik dengan nilai di atas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditentukan serta memperoleh selisih NUN (GSA) 

= 0,25 (dari 8,25 menjadi 8,50) dengan jujur dan bertanggungjawab. 

4) Meraih kejuaraan bidang OLAHRAGA dan SENI BUDAYA tingkat 

kabupaten dengan kerja keras dan bertanggungjawab. 

5) Meraih kejuaraan olimpiade MIPA di tingkat karesidenan dengan kerja keras 

dan bertanggungjawab. 

6) Mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler 

dengan disiplin dan kerja keras. 

7) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan dengan 

jujur. 

8) Mengoptimalkan perbaikan dan pengayaan dengan disiplin. 

9) Membekali siswa agar mampu mengakses berbagai informasi yang positif 

melalui internet dengan kreatif, dan inovatif. 



 
 

 
 

10) Membiasakan berperilaku sopan, ramah, dan peduli terhadap sesama baik di 

sekolah maupau di luar sekolah. 

11) Membiasakan siswa melaksanakan kegiatan gemar membaca iptek, 

keagamaan, dan fiksi dengan disiplin. 

12) Mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling dengan sopan. 

13) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga 

pendidik dan kependidikan dengan kreatif, dan inovatif. 

14) Membekali siswa agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat 

berjamaah dan tulis Al-Qur’an, tartil Al-Qur’an, dan kuliah tujuh menit 

(kultum) dengan disiplin.
58

 

8. Keadaan Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana, dan Tata Tertib SMPN 04 

Ponorogo.  

a. Keadaan Guru SMPN 04 Ponorogo. 

SMP Negeri 04 Ponorogo berdasarkan kualifikasi tugas manager sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya, jumlah guru di SMP Negeri 04 

Ponorogo adalah 28 guru laki-laki dan 34 guru perempuan dengan tugas 

mengajar di bidangnya masing-masing. Jadi jumlah semuanya ada 62 guru. 

Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari dokumentasi sekolah 

SMP Negeri 04 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-2018. 
59

 

b. Keadaan Kependidikan  

SMP Negeri 04 Ponorogo berdasarkan kualifikasi tugas manager sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya, jumlah tenaga kependidikan di SMP 

Negeri 04 Ponorogo adalah 2 laki-laki dan 1. Jadi jumlah semuanya ada 3 

tenaga kependidikan. Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari 

dokumentasi sekolah SMP Negeri 04 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun 

pelajaran 2017-2018. 
60
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c. Keadaan Siswa-siswi SMPN 04 Ponorogo 

SMP Negeri 4 Ponorogo secara keseluruhan 756 siswa. Yang terdiri 

dari kelas VII berjumlah 255, kelas VIII 251, dan kelas IX 251 siswa. Dan 

jumlah tersebut ada yang berasal dari kota ponorogo dan luar Ponorogo. 

Seluruh data-data yang disebutkan, peneliti peroleh dari dokumentasi sekolah 

SMP Negeri 04 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-2018.
61

 

d. Keadaan Sarana dan Prasarana SMPN 04 Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

lancar. Sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 

04 Ponorogo meliputi: ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1. Ruang tata usaha 

dan administrasi 1, ruang tamu 2, ruang kelas 22, ruang kepustakaan 1, ruang 

osis 1, ruang UKS 1, ruang laboratorium 3, masjid 1, lapangan upacara 1, 

lapangan olahraga 1, WC guru dan siswa 8, ruang ganti 2, parkir sepeda motor 

1, kantin 3, koperasi 1, ruang BK 1, ruang musik 1, satpam 1. Seluruh data-

data yang disebutkan, peneliti peroleh dari dokumentasi sekolah SMP Negeri 

04 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-2018. 
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e. Tata Tertib SMPN 04 Ponorogo 

Pembentukan karakter  yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 04 

Ponorogo dengan cara membuat suatu kesepakatan dan telah dibakukan 

bersama yang tertuang pada peraturan atau tata tertib yang meliputi: masuk 

terlambat skor 3, keluar kelas tanpa izin skor 3, piket kelas tidak dikerjakan 

skor 3, makan di dalam kelas skor 5, membeli makanan waktu pelajaran skor 

5, berpakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan sekolah skor 10, 
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membuang sampah tidak pada tempatnya skor 5, bermain di tempat parkir dan 

mengganggu sepeda teman skor 10, berhias yang berlebihan skor 5, memakai 

aksesoris bagi siswa putra skor 10, tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 

satu kali skor 5, tidak mengindahkan panggilan skor 15, rambut gondrong/ 

disemir berwarna/tidak rapi skor 15, mengganggu/ mengacu kelas skor 10, 

menyontek skor 5, mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja, kursi dan lain-

lain skor 10, bersikap, berbicara, dan berbuat tidak sopan skor 15, membuat 

izin palsu skor 15, membolos/ meninggalkan sekolah tanpa izin skor 15, 

membawa buku/ gambar, majalah/ VCD/ CD porno skor 25, membela teman 

yang salah skor 10, tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang kuat skor 10, 

membawa/ menggunakan HP skor 10, membawa dan merokok di lingkungan 

sekolah skor 25, memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru, 

karyawan dan lain-lain skor 50, berkelahi/ main hakim sendiri/ mengancam 

skor 50, berkelahi/ main hakim sendiri/ mengancam siswa luar sekolah skor 

50, merusak sarana prasarana sekolah skor 50,  mencuri/ memeras skor 50, 

membawa senjata tajam skor 50, berjudi/ bermain kartu dan sejenisnya di 

lingkungan sekolah skor 50, bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan kepada 

Bapak/Ibu Guru dan karyawan, siswa dan lain-lain skor 50, membawa, 

menyebarkan selembaran yang menimbulkan keresahan skor 75, membawa, 

memakai/ menyimpan/ mengedarkan minum-minuman keras, narkoba, atau 

obat terlarang skor 100, merubah/ memalsukan raport/ STTB/ NEM skor 100, 

siswi putri hamil, siswa putra menghamili skor 100, menganiaya orang lain 

sampai berakibat fatal skor 100, berurusan dengan yang berwajib karna 

melakukan kejahatan/ kriminal skor 100, skor maksimal dapat dikeluarkan 



 
 

