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ABSTRAK 

 

Nafi’ah, Rosidatun. 2018. Peran Guru Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa Melalui 

Kegiatan Malam Bina Iman Dan Taqwa Siswa Kelas VI di MI An-Najihah 

Babussalam Madiun . Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Intitut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, M.Widda Djuhan, M.Si.. 

 

Kata Kunci: Peran Guru, Akhlak 

 

akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan 

diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Tentunya dalam membentuk akhlakul 

karimah seseorang perlunya pendukung lain selain lingkungan keluarga seperti 

halnya guru sekolah, yang merupakan seseorang yang melaksanakan pendidikan yang 

tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga, pengalaman anak-anak dijadikan dasar 

pelajaran sekolah, kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki, tabiat-tabiatnya 

yang salah dibetulkan, perangai yang kasar diperhalus, tingkah  laku yang tidak 

senonoh diperbaiki dan begitula seterusnya. Di dalam sekolah berlangsung beberapa 

bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan 

sikap-sikap dan kebiasaan, dari kecakapan-kecakapan pada umumnya, belajar bekerja 

sama dengan kawan sekelompok melaksanakan tuntunan-tuntunan dan contoh yang 

baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain 

Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data berdasarkan Miles dan Huberman dengan urutan langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Peran guru sebagai 

pendidik, motivator dan fasilitator sangat berpengaruh dalam meningkatkan Akhlak 

siswa melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa. (2) faktor pendukung dan 
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penghambat kegiatan malam bina iman dan taqwa sangatlah bervariasi mulai dari 

faktor keluarga, guru, sekolah, dan waktu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses internalisasi kultur ke dalam individu dan 

masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan sarana transfer ilmu 

pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses pengkulturan dan penyaluran 

nilai (enkulturasi dan sosialisasi).
1
 Pendidikan adalah karya bersama yang 

berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu dan suatu sistem yang 

dikelompokkan menjadi dua sitem yakni sistem mekanik dan sistem organik. 

Sistem mekanik adalah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan 

input-process-output yang terdapat hubungan kausal yang bersifat langsung dan 

linier. Sebagaimana diketahui input dalam proses pendidikan mencangkup siswa, 

guru, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, ruang kelas, peralatan, 

dan kondisi lingkungan. Sedangkan sistem organik, adalah sesuatu sistem yang 

melihat pendidikan buka dalam rangkaian input-process-output yang bersifat 

mekanis dam linier saja.
2
 

                                                           
1
 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 69. 
2
 Syaifyl Sagala,  Kemampuan profesional Guru dan tenaga kependidikan  (Bandung : CV. 

Alfabeta,2013), 1. 
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Sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yakni sarana gedung, buku yang berkualitas  dan 

guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Pengaruh pendidikan dapat 

dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan dan kehidupan 

masyarakat, kehidupan kelompok serta kehidupan individu. Pendidikan 

membentuk model manusia yang akan dihasilkannya.
3
 

Guru sebagai tenaga pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul 

dan berinteraksi dengan para murid dibandingkann dengan personel lainnya 

disekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan 

penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Guru 

tidak boleh terisolasi dari perkembagan sosial masyarakatnya. Tugas guru 

sebagai pendidik merupakan tugas mewariskan ilmu penegetahuan dan teknologi 

kepada muridnya.Kemudian muridnya belajar memperoleh dan mengembangkan 

keterampilan, brlatih menerapkannya demi kemanfaatan yang lebih besar juga 

dari gurunya
4
. 

Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional.Dalam kompetensi personal ini telah tercakup 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang merupakan modal dasar bagi 

                                                           
3
 Mulyasa,  Menjadi Guru Profesional (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 3. 

4
 Syaifyl Sagala , Kemampuan profesional Guru ...,6. 
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guru dalam menjalankan tugas dan keguruannya secara profesional.Kompetensi 

personal guru menunjuk perlunya struktur kepribadian dewasa yang mantap, 

susila, dinamik (reflektif serta berupaya untuk maju), dan bertanggung jawab. 

Kompetensi kepribadian sangat besar  pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini juga sangat penting 

dalam membentuk kepribadian anak, guru menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta menyejahterakan masyarakat, kemajuan 

negara, dan bangsa pada umumnya.
5
 

Guru profesional siap difungsikan sebagai orang tua kedua bagi para 

muridnya setelah orang tua kadung sebagai orang tua pertama, menjadi 

motifator, menjadi sahabat dalam belajar, menjadi pribadi yang layak ditiru, dan 

lain sebagainya
6
. Sama dengan teori barat pendidik dalam Islam adalah siapa saja 

yang bertanggungjawab tehadap perkembangan anak didik. Kedudukan guru 

dalam islam dihargai tinggi apabila ia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan 

ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain adalah salah satu 

pengalaman yang palong dihargai dalam islam. Asma Hasan Fahmimengutip 

kitab Ihya’ Al- Ghazali yang mengatakan bahwa siapa yang memilih pekerjaan 

                                                           
5
M. Hasyim, Penerapan Fungsi Guru Dalam Proses Pembelajaran, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
6
 Akhmad Muhaimin Azzet, Menjadi Guru Favorit  (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 5.  
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mengajar maka ia sesungguhnya telah memilih pekerjaan yang besar dan 

penting.
7 

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran guru dalam mendidik siswa menjadi 

salah satu ukuran keberhasilan pendidikan sekolah.Sistem pendidikan yang baik 

selalu menempatkan guru sebagai “kurikulum berjalan”.Artinya, guru tidak 

hanya dituntut dapat menyampaikan materi saja, tapi juga menjadi sumber 

inspirasi, pedoman bersikap sosial dan acuan tingkah laku. Guru menjadi hidden 

curriculumyang tidak pernah pernah kehabisan akal dan cara untuk mendidik 

siswa. Prayitno mengatakan bahwa guru ideal itu guru yang memiliki nilai atau 

karakter yang ideal sebelum mengajarkan kepada anak-anak.Dengan demikian, 

contoh teladan yang ada pada guru atau orang tua dapat diikuti dengan baik oleh 

anak-anak.Kemudian, guru memuliakan anak-anak dan meningkatan kahalusan 

budi pekertinya.Upaya memperbaiki watak anak merupakan upaya memperbaiki 

diri sendiri.
8
 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman jati dirinya, 

diwujudkan dalam interaksi dengan tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak sekedar 