 
 

dalam satu tahun skor 100. Data ini adalah data dari SMP Negeri 04 Ponorogo 

Jawa Timur pada Tahun Pelajaran 2017-2018.
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9. Sasaran 

a. Jangka Panjang 

1) Meraih kejuaraan dalam lomba MIPA tingkat Nasional 

2) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba di bidang seni dan olah raga di 

tingkat Nasional 

3) Meraih kejuaraan pada setiap lomba di bidang kreatifitas siswa 

4) Meraih kejuaraan lomba perpustakaan tingkat Nasional 

b. Jangka Menengah 

1) Peserta didik meraih kejuaraan dalam lomba lingkungan sekolah sehat 

2) Terpenuhinya sarana kegiatan belajar mengajar dengan perangkat ICT 

untuk guru dan siswa 

3) Tersedianya sarana kegiatan olah raga yang memadai 

4) Tersedianya tempat Upacara yang cukup 

5) Tersedianya tempat ibadah yang cukup menampung peserta didik 

c. Jangka Pendek 

1) Peserta didik lulus 100% dengan nilai terbaik 

2) Jumlah peserta didik yang diterima di SMA unggulan meningkat 

3) Peserta didik bebas dari pelanggaran norma-norma agama 

4) Peserta didik menunjukkan perilaku yang sopan dan bertutur kata yang 

santun kepada para pendidik, orang tua dan sesama teman 

5) Peserta didik dari keluarga kurang mampu terbantu kesulitan 

6) Meraih juara lomba reog mini tingkat Kabupaten 
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7) Meraih juara karawitan tingkat kabupaten 

d. Identitas Sekolah 

1) Standar nilai terendah yang diterima sebagai siswa baru adalah 6. 

2) Rencana dan Pendaftar per Jenis Kelamin 

10. Jadwal Kuliah Tujuh Menit SMPN 04 Ponorogo 

Dalam menjalankan kegiatan  kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo 

untuk yang menjadi dai ada beberapa guru-guru tertentu yang menyampaikannya. 

Hari Selasa oleh guru BK Bu Purwanti Ningsih, hari Rabu oleh guru kesenian Bu 

Minari, hari Kamis oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Suwito,  dan hari Jum’at, 

Sabtu oleh guru Pendidikan Agama Islam Bapak Slamat dan Bapak Syamsuddin. 

Seluruh data-data yang disebutkan di atas, peneliti peroleh dari dokumentasi 

sekolah SMP Negeri 04 Ponorogo Jawa Timur Indonesia tahun pelajaran 2017-

2018. 
64

 

B. Deskripsi Khusus 

1. Latar Belakang Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kuliah Tujuh Menit di SMPN 04 

Ponorogo.  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sekolah yang mengembangkan 

pendidikan umum. SMP merupakan sekolah tingkat dasar lanjutan dari SD atau 

sederajat. Berangkat dari tabel pembelajaran umum, SMP juga menerapkan 

pembelajaran keislaman. Pembelajaran keislaman tersebut diimplemasikan dalam 

sebuah kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan belajar. Selain proses 

belajar mengajar, juga dikembangkan dalam kegiatan di luar jam belajar untuk 

meningkatkan kualitas siswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah harus 

berdasarkan nilai-nilai keagamaan Islam.  
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Kegiatan- kegiatan yang diterapkan di sekolah selanjutnya akan dapat 

membina akhlak siswa-siswi SMPN 04 Ponorogo. Hal ini karena pembinaan akhlak 

siswa sekolah dirasa dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan karakter dan 

perilaku siswa yang memiliki nilai-nilai keislaman.  

Sama halnya siswa siswi SMPN lainnya, siswa- siswi SMPN 04 Ponorogo 

mengutamakan pergaulan yang baik, pergaulan yang baik adalah saling menyapa 

saat bertemu dengan siswa lain dan guru. Bahkan mereka, saling jabat tangan saat 

bertemu dengan guru-guru di SMPN 04 Ponorogo.  

Kondisi akhlak siswa SMPN 04 Ponorogo pada masa lalu sebelum  adanya 

kuliah tujuh menit bisa dikatakan kurang bagus. Akan tetapi dari warga SMPN  04 

Ponorogo mempunyai ide bahwasanya akan diadakan kegiatan kuliah tujuh menit, 

setelah adanya kegiatan kuliah tujuh menit untuk akhlak siswa SMPN 04 Ponorogo 

untuk sebagian siswa akhlaknya baik. Dan hal ini juga dijelaskan bapak Suwito 

selaku Kepala Sekolah tentang kondisi akhlak siswa di SMPN 04 Ponorogo, beliau 

mengatakan: 

 

 

“Sebenarnya secara keseluruhan akhlak siswa-siswi di SMPN 04 Ponorogo ini 

terkendali baik, artinya secara kenyataan, anak-anak berangkat dari input. 

Pertama, ternyata anak tidak berada dalam pengawasan orang tua langsung, 

ada yang ikut nenek, ikut saudara, karena bapaknya kerja atau ibunya ke luar 

negeri, yang kedua, membina akhlak siswa melalui tata tertib yang terkondisi , 

dan yang  ketiga membina akhlak siswa melalui kegiatan-kegiatan intra dan 

ekstra, dari sinilah pembinaan akhlak di SMPN 04 Ponorogo melalui kegiatan 

ekstra yaitu kegiatan kuliah tujuh menit. Dan semenjak itu alhamdulillah 

akhlak siswa-siswi di SMPN 04 Ponorogo terkendali baik.”
65

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh bapak Sutrisno selaku Waka 

Kurikulum, beliau mengatakan bahwa:  
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“Secara umum semua sekolah sama, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, 

ada yang baik, dan ada yang nakal. Akan tetapi akhlak siswa di SMPN 04 

Ponorogo lumayan baik.”
66

 

 

Kemudian menurut bapak Slamet Istajib sebagai guru agama di SMPN 04 

Ponorogo juga mengatakan : 

“Bahwasanya siswa-siswi SMPN 04 Ponorogo akhlaknya baik, karena dapat 

dilihat dari kegiatan sehari-hari ketika siswa-siswi bertemu dengan guru selalu 

bersalaman. Dan sebelum masuk ke sekolahan di depan gerbang mereka saling 

bersalaman dengan gurunya yang ada di depan gerbang. Dan kenakalannya 

hanya sebagian bila diprosentase paling cuma 5 anak. Setiap SMP mempunyai 

masalahnya sendiri-sendiri.”
67

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan secara mayoritas siswa-

siswi SMPN 04 Ponorogo akhlaknya baik setelah adanya kegiatan kuliah tujuh 

menit. Salah satu kegiatan pembentukan akhlak adalah menghormati seseorang yang 

lebih tua dan melakukan bersalaman ketika bertemu dengan guru. Dan kegiatan 

pembinaan akhlak itu bisa dilakukan dengan kegiatan ekstra yaitu dengan diadakan 

kegiatan kuliah tujuh menit. 

Dengan adanya kegiatan kuliah tujuh menit ini maka siswa dapat mengetahui 

mana yang baik dan yang buruk, dan juga dapat mengetahui arti pentingnya 

beribadah dan keutamaan-keutamaannya. Dan hal ini sejalan dengan apa yang 

dijelaskan oleh bapak Suwito selaku Kepala Sekolah tentang latar belakang diadakan 

kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, beliau mengatakan:  

“Menurut saya, alasan diadakannya kegiatan kuliah tujuh menit ini siswa  

diharapkan bisa mengimbangi perkembangan IPTEK yang tengah 

berkembang pesat di era ini dengan akhlakul karimah. Sehingga dalam 

penggunaan teknologi harus mereka barengi dengan ahklak yang mulia agar  

mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Karena 

memang pada usia mereka rentan sekali teknologi disalah gunakan ke hal-hal 

yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang mengarah ke tindakan kriminal. 

“
68
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 Pernyataan di atas juga didukung oleh Waka Kurikulum bapak Sutrisno 

SMPN 04 Ponorogo beliau juga mengatakan bahwa :  

“Mengenal dunia internet itu juga perlu, akan tetapi kita juga harus bisa 

membedakan mana yang baik dan yang buruk, dengan adanya pengaruh 

dunia internet di zaman modern ini, dan harapannya dengan adanya kegiatan 

kuliah tujuh menit di sini bisa menjadi benteng dalam kehidupannya.”
69

 

 

Kemudian bapak Slamet Istajib selaku guru Agama Islam juga mengatakan 

bahwa: 

“Adanya kegiatan kuliah tujuh menit ini bisa membentuk karakter siswa 

menjadi lebih baik dan tidak terpengaruh dunia internet yang sifatnya berbau 

negatif.”
70

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa latar belakang 

diadakan kegiatan kuliah tujuh menit di sini adalah untuk membentuk akhlak siswa, 

agar siswa tidak terjerumus ke dunia internet yang berbau hal-hal yang negatif. 

Tanggapan bapak Suwito selaku Kepala Sekolah tentang tujuan di adakan 

kegiatan kuliah tujuh menit yaitu: 

“Menurut pendapat saya adalah untuk menambah wawasan keagamaan siswa, 

dan supaya rahmatan lil alamin membawa berkah bahwasanya sekolah ini 

berdiri di atas dan untuk semua golongan. Diskusi yang disampaikan adalah 

untuk meningkatkan akhlak keimanan Islam itu sendiri, dan juga sebagai ajang 

silaturrahmi.”
71

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh Waka Kurikulum bapak Sutrisno, beliau 

mengatakan: 

“Tujuan diadakan kegiatan kuliah tujuh menit di sini juga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan membentuk akhlak siswa menjadi pribadi yang luhur. Dan 

supaya rahmatan lil alamin membawa berkahnya kehidupan. Dan lebih 

mengarahkan siswa berperilaku yang baik, ya meskipun masih ada satu atau 

dua yang akhlaknya kurang baik. Dalam hal ini kuliah tujuh menit juga dapat 

menambah wawasan keagamaan siswa.”
72
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Kemudian pernyataan di atas juga didukung oleh  guru PAI bapak Slamet 

Istajib, beliau mengatakan:  

“Tujuan yang pertama diadakan kegiatan ini adalah untuk menambah 

pengetahuan siswa terhadap agama dan membina karakter siswa.”
73

 

 

Dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan kegiatan 

kuliah tujuh menit adalah untuk membina karakter siswa menjadi lebih baik.  

Tanggapan bapak Kepala Sekolah Bapak Suwito tentang partisipasi guru lain 

dengan kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo yaitu: 

“Dari guru lain ikut mendukung dengan adanya kegiatan ini, karena terbukti 

ketika jadwalnya kultum guru itu dengan segera mungkin langsung masuk 

kelas dan mendampingi siswa di dalam kelas dan mendengarkan kultum.”
74

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh bapak Sutrisno selaku Waka Kurkulum, 

beliau mengatakan: 

“Menurut saya partisipasi guru lain dengan adanya kultum di sini sangat 

bagus, karena terlihat dari keaktifan guru lain untuk segera masuk kelas.”
75

 

 

Kemudian bapak Slamet Istajib sebagai guru PAI juga mengatakan bahwa:  

“Menurut saya partisipasi guru lain dengan adanya kegiatan kultum ini sangat 

antusias terbukti mendampingi siswa ketika kultum.”
76

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partispasi guru lain 

dalam kegiatan kultum sangat mendukung, karena terbukti dari guru itu 

mendampingi siswa saat pelaksanaan kultum.  

Dari paparan latar belakang dan tujuan kegiatan kuliah tujuh menit di atas 

untuk membentuk akhlak siswa, agar tidak terjerumus ke dunia internet yang berbau 

negatif. Siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan 

akhlak mulia bagi siswa, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.  
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Karena pada dasarnya akhlak itu sangat penting dalam kehidupan manusia 

sehari-hari, orang yang tidak mempunyai akhlak sama halnya dengan binatang. 

Tujuan diadakan kegiatan kuliah tujuh menit adalah untuk membina karakter siswa 

menjadi lebih baik.  Partisipasi guru lain dalam kegiatan ini sangat mendukung, 

karena terbukti dengan kesetiaannya untuk mendampingi. 

2. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kuliah Tujuh Menit di SMPN 04 

Ponorogo 

Kegiatan kuliah tujuh menit merupakan kegiatan yang dapat menambah 

wawasan dan dapat membina  akhlak siswa menjadi baik. Karena sebaik-baik 

manusia adalah yang berakhlak mulia. Setiap bel masuk sekolah berbunyi kegiatan 

kuliah tujuh menit langsung dimulai, tanpa diperintah siswa dengan tertib masuk ke 

kelasnya masing-masing. Dan berdoa dahulu sebelum kultum dimulai, dan ketika 

kultum dimulai siswa- siswi mendengarkan dengan seksama. Bapak Slamet Istajib di 

sini juga menjelaskan  tentang tahun kapan dimulainya kultum di SMPN 04 

Ponorogo yaitu: 

 “Kegiatan kuliah tujuh menit sudah berlangsung sekitar 15 tahunan, pada 

awalnya akhlak-akhlak siswa-siswi di SMPN 04 Ponorogo sangat berkurang, 

sehingga pada zaman itu kepalanya bapak Sukirno mempunyai ide yaitu 

dengan diadakan kegiatan kuliah tujuh menit, cukup singkat saja siraman 

rohaninya karena agar siswa siswi tidak jenuh dalam mendengarkannya. Dan 

kegiatan kuliah tujuh menit ini dari awal diadakannya sudah ditetapkan pada 

pagi hari sebelum masuk pembelajaran, dan alhamdulillah semenjak adanya 

kuliah tujuh menit siswa-siswi SMPN 04 Ponorogo semakin meningkat . dan 

kegiatan ini masih berjalan hingga sekarang. Dan kegiatan ini yang mengisi 

hanya dari guru-guru terpilih  di SMPN 04 Ponorogo yang  dilaksanakan pada 

hari Selasa –Sabtu sesuai dengan jadwal masing-masing. Dan dilaksanakan 

tanpa tatap muka melalui media speaker dari satu tempat khusus. Meskipun 

dengan cara demikian, siswa pun juga antusias dan tetap khidmad 

mendengarkan.” 
77
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Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat 

melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontan tanpa memerlukan 

pemikiran dan dorongan dari luar. Pembinaan akhlak atau moral terjadi melalui 

pengalaman-pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan semenjak kecil 

oleh orang tua. Kebiasaan yang baik dan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai moral, 

ditirunya dari orang tua dan mendapat latihan-latihan untuk itu. Dan di sini 

pelaksanaan kuliah tujuh menit juga ditanggapi oleh Bapak Suwito selaku Kepala 

Sekolah SMPN 04 Ponorogo, beliau memaparkan: 

 “Pada pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sampai 

pukul 07.07 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kelas masing-masing 

dan untuk pembicaranya di tempatkan di dalam ruang khusus, kegiatan ini 

dilakukan berpisah atau tanpa tatap muka agar siswa disiplin dan tenang di 

dalam kelas. Sedangkan pembicara dalam penyampaiannya menggunakan 

speaker agar terdengar di masing-masing kelas.”
78

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh bapak Sutrisno selaku Waka 

Kurikulum bahwasanya: 

“Dalam kegiatan kuliah tujuh menit ini dilaksanakan pada pagi hari selama 

7 menit untuk memberikan wawasan kepada siswa-siswa, menurut saya 

kegiatan yang dilakukan pada pagi hari akan mudah disaring.”
79

 

 

Kemudian pernyataan di atas juga didukung oleh bapak Slamet Istajib 

selaku guru PAI, beliau mengatakan: 

“Kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo di sini di laksanakan 

pada hari Selasa-Sabtu, dan yang menyampaikan dalam kegiatan ini adalah 

guru-guru SMPN 04 Ponorogo. Dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Kegiatan kuliah tujuh menit dilaksanakan pada pagi hari pukul 07.00 WIB 

sampai 07.07 WIB. Kegiatan ini untuk membentuk karakter siswa-siswi 

SMPN 04 Ponorogo.”
80

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pelaksanaan  kegiatan kuliah tujuh menit dilaksanakan pada pagi hari, hari Selasa 

                                                           
78

 Lihat transkrip Wawancara nomor 05/W/07-III/-2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
79

 Lihat transkrip Wawancara nomor 12/W/07-III/-2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
80

 Lihat transkrip Wawancara nomor 18/W/07-III/-2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 

 



 
 

 
 

sampai Sabtu yang dilaksanakan tanpa tatap muka, dan kegiatan tersebut diisi 

oleh guru-guru SMPN 04 Ponorogo dengan jadwal yang telah ditentukan.  

Kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo adalah untuk 

pembinaan dan peningkatan akhlak keimanan dan ketakwaan. Kata akhlak dapat 

diartikan dengan budi pekerti. Jika ditelusuri lebih jauh, akhlak juga sepadan 

dengan moral. Secara umum akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa.  

Pembinaan akhlak terhadap diri sendiri juga mengajarkan kita untuk 

bersikap sabar, syukur, jujur, dan selalu menjaga amanah yang diberikan kepada 

kita. Beberapa sikap yang menunjukkan akhlak terhadap keluarga yaitu berbakti 

kepada orang tua dan bersikap baik kepada saudara. Sebagai umat muslim yang 

baik kita harus senantiasa menjaga tali silaturrahmi yang baik dengan saudara kita 

agar tercapai hidup yang damai.  

3. Implikasi Kegiatan Kuliah Tujuh Menit di SMPN 04 Ponorogo 

Pelaksanaan kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo sangat 

membantu sekolah dalam menjalankan perannya sebagai penyebar ilmu agama 

Islam, terutama dalam meningkatkan kualitas akhlak siswa sekitar lingkungan 

sekolah. Kegiatan kuliah tujuh menit ini sangat berperan aktif dalam hal 

membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moral dan 

pentingnya melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

pengajian ini, siswa secara rutin mendapatkan pencerahan dan pengetahuan serta 

wawasan keilmuan agama guna memperdalam ilmu agama Islam dan wahana 

peningkatan kualitas moral dan akhlak siswa.  