                                                           
7
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1991), 74. 

 
8
Ibid, 1-3. 
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mentrasfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu.
9
 Beberapa 

nilai karakter, yaitu; (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi), (4) disiplin, (5) kerja 

keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat 

kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat, (14) 

cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan 

(18) tanggung jawab. Internalisasi nilai karakter pada masa anak-anak (golden 

age) menjadi sangat signifikan dan tertanam lebih dalam. Individu yang 

berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal 

yang terbaik terhadap Tuhan, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara 

serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi 

(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya 

(perasaannya).
10

 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memeberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya.
11

 Dalam konsep islam, pendidik memiliki peran 

yang sangat penting. Selain sebagai pengajar, ia juga menjadi bapak rohani 

(spiritual father) yang memberikan nasihat-nasihat yang baik (mau’idoh 

hasanah) kepada anak didiknya.
12

 Dalam pasal penjelasan diterangkan pula 

                                                           
9
 Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 17. 
10

 Hamdani Hamid & Beni Saebani, Pendidikan Karakter Persepektif ……………, 31-32. 
11

 Nunu Ahmad An-Nuhidl dkk, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan  ( Jakarta : 

2010), 1  
12

 Mahmud, Pendidikan  islam  ( Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), 164. 
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bahwa pendidikan agama merupakan usaha memperkuat iman dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang  Maha Esa sesuai agama yang dianut oleh peserta didik 

yang bersangkutan dengan memperhatikan  tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan dalam masyarakat untuk mewujudkan  persatuan 

nasional, dan merupakan salah satu hak peserta didik dan mendapat pendidikan 

agama, sesuai  pasal 12 Bab V UU No. 20 tahun 2003.
13

 

Upaya peningkatan iman dan taqwa menjadi tanggung jawab bersama seluruh 

komponen pendidikan disekolah, termasuk stakeholder pendidikan. Upaya 

peningkatan imandan taqwa sebagai core value pendidikan nasional ini 

merupakan perwujudan dari gagasan pendidikan karakter.
14

 

Pada observasi awal yang saya lakukan di MI An- Najihah Babussalam 

Madiun terdapat kegiatan malam bina iman dan taqwa sebagai sarana guru untuk 

meningkatkan akhlak siswa yang uniknya tidak dilakukan di sekolahan yang lain. 

Di dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa tersebut di isi dengan berbagai 

kegiatan amaliyyah ataupun qouliah yang berkaitan tata cara beribadah, tata cara 

beradab, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan setiap malam minggu bagi 

siswa kelas III sampai dengan kelas VI secara bergantian setiap minggunya yang 

berlangsung dari sabtu sore hingga minggu pagi. Berangkat dari fenomena diatas, 

maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul : “PERAN GURU DALAM 

                                                           
13

 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan  ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), 159. 
14

Novan Ardy Wiyani, pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa (Yogyakarta: Teras, 

2012), 1. 
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MENINGKATKAN AKHLAK SISWA MELALUI KEGIATAN  MALAM 

BINA IMAN DAN TAQWA SISWA KELAS VI DI MI AN-NAJIHAH 

BABUSSALAM MADIUN  TAHUN PELAJARAN 2017/2018. 

 

B. Fokus Penelitian  

Banyak faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Namun karena 

luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik 

waktu, dana, maupun jangkauan penulis dalam penelitian ini tidak semua 

faktor ditindaklanjuti. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada masalah peran 

guru sebagai pendidik, faisilitator dan motivator. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru dalam  meningkatkan akhlak siswa melalui malam 

bina iman dan taqwa siswa kelas VI di MI An-Najihah Babussalam  

Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018? 
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2. Bagaimanafaktor pendukung dan penghambat peran guru dalam 

meningkatkan akhlak siswa melalui malam bina iman dan taqwa siswa  

kelas VI MI An-Najihah Babussalam Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran guru dalam  meningkatkan akhlak siswa melalui 

kegiatan malam bina iman dan taqwa siswa kelas VI di MI An-Najihah 

Babussalam Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui apasaja faktor pendukung dan penghambat peran guru 

dalam meningkatkan akhlak siswa melalui malam bina iman dan taqwa 

siswa kelas VI MI An-Najihah Babussalam Madiun Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam meningkatkan 
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akhlak siswa melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa siswa kelas VI di 

MI An-Najihah Babussalam Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara teoritis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dalam 

meningkatkan akhlak akhlak siswa melalui kegiatan malam bina iman dan 

taqwa siswa kelas VI di MI An-Najihah Babussalam Madiun Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Bagi lembaga yang bersangkutan agar terus meningkatkan kegiatan-

kegiatan yang mampu meningkatkan Akhlak Siswa di MI An-Najihah 

Babussalam Madiun  Tahun Pelajaran 2017/2018. Sehingga kedepan 

dapat mencetak generasi muda yang, mandiri, beriman, bertaqwa serta 

memiliki akhlakul karimah. 