 
 

 
 

Adanya kegiatan kuliah tujuh menit ini  memberi manfaat bagi siswa-siswi 

SMPN 04 Ponorogo. Berbicara mengenai dampak pengajian terhadap akhlak 

siswa sudah sangat jelas bahwa siswa menanggapinya sangat baik, hal ini bisa 

dilihat dari penjelasan salah satu siswa SMPN 04 Ponorogo yang bernama Arini 

Puspita Ningrum kelas VII E, tentang tanggapan dia dengan adanya kuliah tujuh 

menit: 

“Tanggapan saya program ini sangat baik kak. Karena dengan adanya 

kegiatan kuliah tujuh menit ini bisa mengetahui luas ilmu ajaran agama 

Islam, bisa membentuk karakter siswa dan menambah wawasan. Kuliah 

tujuh menit juga membuat hati tenang dan tentram, dan alhamdulillah kami 

bisa menerapkan materi sedikit demi sedikit dalam kehidupan kami sehari-

hari.” 
81

 

 

Pernyataan kegiatan kuliah tujuh menit di sini juga di perkuat oleh siswa 

lainnya yang bernama Enggar Hayu kelas VIII F, yaitu: 

“Menurut saya kegiatan kuliah tujuh menit yang dilakukan pada pagi hari 

menjadi siraman rohani kepada para siswa karena bisa membimbing siswa 

agar mempunyai akhlak dan karakter yang baik.”
82

 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tanggapan dari salah 

satu siswa sangat senang dengan adanya kegiatan kuliah tujuh menit, karena bisa  

membimbing, membentuk karakter siswa, dan menjadi siramann rohani di pagi 

hari. 

Tanggapan Kepala Sekolah bapak Suwito tentang manfaat adanya kuliah 

tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, beliau mengatakan: 

“Menurut saya manfaat dari kultum di sini dapat mengubah akhlak siswa 

menjadi baik.”
83

 

 

Pernyataan di atas juga didukung oleh bapak Sutrisno selaku Waka 

Kurikulum SMPN 04 Ponorogo yaitu:  
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“Adanya peningkatan perilaku, sikap siswa yang baik.”
84

 

Kemudian bapak Slamet Istajib selaku guru PAI SMPN 04 Ponorogo  juga 

mengatakan : 

“Yang pertama terbinanya karakter siswa yang berakhlakul karimah, yang 

kedua terbukti dengan kedekatan siswa dengan guru, dan yang ketiga 

terbukti di manapun para siswa-siswi ketika bertemu dengan Bapak/Ibu 

guru selalu bersalaman. “
85

 

 

Di sini juga diperkuat dari siswi SMPN 04 Ponorogo yang bernama Mutia 

Safira kelas VIII E tentang manfaat adanya kultum yaitu: 

“Kalau dari pribadi dan pengalaman saya sendiri itu seperti ini kak, 

awalnya saya di sini nakal, akan tetapi ketika sudah mendengarkan kultum 

setiap pagi, akhlak saya semakin baik, dapat memperbaiki diri sendiri. Nah 

di situlah kak, manfaat dari kultum di sini.”
86

 

 

Hal ini juga diperkuat lagi oleh siswa SMPN 04 Ponorogo yang bernama 

Enggar Hayu kelas VIII F yaitu: 

“Menurut saya adanya kultum dapat menambah wawasan, menjadi anak 

yang lebih baik, dan hati menjadi tenang, karena kultum itu akan menjadi 

siraman rohani.”
87

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas bahwasanya manfaat kegiatan kuliah tujuh 

menit adalah terbinanya karakter siswa yang berakhlakul karimah, adanya 

peningkatan sikap dan perilaku siswa, menambah wawasan, menjadikan siraman 

rohani, hati menjadi lebih tenang dan akhlak siswa baik.  

Tanggapan salah satu siswa yang bernama Mutia Safira kelas VIII E 

tentang motivasi apa saja yang diberikan kepada siswa SMPN 04 Ponorogo dari 

kegiatan kuliah tujuh menit, yaitu: 

“Dari kegiatan kuliah tujuh menit siswa mendapat motivasi bahwa kita 

sebagai umat Islam harus selalu beriman kepada Allah, selalu beribadah 

kepadanya, dan hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan dan ajaran 
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Syari’at Islam. Sehingga kehidupan kita akan damai di dunia dan di 

akhirat.”
88

 

 

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh salah satu siswa yang bernama 

Enggar Hayu kelas VIII F, ia mengatakan: 

“Motivasi yang saya peroleh dari kegiatan kuliah tujuh menit walaupun 

sedikit singkat, akan tetapi bagi saya adanya kegiatan ini dapat mengubah 

akhlak siswa menjadi lebih baik. Dan motivasi yang saya dapat dari 

kegiatan itu, kita dapat menyakini bahwa beribadah itu kita harus ikhlas, 

misalnya kalau kita beramal tidak boleh diungkit-ungkit. ”
89

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas bahwasanya motivasi adanya kegiatan 

kuliah tujuh menit bisa menyakinkan selalu beriman kepada Allah, dan selalu 

beribadah kepadanya. Sedangkan beribadah itu hati kita harus ikhlas lillahi 

ta’ala.  

Di sekolah sangat dibutuhkan pendidikan agama untuk para generasi 

penerus mereka khususnya dalam bidang agama sehingga memiliki rasa ketaatan 

dan ketaqwaan yang lebih terhadap agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Di 

samping itu sekolah juga tidak hanya berperan untuk mencerdaskan dan 

memberikan ilmu kepada siswa, tetapi juga berdampak terhadap siswa dalam hal 

meningkatkan ibadah dan keimanan. Dampak kegiatan ini juga dijelaskan oleh 

bapak Slamet Istajib selaku guru PAI, beliau mengatakan: 

“Dengan adanya kegiatan kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo sangat 

bermanfaat, karena yang dulunya pagi-pagi tidak ada pembinaan akhlak, 

akhlak siswa itu sangat rendah sekali, akan tetapi semenjak adanya kegiatan 

ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, karena sebaik-baiknya 

manusia adalah yang berakhlak mulia.”
90

 

 

Selain program yang dilaksanakan dalam suatu organisasi termasuk sekolah 

tentu dimaksudkan untuk menciptakan perubahan bagi siswa sekolah seperti 

halnya, program kegiatan kultum sebagai pembinaan akhlak siswa. Salah satu 
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tujuan khusus dilaksanakan kegiatan kultum di SMPN 04 Ponorogo adalah untuk 

membina akhlak siswa, khususnya untuk siswa SMPN 04 Ponorogo, dengan 

perkembangan akhlak siswa melalui kultum, dari bapak Suwito selaku kepala 

sekolah menegaskan: 