b. Bagi Guru (Pendidik) 

Sebagai bahan kajian untuk terus intropeksi dan pengembangan diri 

dalam upaya meningkatkan akhlak Siswa di MI An-Najihah Babussalam 

Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018 sehingga tujuan pendidikan yang 

telah direncanakan dan ditetapkan tercapai secara optimal. 

c. Bagi Siswa 
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Agar menjadi acuan dalam meningkatkan akhlak siswa di MI An-

Najihah Babussalam Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis ini, maka 

penulis susun sistematika pembahasannya menjadi enam bab, masing-masing 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I: PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab II:TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN 

TEORI 

Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang telaah pustaka dan deskriptif 

landasan teori.Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan 

teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian  guru, peran guru, 

pengertian akhlak,  faktor pendukung dan penghambat akhlak, pengertian 

ekstrakulikuler dan pengertian malam bina iman dan taqwa. 

Bab III : METODE PENELITIAN 
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Berisi tentang Pendekatan dan jenis penelitian, Kehadiran penelitian, 

Lokasi penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa 

data, Pengecekan keabsahan data, Tahapan-tahapan penelitian 

Bab IV : DESKRIPSI DATA  

Berisi temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian  dan deskripsi data khusus tentang peran guru dalam meningkatkan 

akhlak melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa. 

 

Bab V : ANALISIS DATA 

Berisi tentang analisis penelitian. Analisis penelitian adalah sebuah 

upaya menafsirkan data penelitian dengan menggunakan acuan kerangka teori 

yang sudah dipaparkan pada bab II. 

Bab VI : PENUTUP 

Berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan 

dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-

masukan berbagai pihak terkait.Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

penulis mudah dalam melihat inti penelitian, sekaligus menindaklanjuti kasus 

yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil telaah yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitanya 

dengan peneliti ini antara lain: 
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1. Nama: Puput Trisnawati, NIM: 210612037, Judul “Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Spiritual Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan Di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo”. Hasil Penelitian: Pembangunan kecerdasan 

spiritual di MI Ma’arif Di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dengan 

menerapkan program kegiatan keagamaan,  seperti bimbingan yang diberikan 

saat TPQ yaitu membiasakan membaca Al-Qur’an secara tartil agar mereka 

dapat petunjuknya, dan juga mengajarkan tentang nilai-nilai ajaran islam yang 

baik yang menyangkut aqidah, ibadah, maupun akhlak. Bimbingan ketika 

pelaksanaan shalat berjamaah adalah dengan cara guru menutup pelajaran saat 

adzan berkumandang dan mengingatkan siswa agar setiap hari membawa 

perlengkapan solat.Peran guru sebagai educator dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual siswa melalui kegiatan keagamaan di Di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo adalah dengan memberikan teladan, bimbingan, 

dan nasihat yang diberikan secara terus-menerus. Motvasi tersebut diberikan 

ketika kegiatan TPQ. Peran guru sebagai motivator juga di berikan ketika 

kegiatan solat Dhuha berjamaah dengan memberikan dorongan kepada anak-

anak manfaat sholat Dhuha.Hasil peran guru dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa melalui kegiatan keagamaan adalah siswa mampu membaca 

Al-Qur’an sesuai tajwid dan makhroj hurufnya, terbiasa sholat dhuha 

berjamaah.Perbedaan dengan peneliti tersebut terletak pada variabelnya. 

Dipenelitian terdahulu variablenya upaya guru untuk meningkatkan 
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kecerdasan spiritual seperti membaca Al-Qur’an, solat berjamaah dll, 

sedangkan dalam penelitian ini adalah peran guru dalam meningkatkan akhlak 

siswa. Persamaannya adalah dalam pembahasan sama-sama membahas 

tentang  kegiatan keagamaan. 

2. Nama: Lusy Dwi Hartanti, NIM: 210609027 Judul “Peran Guru dalam 

Membina Akhlak Siswa-siswi studi kasus di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2012-2013”. Hasil penelitian: Upaya guru di SDN 2 

Brotonegaran Ponorogo dalam pembinaan akhlak siswa-siswi dengan 

menggunakan  berbagai macam cara, mulai dari pembinaan, pengawasan, 

pembiasaan, hukuman. Upaya sekolah dalam pembinaan akhlak yaitu dengan 

melakukan pembiasaan-pembiasaan dan keteladanan yang bersifat postif 

kepada siswa.Hasil upaya guru dalam pembinaan akhlak siswa-siswi di SDN 

2 Brotonegaran Ponorogo yaitu rasa sopan dan menghargai siswa kepada para 

guru yang sudah dianggap sebagai orang tua kedua mereka. Persamaan pada 

skripsi ini adalah sama-sama membahas peran guru dalam membina akhlak 

sedangkan perbedaan pada skripsi ini membahas dalam pembinaan akhlaknya 

sedangkan yang peneliti tulis adalah peningkatan akhlak melalui kegiatannya.  

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

a. Pengertian Peran 



58 

 

 

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya. 

Peran mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang 

dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang 

lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri 

dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.
15

 

Jadi dapat disimpulkan pengertian peran guru adalah seseorang yang 

wajib melaksanankan hak dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik 

kepada peserta didiknya. 

a. Pengertian guru 

Secara etimologis, istilah pendidik dalam konteks pendidikan islam 

sering disebut dengan istilah murabbi, mu’allim, atau muaddib. Menurut 

para ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata rabba-yurabbi, yang 

berarti membimbing, mengurus, mengasuh dan mendidik.Kata mua’allim 

merupakan bentuk dari isim fa’il dari ‘alama-yu’allimu yang berarti 

mengajar atau mengajarkan.Sementara istilah muaddib berasal dari akar 

kata addaba- yuaddibu yang biasa diartikan mendidik. 

                                                           
15

 http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.WzoX5dIzbMw 

diakses tanggal 2 juli 2018. 

http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.WzoX5dIzbMw


59 

 

 

Menurut Ramayulis hakikat pendidik dalam al-quran adalah orang-

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan mengupayakan seluruh potensi mereka, baik afektif, kognitif, 

maupun psikomotorik. Lebih lanjut Zuyadimengatakan bahwa secara 

formal, selain mengupayakan seluruh potensi peserta didik, mereka juga 

bertanggung jawab untuk memberi pertolongan pada peserta didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan 

sebagai pribadi yang dapat memenuhi tugasnya sebagai ‘abdullah dan 

khalifatullah. 

Fadhil al Djamali, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis mengatakan 

bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada 

kehidupan yang baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai 

dengan dengan kemampuan dasarnya (fitrah atau potensi) yang di 

milikinya. Sementara itu Al-Aziz dalam salah satu tulisannya, sampai 

pada kesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan 

individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna.
16

 

Menurut Prof Muhaimin guru besar UIN Malang, guru dalam 

pendidikan agama islam mempunyai sebutan yang berbeda-beda yaitu:  

1) Ustadz 
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2) Mu’alim  

3) Murabby  

4) Mursyid  

5) Mudarris  

6) Mua’addib
17

 

Dalam al-qur’an pun kedudukan guru sangatlah mulia, seperti yang di 

jelaskan dalam ayat berikut: 

 

                               

Artinya :  

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
18

 

Ayat diatas menegaskan bahwa orang-orang berilmu itu mereka 

memiliki derajat-derajat, yakni lebih tinggi daripada sekedarberiman. 

Yang dimaksud dengan      adalah mereka yang beriman dan 
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 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 50-51 
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menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti membagi kaum 

beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan 

beramal soleh dan yang kedua beriman dan beramal soleh serta memiliki 

pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini lebih tinggi, bukan karena ilmu 

yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengerjaannya kepada pihak 

lain, baik secara  lisan, atau tulisan, maupun dengan keteladanan.
19

 

b. Fungsi dan Tugas Guru 

Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas 

dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan 

masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut Rostiyah dalam 

Djamarah mengemukakan bahwa fungsi dan tugas guru profesional 

adalah : 

1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, 

kecakapan dan pengalaman-pengalaman. 

2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar 

negara kita Pancasila. 

3) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan 

Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR. 

4) Sebagai prantara dalam belajar 
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5) Sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. 

Pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut 

kehendak hatinya. 

6) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 

7) Sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata 

tertib dapat berjalan apabila guru menjalaninya terlebih dahulu. 

8) Sebagai adminstrator dan manajerGuru sebagai perencana kurikulum 

9) Guru sebagai pemimpin 

10) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.
20

 

c. Peran Guru 

1) Guru Sebagai Pendidik 

Pendidik adalah peran guru yang paling utama dan terutama, 

khusunya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.Peran ini 

lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, 

memberikan contoh dalam sikap dan perilaku, dan membentuk 

kepribadian peserta didik.
21

Guru adalah pendidik, menjadi tokoh, 

panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. 

Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, 

yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

Berkaitan dengan tanggung jawab guru harus mengetahui serta 
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memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku 

dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut.
22

 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena 

itu guru yang juga sebagai pendidik harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu yang mencangkup tanggung jawab, wibawa mandiri, 

dan disiplin, agar berpotensi menjadi tenaga pendidik yang 

profesional.
23

 

2) Guru Sebagai Fasilitator  

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan 

menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Sebagai 

mediator guru pun menjadi perantara dalam hubungan antar 

manusia.Untuk keperluan itu guru harus terampil mempergunakan 

pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan 

berkomunikasi.Tujuannya agar guru dapat meciptakan secara 

maksimal kualitas lingkungan yang interaktif. 

Dalam hal ini ada kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu 

mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, 
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mengembangkan gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan 

yang positif dengan para siswa.
24

Selain itu peran guru sebagai 

fasilitator adalah memberikan bantuan teknis, arahan, atau petunjuk 

kepada peserta didik.
25

 

3) Guru Sebagai Motivator 

Seorang guru yang dicintai anak didiknya adalah yang bisa 

memberikan motivasi yaitu yang senanantiasa bersemangat dalam 

meraih cita-cita.Seberapapun hasil dari upaya yang dilakukan oleh 

anak didik
26

 Seorang guru harus menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari murid- muridnya.Jika ada istilah like father like son, 

maka kita bisa juga mengatakan like teacher like student. Guru 

adalahcerminan murid. Prinsip manunggal guru-murid sebenarnya 

sudah dirumuskan oleh bapak pendidikan Indonesia.
27

 

Ki Hajar Dewantara meletakkan tiga asas prinsipil yang harus 

dimiliki seorang guru Ing ngarsa sung tuladha. Bagaimanapun guru 

harus menjadi contoh yang baik.Baik konteks pribadi maupun 

lingkungan sosial.Ia harus menjadi insan yang memiliki integritas 
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sehingga dapat diterima lingkungannya. Ing madya mangun 

karsa.Guru itu sebagai seseorang motivator. Setiap gerak, perbuatan 

dan perkataanya harus berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat 

dan interest siswa terhadap sesuatu yang baru dan baik. Guru harus 

bisa  manjing ajur-ajer yaitu bisa masuk ke berbagai situasi sesuai 

dengan keadaan anak didik tanpa kehilangan  jati diri sebagai guru. 