“ Saya rasa untuk perkembangan akhlak siswa di sini  sudah sangat 

berkembang sekali mbak, karena mereka bisa menerapkan 5S (Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, Santun). Para siswa juga terbina akhlaknya melalui 

tata tertib yang ada di sekolah ini, dan semenjak adanya kultum tingkat 

keterlambatan siswa untuk pergi ke sekolah juga berkurang.”
91

 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh bapak Sutrisno selaku Waka 

Kurikulum, beliau memaparkan: 

“Menurut saya perkembangan akhlak siswa sejak adanya kultum di sini 

perilaku siswa menjadi lebih baik, dan tingkat keterlambatan siswa 

berkurang.”
92

 

 

Kemudian untuk pemaparan bapak Slamet selaku Guru PAI, beliau juga 

memaparkan: 

“Perkembangan akhlak siswa semenjak adanya kultum di sekolah ini dapat 

kita lihat perbedaan antara  siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8-9. Untuk siswa 

kelas 7 akhlaknya masih rendah karena mereka masih perlu bimbingan dan 

baru masuk di sekolah ini. Sedangkan siswa-siswi kelas 8 dan 9 rata-rata 

mereka akhlaknya sudah baik, dilihat dari kebiasaan mereka dalam kegiatan 

sehari-hari.”
93

 

 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwasanya 

perkembangan akhlak siswa semenjak adanya kultum, sudah semakin membaik, 

dan tingkat keterlambatan dan bolos sudah berkurang.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tanggapan dari para 

siswa tentang kegiatan kuliah tujuh menit sangat baik. Karena dengan adanya 

kegiatan itu bisa membimbing dan membentuk karakter siswa.  Manfaat diadakan 
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kegiatan kuliah tujuh menit juga dapat membina karakter siswa yang berakhlakul 

karimah.  Meningkatkan sikap dan perilaku siswa menjadi baik, menambah 

wawasan serta menjadikan siraman rohani bagi siswa. Akhlak siswa SMPN 04 

Ponorogo sangat berkembang, karena mereka pada dasarnya sedikit demi sedikit  

sudah menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun). Maka dari situlah 

pembinaan akhlak itu sangat penting pada usia anak-anak khususnya anak SMP, 

karena sebaik-baik akhlak adalah akhlak yang mulia. 

 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Latar Belakang Diadakan Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kegiatan 

Kuliah Tujuh Menit di SMPN 04 Ponorogo 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sekolah yang mengembangkan 

pendidikan umum. SMP merupakan sekolah tingkat dasar lanjutan dari SD atau 

sederajat. Berangkat dari tabel pembelajaran umum, SMP juga menerapkan 

pembelajaran keislaman.                 Pembelajaran keislaman tersebut diimplemasikan 

dalam sebuah kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan belajar. Selain proses 

belajar mengajar, juga dikembangkan dalam kegiatan di luar jam belajar untuk 

meningkatkan kualitas siswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah harus 

berdasarkan nilai-nilai keagamaan Islam.  

Kegiatan- kegiatan yang diterapkan di sekolah selanjutnya akan dapat membina 

akhlak siswa-siswi SMPN 04 Ponorogo. Hal ini karena pembinaan akhlak siswa di 

sekolah dirasa dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan karakter dan perilaku 

siswa yang memiliki nilai-nilai keislaman.  



 
 

 
 

Berdasarkan pemaparan data temuan di bab IV, pembinaan akhlak siswa 

melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 Ponorogo, dilatar belakangi dan dilandasi 

moral remaja di abad modern seperti sekarang ini. Dengan kuliah tujuh menit ini 

diharapkan para remaja khususnya siswa SMP 04 Ponorogo, bisa mengimbangi 

perkembangan IPTEK yang tengah berkembang pesat di era ini dengan ahklakul 

karimah. Sehingga dalam penggunaan teknologi harus mereka barengi dengan ahklak 

yang mulia agar  mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Karena 

memang pada usia mereka rentan sekali teknologi disalah gunakan ke hal-hal yang 

tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang mengarah ke tindakan kriminal. Dengan 

berbekal pendidikan ahklak yang terpuji dalam diri mereka, maka sudah sewajarnya 

mereka bisa memfilter diri mereka sendiri.  

Seperti yang kita ketahui di zaman yang modern ini, kita sudah dipermudah 

dengan kecanggihan tekhnologi. Baik dari yang sederhana seperti handphone, laptop, 

televisi, sampai yang paling susah dikerjakan seperti mesin-mesin besar dalam dunia 

pabrik. Dampak perkembangan teknologi ini sangatlah besar yang kita rasakan. Dan 

yang kami soroti dalam pembahasan ini adalah penyalah gunaan iptek. Sehingga 

senantiasa perbuatan negatif dengan kecanggihan tekhnologi berpeluang sangat besar. 

Dan tentulah itu tidak baik, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia pendidikan 

khususnya remaja tidak lepas dari penggunaan atau pemanfaatan iptek ini.
94

 

Pembinaan akhlak melalui kuliah tujuh menit juga tidak bisa terlepas dari tujuan 

para guru untuk membentuk karakter siswa untuk lebih berkepribadian mulia. Tidak 

gampang terpengaruh dalam pergaulan remaja saat ini yang rentan dalam perbuatan 

negatif. Untuk itu mulai dari sedini mungkin pembentukan karakter siswa berahklak 

mulia harus dibentuk dan ditanamkan dalam diri para siswa.  
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Pembinaan akhlak yaitu tujuan utama pendidikan Islam, karena ilmu 

pengetahuan saja tidak cukup. Dan sesungguhnya pendidikan yang paling tinggi adalah 

akhlak. Oleh karena itu, setiap pendidikan dengan tujuan akhirnya bukan ketinggian 

akhlak (moral), tidak sepantasnya dinamai pendidikan Islam. Menurut Mahmud Yunus 

menegaskan bahwa akhlak merupakan kumpulan sifat-sifat baik dari pengalaman dan 

hasil pikiran. Akhlak menjamin keselamatan, kedamaian dan memelihara masyarakat 

serta menjamin kesuksesan pribadi dan ketenangan hati. 
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Di sini dapat dipahami bahwa kegiatan kuliah tujuh menit bagian dari 

pembinaan akhlak siswa yang dapat mempengaruhi perilaku siswa menjadi lebih baik. 