Tut wuri handayani. Tidak bisa dipungkiri bahwa guru merupakan 

sosok yang berkepribadian kuat.Ia secara terus-menerus memberikan 

sumbangan postitif kepada dunia pendidikan. Guru selalu memberikan 

tidak hanya pengawasan, tetapi juga memantau perjalanan akademik 

dan psiskis siswa.
28

 

 

2. Akhlak  

a. Pengertian Akhlak 

Menurut etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk masdar dari 

kata akhlaqaa, yukhliqu,ikhlaqan yang memiliki arti perangai, kelakuan, 

tabiat, watak dasar, kebiasaan dan peradaban yang baik Akhlaq adalah 

mufrad dari Khilqun yang mengandung segi-segi persesuaian dengan 

khalqun serta erat hubungannya dengan Khaliq dan Makhluq. Yang 

merupakan korelasi ugeran yang memungkinkan timbulnya hubungan 
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yang baik antara makhluk dengan khaliq dan antara makhluk dengan 

makhluk.
29

 

Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Muhammad Abdullah Darraz 

mendefinisikan akhlak sebagai suatu kekuatan daridalam diri yang 

berkombinasi antara kecenderungan pada sisi yang baik dan sisi yang 

buruk.
30

 

Dalam bahasa yunani istilah akhlaq dipergunakan istilah ethos atau 

etika, yang mengandung arti yaitu usaha manusia untuk memakai akal 

budi daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup 

kalau ia mau menjadi baik.
31

Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah 

daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan 

spontan tanpa dipikir dan di renungkan lagi. 

Dengan demikian, pada dasarnya akhlak adalah sikap yang melekat 

pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau 

perbuatan. Definisi-definisi tersebut secara subtansial tampak saling 

melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dari 

perbuatan akhlak yaitu Pertama perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 
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telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi 

kepribadiannya; Kedua perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa 

saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan 

tidak sadar , hilang ingatan, tidur atau gila; Ketiga, bahwa perbuatan 

akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Perbuatan 

akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan 

keputusan yang bersangkutan; Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan sesungguhnya, bukan main-main atau karena 

bersandiwara; dan Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat , perbuatan 

akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan 

karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang 

atau karena ingin mendapat suatu pujian.
32

 

Allah berfirman : 
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Artinya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu 

agar kamu dapat mengambil pelajaran.
33

 

Kata Ihsan menurut Al-Harrali sebagaimana dikutip Al-Biqa’i 

adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku 

ini  tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain 

sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk 

dirinya. Sedangkan ihsan antara hamba dan Allah adalah leburnya dirinya 

sehingga dia hanya melihat Allah SWT,. Karena itu pula ihsan antara 

hamba dan sesama manusia adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya 

dan hanya melihat orang lain itu. Siapa yang melihat dirimya pada posisi 

kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah 
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kepada Allah maka dia itulah yang dinamai muhsin dan ketika itu dia 

sudah mencapai puncak dalam segala amalnya.
34

 

b. Jenis-jenis akhlak 

Ulama akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat 

para Nabi dan orang-orang yang siddiq, sedangkan akhlak yang buruk 

merupakan sifat syaitan dan orang-orang yang tercela. Maka pada 

dasarnya, akhlaq itu menjadi dua macam jenis:  

1) Akhlak baik atau terpuji (al-akhlaqul Mahmudah) yaitu perbuatan baik 

terhadap Tuhan (bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakkal, ikhlas 

dan raja’) , sesama manusia dan makhluk-makhluk lain (belas 

kasihan/sayang, rasa persaudaraan, memberi nasihat, memberi 

pertolongan, menahan amarah, suka memaafkan, dan sopan santun). 

      ...     

 Artinya : 

  Dan berbuat baiklah (kepada orang lain)sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu.
35
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Kata ahsin terambil dari kata ihsan yang berarti baik.Patron 

kata yang digunakan ayat ini berbentuk perintah yang membutuhkan 

obyek. Namun, obyeknya tidak disebut sehingga ia mencangkup 

segala sesuatu yang dapat disentuh oleh kebaikan, bermula terhadap 

lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik 

orang lain maupun diri sendiri.  

Kata kamaa  pada ayat diatas dipahami oleh sebagian besar 

ulama dalam arti disebabkan karena, yakni karena Allah telah 

melimpahkan aneka karunia, seharusnya merekapun melakukan ihsan 

dan upaya perbaikan sesuai kemampuannya.
36

 

2) Akhlak buruk atau tercela (al-akhlaqul al-madhmumah)  yaitu 

perbuatan-perbuatan buruk terhadap Tuhan (takabbur, musyrik, 

murtad, munafiq, berfoya-foya, dan rakus), sesama manusia dan 

makhluk-makhluk yang lain (mudah marah, dengki, mengadu-adu, 

mengumpat, sombong, kikir, berbuat aniaya).
37

 

c. Pendekatan pendidikan akhlak 

Mengenai pendidikan akhlak yang diterapkan dimasa kanak-kanak, 

yang di kenal dengan pendidikan anak umur 0-5 tahun attufuulatu al-

mubakkirah atau infancy, pendidikan anak umur 6-12 tahun attufuulau al-
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mutaakhirah atau late childrod, dan anak usia 13-18 tahun al-

muroohiqotu wal bulughu atau puberty and adolescence. Serta tempat 

pelaksanaannya juga di bedakan, sehingga dapat terpisah dengan lembaga 

pendidikan informal atau rumah tangga yaitu pendidikan formal atau 

sekolah dan pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat.
38

 

Cara mengajarkan akhlak dapat dilakukan dengan membawakan 

ajaran moral, yakni dengan jalan menyongsongkan atau meningalkan 

akhlak tercela, kemudian mengisi atau melaksanakn akhlak yang terpuji. 

Dalam mengajarkan akhlak itu haruslah menjadikan iman sebagai fondasi 

dan sumbernya. Dapat dikatakan bahwa cara yang ditempuh dalam 

membawakan ajaran-ajaran akhlak adalah sebagai berikut: 

1) Dengan cara langsung 

Yaitu dengan menggunakan ayat-ayat A-lQur’an dan al-Hadist 

tentang akhlak cara langsung itu ditempuh oleh islam untuk 

membawakan ajaran-ajaran akhlaknya. 

2) Dengan cara tidak langsung 

Yaitu dengan menyampaikan ajaran-ajaran melalui kisah-kisah atau 

cerita-cerita yang mengandung nilai akhlak. 

3) Kebiasaan atau latihan-latihan peribadatan 
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Yaitu membiasakan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan akhlak 

yang terpuji.
39

Seperti keteladanan/ contoh, kegiatan spontan, teguran, 

pengkodisian lingkungan, kegiatan rutin.
40

 

 Salin itu akhlak atau sistem perilaku dapat dididikkan atau 

diteruskan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan, yaitu: 

a) Rangsangan-jawaban (stimulus-respons) atau yang disebut proses 

mengkondisi sehingga terjadi automatisasi dan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

(1) Melalui latihan 

(2) Melalui tanya jawab 

(3) Melalui mencontoh. 

b) Kognitif yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 

(1) Melalui dakwah 

(2) Melalui ceramah 

(3) Melalui diskusi dan lain-lain.
41

 

d. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendidikan Akhlak 
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1) Faktor Pendukung pendidikan akhlak 

Untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak ada tiga aliran yang sudah amat populer.Pertama 

aliran nativisme.Kedua, aliran Empirisme.Dan ketiga aliran 

konvergensi.
42

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor 

pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, 

bakat akal, dan lain-lain.Jika seseorang sudah memiliki pembawaan 

atau kecenderungan kepada yang baik maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik.Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap 

potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan hal ini kelihatannya 

terkait erat dengan pendapat aliran intuisisme dalam penentuan baik 

dan buruk sebagaimana telah diuraikan di atas.Aliran ini tampak 

kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan 

atau pembentukan dan pendidikan. 

Kemudian menurut aliran empirisme bahwa faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari 

luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan 

yang diberikan. Jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan .jika 

pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka 
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baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya.Aliran ini tampak begitu 

percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 

pengajaran. Akan tetapi berbeda dengan pandangan aliran 

konvergensi, aliran ini berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi 

oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar 

yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara 

khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau 

kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia 

dibina secara intensif melalui berbagai metode.Aliran yang ketiga ini 

tampak sesuai dengan ajaran Islam.
43

Ayat tersebut memberikan 

petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu 

penglihatan, pendengaran dan hati sanubari. Potensi tersebut harus 

disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. 

Menurut Hamzah Ya’kub Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan 

ditentukan oleh dua faktor utama yaitu factor intern dan faktor 

ekstern.
44

 

a) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri yaitu 

fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia 
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lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir 

dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia 

ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan 

mempengaruhi dirinya seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya 

yang turut membentuk akhlak atau moral, diantaranya adalah: 

(1) Instink (naluri)  

Instink adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang 

kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang 

berarti bagi si subyek, tidak disadari dan berlangsung secara 

mekanis.Ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri 

yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah 

lakunya, diantaranya naluri makan, naluri berjodoh, naluri 

keibu-bapakan, naluri berjuang, naluri bertuhan dan 

sebagainya.
45

 

(2) Kebiasaan 

Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak 

adalah kebiasaan atau adat istiadat.Yang dimaksud kebiasaan 

adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi 

mudah dikerjakan.
46

Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang 
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Kartini Kartono, Psikologi Umum (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 100 
46

Hamzah, Etika Islam…, hlm. 30. 
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kedua setelah nurani.Karena 99% perbuatan manusia terjadi 

karena kebiasaan. Misalnya makan, minum, mandi, cara 

berpakaian itu merupakan kebiasaan yang sering diulan-

gulang. 

(3) Keturunan 

Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifatsifat 

tertentu dari orang tua kepada keturunannya, maka disebut al- 

Waratsah atau warisan sifat-sifat.Warisan sifat orang tua 

terhadap keturunanya, ada yang sifatnya langsung dan tidak 

langsung.Artinya, langsung terhadap anaknya dan tidak 

langsung terhadap anaknya, misalnya terhadap 

cucunya.Sebagai contoh, ayahnya adalah seorang pahlawan, 

belum tentu anaknya seorang pemberani bagaikan pahlawan, 

bisa saja sifat itu turun kepada cucunya. 

(4)  Keinginan atau kemauan keras 

Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku 

manusia adalah kemauan keras atau kehendak.Kehendak ini 

adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai 

sesuatu.Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam.Itulah 

yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-

sungguh.Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan 
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pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan 

azam (kemauan keras).
47

 Demikianlah seseorang dapat 

mengerjakan sesuatu yang berat dan hebat memuat pandangan 

orang lain karena digerakkan oleh kehendak. Dari kehendak 

itulah menjelma niat yang baik dan yang buruk, sehingga 

perbuatan atau tingkah laku menjadi baik dan buruk 

karenanya. 