Dengan adanya kegiatan kuliah tujuh menit akhlak anak didik semakin baik. Baik itu 

akhlak terhadap guru, teman, lingkungan sekitar, bahkan terhadap dirinya sendiri dan 

banyak sekali manfaat yang diperoleh walaupun awal mulanya perlu sedikit pemaksaan 

namun anak jika tidak begitu tidak terbiasa. Seiring dengan perkembangan zaman 

sekarang ini pelaksanaan kegiatan kuliah tujuh menit sangat diperlukan karena untuk 

menjadi benteng keimanan dan ketaqwaan. Karena dengan penanaman karakter siswa, 

bisa berbuat hal yang bersifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Maka siswa siswi 

dapat berperan aktif dan mengambil tindakan positif dalam menghadapi perkembangan 

zaman pada saat ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan kuliah tujuh menit di 

SMPN 04 Ponorogo dapat membentuk karakter siswa dan membina akhlak siswa 

menjadi lebih baik.  

B. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kegiatan Kuliah Tujuh 

Menit di SMPN 04 Ponorogo. 

Dalam kegiatan kuliah tujuh menit dalam penyampaian materi juga 

membutuhkan metode seseorang agar dapat disampaikan dengan baik kepada siswa. 
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Dalam menyampaikan stimulus itu sendiri diperlukan suatu metode atau bentuk 

pelaksanaan dari stimulus agar mendapatkan respon yang diinginkan. 

Dari pemaparan data pada bab IV dapat diketahui bahwasanya kegiatan kuliah 

tujuh menit ini merupakan wahana pembinaan keagamaan yang mempunyai kegiatan 

yang memberikan pembinaan kepada siswa untuk menguatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah Swt. 

Kegiatan kuliah tujuh menit merupakan salah satu kegiatan pembinaan akhlak 

siswa yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan 

akhlak mulia bagi siswa, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.  

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini merupakan bentuk pengajaran pendidikan 

nilai-nilai moral yang baik yang paling efektif dan tidak terikat waktu. Dalam kultum ini 

pihak sekolah tidak menghadirkan para mubaligh, melainkan hanya diisi langsung oleh 

para guru-guru pilihan yang telah dijadwalkan. Pembahasan materinya tentang 

pemantapan hati untuk selalu melaksanakan ibadah dan prakteknya dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah maupun sekolah. Terdapat pula contoh-contoh nyata yang 

langsung dari sekolah,  sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para siswa-siswi 

SMPN 04 Ponorogo. Selain itu, motivasi-motivasi selalu diberikan dalam beribadah dan 

tata cara menghormati orang lain karena hal ini sangat penting dipelajari untuk 

keberlangsungan hidup bermasyarakat.  

Kuliah tujuh menit atau sering disebut kultum merupakan bagian dari dakwah. 

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai melalui tindakan, perbuatan atau usaha. 

Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah sebagaimana dikatakan oleh 

Ahmad Ghallusy adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka 

merealisir kebahagiaan
96
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Kegiatan ini dimulai pukul 07.00 WIB sampai jam 07.07 WIB dan sebelum 

pengajian dimulai siswa siswa sudah standbay di dalam kelasnya masing-masing dan 

diawali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan kultum. Dan kegiatan ini 

dilaksanakan pada hari Selasa sampai hari Sabtu, untuk hari Senin tidak dilakukan 

kultum karena Upacara hari Senin. Kegiatan ini laksanakan tanpa tatap muka, pada 

intinya pembicara di ruang khusus sedangkan para siswa di dalam kelas masing-masing. 

Dalam kegiatan ini tidak dijadikan satu karena nanti malah  akan memperlambat jam 

pelajaran selanjutnya. Agar lebih efisien maka dari waka kurikulum memprogram 

kegiatan ini dengan berpisah. Walaupun dengan keadaan tanpa tatap muka akan tetapi 

kegiatannya tetap lancar.  

Materi-materi dalam kegiatan ini berupa kajian-kajian tentang kegiatan ibadah 

sehari-hari, sikap, dan perilaku yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, serta 

akhlak yang baik terhadap semua hal. Semua materi yang disampaikan oleh penceramah 

adalah selalu meningkatkan akhlak terpuji.  

Seperti contoh materi-materi yang disampaikan meliputi: Pertama, melalui 

keteladanan orang tua dan guru yang bisa memberikan keteladanan mengenai perilaku 

baik, maka biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan muridnya dalam 

mengembangkan pola perilaku mereka. Yang kedua, melalui ta’lim, misalnya, dengan 

mengajarkan empati dan sikap disiplin. Yang ketiga, pembiasaan (ta’wid) melatih anak 

atau murid dengan perbuatan yang terpuji yang bisa membentuk kepribadiannya. Yang 

keempat, pemberian motivasi. Memberikan motivasi baik berupa pujian atau hadiah 

tertentu, akan menjadi salah satu latihan positif dalam proses pembentukan akhlak. Yang 

                                                                                                                                                                                     
 



 
 

 
 

kelima pemberian ancaman dan sangsi hukum, dalam rangka proses pembentukan akhlak 

kadang diperlukan ancaman sehingga anak tidak bersikap sembrono. 
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Selain metode, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam terjadinya proses 

kegiatan kuliah tujuh menit ini guna mendukung metode yang digunakan tersebut. 

Menurut peneliti sarana yang digunakan di dalam kegiatan ini sangat memadai. Dengan 

tersedianya ruangan khusus maka akan membuat siswa menjadi lebih mudah dalam 

menjangkau materi dan sangat mengefisiensi waktu yang digunakan.  

 

C.  Analisis Implikasi Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kegiatan Kuliah Tujuh Menit 

di SMPN 04 Ponorogo 

Pembinaan akhlak siswa merupakan suatu penghayatan kesadaran tentang keyakinan 

terhadap Tuhan yang dituangkan dalam tingkah lakunya. Pembinaan akhlak tersebut tak 

luput dari peran sebuah pendidikan yang manusia terima dalam kehidupannya. 

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan akhlak, karena pendidikan akhlak 

itu lebih tinggi. Tanpa adanya pendidikan akhlak hidup tidak akan bermakna. Akan tetapi 

sebenarnya akhlak itu akan berubah apabila seseorang mau berusaha menjadi yang 

terbaik.  

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan kualitas akhlak siswa agar sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Begitu juga 

SMPN 04 Ponorogo, dalam rangka meningkatkan pembinaan akhlak siswa SMPN 04 

Ponorogo menerapkan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit di SMPN 04 

Ponorogo. Pembinaan akhlak siswa di sini adalah untuk membentuk akhlak siswa yang 

lebih baik dan membentuk karakter siswa. Dengan adanya wawancara terhadap guru 
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PAI, Kepala Sekolah, Siswa, dan Waka Kurikulum, peneliti melihat adanya banyak 

perubahan yang ditimbulkan.  

Dari hasil temuan data sebelumnya terlihat banyak siswa yang mulai terbiasa untuk 

melayangkan salam dan jabat tangan ketika bertemu guru ataupun karyawan sekolah, 

ketika masuk kelas, ruang guru, kantor, dan tempat lainnya. Dari beberapa keterangan  

guru, dengan adanya kegiatan kuliah tujuh menit ini anak mulai santun dalam berbicara, 

berpakaian, lebih tawadhu’ kepada guru, dan interaksi sosial siswa semakin membaik. 

Siswa yang seperti ini jika dikaitkan dengan 5 ranah efektif, ia berada pada tingkatan 

merespon. Siswa mulai mengkompromikan pembelajaran melayangkan salam dan jabat 

tangan yang diterima ketika kegiatan kuliah tujuh menit.  

Perombakan akhlak harus didahului dengan geraknya setiap warga 

masyarakat. Orang yang dikenal budi pekertinya, suci amal perbuatannya, belum pernah 

ternoda di kalangan bangsanya, yang pertama kalinya harus mengadakan perombakan di 

kalangan bangsanya sendiri, mereka harus menganjurkan untuk mengganti yang rusak 

dengan yang baik, menyerukan untuk meninggalkan semua adat istiadat yang buruk budi 

pekerti yang bejat. Dengan cara yang demikian, lambat laun kemerosotan akhlak itu 

dapat dirombak dan diganti. 
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Dengan adanya program kegiatan kuliah tujuh menit siswa menjadi aktif dan 

mempunyai wawasan yang lebih banyak. Dan semenjak adanya kegiatan kuliah tujuh 

menit ini akhlak siswa juga sangat berkembang baik, baik di dalam sekolah dan di luar 

sekolah. Dan siswa menjadi terbiasa dengan siraman rohani yang dilaksanakan di pagi 
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hari. Bayangkan saja apabila di dalam sekolah tidak ada kuliah tujuh menit bagaimana 

dengan sikap dan perilaku siswa, pasti akan sangat rendah. 
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Jika perilaku sikap sudah tumbuh , maka tidak menutup kemungkinan sikap 

tersebut juga akan tumbuh dalam kehidupan sosialnya. Misalkan, menurut observasi dan 

wawancara dengan warga sekolah, siswa selalu mengucapkan salam jika bertemu guru. 

Lebih lagi mereka saling berjabat tangan dengan guru ataupun orang yang lebih tua dari 

mereka. Hal tersebut dilakukan karena sudah memiliki rasa hormat dan menghargai 

sesama manusia.  

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit (Studi 

kasus SMPN 04 Ponorogo) dapat disimpulkan bahwa:  

1. Latar belakang diadakan pembinaan akhlak siswa melalui kuliah tujuh menit yaitu 

kurangnya akhlak siswa, kurangnya karakter siswa, adanya bahaya internet yang 

bersifat negatif, dan kurangnya  siswa untuk menyaring materi yang telah 

disampaikan oleh pembicara.  

2. Pelaksanaan pembinaan akhlak siswa yaitu melalui kuliah tujuh menit yang 

dilaksanakan pada hari Selasa –Sabtu. Kegiatan ini dimulai pada pagi hari pukul 

07.00 WIB - 07.07 WIB. Walaupun singkat tetapi siswa tidak bosan dengan 

adanya kegiatan ini karena dapat membentuk karakter siswa. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tanpa tatap muka, untuk pembicara di ruang khusus dan 

untuk siswa di kelas masing-masing. Untuk pembicaranya dari guru-guru terpilih 
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dari SMPN 04 Ponorogo dengan jadwal yang telah tersedia. Pembinaan akhlak 

yang dilakukan berupa penyampaian ilmu yang tujuannya guna memperdalam 

wawasan keislaman tentang akhlak kepada Allah, diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, sekolah dan lingkungan.  

3. Implikasi dari kegiatan kuliah tujuh menit terhadap akhlak siswa adalah 

terbentuknya karakter siswa menjadi siswa yang berakhlakul kariimah, adanya 

peningkatan akhlak siswa, menambah wawasan, menjadikan siraman rohani, hati 

menjadi tenang, dan bisa menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) 

B. Saran   

Berdasarkan hasil penemuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak terkait, peneliti memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk kepala sekolah agar meningkatkan lagi dan menanamkan akhlak kepada 

semua pihak guru maupun siswa-siswi khususnya SMPN 04 Ponorogo, sehingga 

visi dan misi sekolah bisa tercapai dengan maksimal.  

2. Untuk guru PAI agar meningkatkan dan mengembangkan pelajaran yang bersifat 

menanamkan karakter pada siswa-siswi supaya suasana proses pembelajaran 

mencapai tujuan yang diinginkan, serta memperhatikan siswa-siswinya dalam hal 

kedisiplinan di sekolah.  

3. Untuk siswa-siswinya dengan dilaksanakan pembinaan akhlak siswa melalui 

kuliah tujuh menit, siswa-siswi diharapkan selalu aktif dan sadar dengan 

sendirinya tanpa harus ada perintah yang sudah diterapkan di sekolah , khususnya 

dalam pembinaan akhlak siswa yaitu dengan mengikuti kegiatan kultum. Sehingga 

para siswa-siswi memiliki akhlakul karimah yang sesuai dengan visi sekolahnya 

yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan peduli lingkungan.  



 
 

 
 

4. Untuk peneliti berikutnya dengan skripsi ini diharapkan untuk peneliti berikutnya 

agar lebih mengembangkan lagi tentang pembinaan akhlak siswa yang diterapkan 

pada sekolah melalui kuliah tujuh menit.  
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