(5) Hati nurani 

Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-

waktu memberikan peringatan (isyarat) apabila tingkah laku 

manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Kekuatan 

tersebut adalah suara bati atau suara hati yang dalam bahasa 

arab disebut dengandhami.
48

  Dalam bahasa Inggris disebut 

conscience . Sedangkan conscience adalah sistem nilai moral 

seseorang, kesadaran akan benar dan salah dalam tingkah 

laku. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya 

perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya.Jika seseorang 

terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak 
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senang (menyesal), dan selain memberikan isyarat untuk 

mencegah dari keburukan, juga memberikan
49

 kekuatan yang 

mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang 

baik.Oleh karena itu, hati nurani termasuk salah satu faktor 

yang ikut membentuk akhlak manusia. 

b)  Faktor ekstern 

Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang 

mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu  meliputi:  

(1) Lingkungan 

Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan 

seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan 

(milleu).Milleu adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh 

yang hidup.30 Misalnya lingkungan alam mampu 

mematahkan/mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa 

oleh seseorang lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi 

pikiran, sifat, dan tingkah laku. 

 

 

(2) Pengaruh keluarga 
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Setelah manusia lahir maka akan terlihat dengan jelas 

fungsi keluarga dalam pendidikan yaitu memberikan 

pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau 

pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang 

diinginkan oleh orang tua. Dengan demikian orang tua 

(keluarga) merupakan pusat kehidupan rohani sebagai 

penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara 

berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata 

lain keluarga yang melaksanakan pendidikan akan 

memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak. 

(3) Pengaruh sekolah 

Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah 

pendidikan keluarga dimana dapat mempengaruhi akhlak 

anak. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Yunus sebagai 

Kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang 

tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga, pengalaman 

anakanak dijadikan dasar pelajaran sekolah, kelakuan anak-

anak yang kurang baik diperbaiki, tabiat-tabiatnya yang salah 

dibetulkan, perangai yang kasar diperhalus, tingkah  laku 

yang tidak senonoh diperbaiki dan begitula seterusnya. Di 

dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari 
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kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan 

sikap-sikap dan kebiasaan, dari kecakapan-kecakapan pada 

umumnya, belajar bekerja sama dengan kawan sekelompok 

mel’aksanakan tuntunan-tuntunan dan contoh yang baik, dan 

belajar menahan diri dari kepentingan orang lain.
50

 

2) Faktor penghambat pendidikan akhlak 

Tantangan yang dihadapi dalam rangka menanggulangani 

kemerosotan moral budi pekerti anak antara lain, seperti berikut: 

a) Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat 

merupakan tantangan tersendiri, dimana informasi baik positif 

maupun negatif dapat langsung diakses dalam kamar atau rumah. 

b) Pola diup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian 

serempaknya di tengah-tengah masyarakat. 

c) Moral para pejabat atau birokrat yang memang sudah amat 

melekat seperti koruptor, curang/tidak jujur, tidak perduli pada 

kesusahan orang lain dan lain-lain. 

d) Kurikulum sekolah mengenai dimasukkan materi moral dan  budi 

pekerti ke dalam setiap mata pelajaran yang cukup sulit. 
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e) Kondisi ekonomi indonesia juga menjadi tantangan yang tdiak 

dapat diabaikan begitu saja, karenapun bagaimanapun, setiap ada 

kebijakan pasti memerlukan dana yang tidak  sedikit.
51

 

Dari hasil penelitian Noor Amirudin mengungkapkan ada 

beberapa perilaku immoral atau kenakalan yang biasanya dilakukan 

oleh siswa SD, antara lain: 

(1) Kenakalan sengaja maupun tidak sengaja masih dalam taraf 

pelanggaran ringan. Seperti membangkang atau tidak patuh pada 

aturan, mengejek dengan kata-kata kasar atau  kotor, membuat 

gaduh dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung dan lain 

sebagainya. 

(2) Kenakalan siswa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

sengaja masuk dalam taraf pelanggaran berat. Seperti meminta 

uang kepada temannya atau adek kelas secara paksa, menyontek 

ketika ulangan harian maupun semesteran dll.
52

 

 

3. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 
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 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan  ( Jakarta : 

Bumi Aksara, 2011), 166. 
52

 Novan Ardy Wiyani, membumikan pendidikan karakterdi SD  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013) 



82 

 

 

Dalam kamus popular, kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan 

tambahan di luar rencana pelajaran, atau pendidikan tambahan di luar 

kurikulum.
53

 

Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar 

lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
54

 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi 

peserta didik melalui berbagai aktifitas, baik yang berkaitan langsung 

maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari tujuan kelembagaan. Disamping itu, kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai tambah yang diberikan 

sebagai pendamping pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler, dan 

tidak hanya sebagai pelengkap suatu proses kegiatan belajar mengajar, 

tetapi juga sebagai sarana agar siswa memiliki nilai plus, selain pelajaran 

akademis yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.
55
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Dengan demikian, yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler adalah 

berbagai kegiatan sekolah yang dilakukan dalam rangka memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, 

minat, bakat dan hobi yang dimilikinya yang dilakukan di luar jam 

pelajaran normal. 

b. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler 

Sebagai kegiatan pembelajaran dan pengajaran di luar kelas, 

ekstrakurikuler ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk: 

1) Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 

budaya dan alam semesta. 

2) Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik 

agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh 

dengan karya. 

3) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab 

dalam menjalankan tugas. 

4) Mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan hubungan 

dengan Tuhan, Rasul, manusia, alam semesta, bahkan diri sendiri. 

5) Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat persoalan-

persoalan sosial-keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif 

terhadap permasalahan sosial keagamaan. 
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6) Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta 

didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan terampil. 

7) Memberikan peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi (human relation) dengan baik;secara verbal dan 

nonverbal.
56

 

c. Pengertian Malam Bina Iman dan Taqwa 

Mabit adalah salah satu sarana tarbiyah (wasa’ilut tarbiyah).Secara bahasa, 

mabit berarti bermalam.Istilah yang sangat masyhur kita dapati pada salah satu 

rangkaian ibadah haji yaitu mabit di Mina.Dalam terminologi dakwah dan 

tarbiyah, mabit adalah adalah salah satu sarana tarbiyah untuk membina ruhiyah, 

melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah 

(khususnya shalat tahajjud, dzikir, tadabbur dan tafakkur).
57

 

d. Kegiatan- kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa  

Secara umum Malam Bina Iman dan Taqwa adalah salah satu di antara 

sarana pendidikan islam atau tarbiyah islamiyah dalam rangka membina jiwa 

seorang muslim agar menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual 

(fikriyah), sehat secara jasmani (jasadiyah), tetapi juga memiliki kecerdasan 

spiritual yang kuat kepada Allah SWT. 

Ragam beberapa kegiatannya adalah sebagai berikut : 

1)  Sholat berjamaah dan Sholat Tahajud 
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2) Tilawah Al-Quran minimal 1 juz 

3) Dzikir Al-Ma'tsurat petang dan pagi 

4) Tausiyah
58

 

Malam bina iman dan taqwa termasuk kegiatan  pendidikan karakter di 

sekolah. Karena kegiatan tersebut masuk dalam salah satu aspek pendidikan 

karakter di sekolah melalui pengintregrasian dalam budaya sekolah.Perancangan 

dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik dalam program 

pengembangan diri dapat dilakukan melalui pengintegrasian kedalam kegiatan 

sehari-hari disekolah. Diantaranya melalui hal-hal sebagai berikut : 

1) Kegiatan rutin sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

terus-menerus. 

2) Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga. 

3) Keteladanan yaitu perilaku atau sikap guru dan tenaga kependidikan lain 

dalam memberikan contoh terhadap peserta didik. 

4) Pengondisian yaitu sekolah perlu dikonsikan sebagai pendukung kegiatan 

tersebut.
59

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dll. Secara holistik dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
60

 

Dan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu suatu  deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat 

digunakan secara tepat dalam banyak bidang.Disamping itu merupakan 

penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan 

dokumen atau suatu kejadian tertentu. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

peneliti yang berperan serta, sebab  peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya dan partisipan sekaligus pengumpul data. Kehadiran 

peneliti ini sangatlah penting, peneliti di lokasi sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
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data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif 

instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus 

penelitian menjadi jelas, maka memungkinkan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang di harapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri baik pada grand tour 

question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan 

membuat kesimpulan. 

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpulan data tentang kegiatan malam bina iman 

dan taqwa siswa kelas VI di MI An-Najihah Babussalam Madiun, letak 

geografis, visi dan misi dan lain sebagainya. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MI An-Najihah Babussalam bertempat di 

Dusun Kerjo Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. MI An-

Najihah Babussalam salah satu Lembaga Pendidikan Dasar swasta yang ada di 

Kab.Madiun yang memadukan kurikulum pendidikan umum dan agama.Kedua 

kurikulum ini diaplikasikan secara besama-sama, sehingga dengan demikian 

siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan umum dan agama secara 

simbang. 
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D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data diambil 

adalah sebagai berikut: 

a. Informan yang meliputi kepala madrasah, guru, dan siswa. 

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

dokumen-dokumen lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi.Sebab mungkin bagi peneliti kualitatif fenomena 

yang dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung.Disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang subyek). 

1. Tehnik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 
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diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
61

 Maksud 

digunakannya wawancara antara lain adalah (a) mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

keperdulian dan lain-lain; (b) mengkontruksi kebulatan-kebulatan demikian 

sebagai yang dialami masalalu; (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan 

sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

(d) memverifikasi, mengubah dan memperluas infornasi yang diperoleh dari 

orang lain baik manusia maupun bukan manusia dan; (e) memverifikasi, 

mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. 

 Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini dengan cara 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus penelitian sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data dapat terkumpul dengan maksimal.  

 Dengan tehnik ini diperoleh data yakni kegiatan malam bina iman dan 

taqwa yang di laksanakan serta kemudahan dan kesulitan dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut di MI An-Najihah Babussalam Madiun yang 

telah berlangsung selama dua tahun.  
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Orang-orang yang dijadikan informan meliputi kepala sekolah MI An-

Najihah Babussalam Madiun, guru-guru yang terlibat dalam kegiatan dalam 

malam bina iman dan taqwa di MI An-Najihah Babussalam Madiun. 

2. Tehnik Obeservasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang untuk 

kemudian di lakukan pencatatan.
62

 Dari segi proses pelaksanaan 

pengumpulan data, obeservasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non participant. Dari segi 

instrumentasi yang digunakan observasi dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan observasi tidak terstruktur.Dalam penelitian ini digunakan 

tehnik obesrvasi partisipatif, dimana pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Pada setiap metode observasi, ada 3 hal yang menjadi penentu kualitas 

hasil penelitian. Ketiga hal tersebut  adalah : 

1) Kemampuan penginderaan  

2) Ketepatan waktu 

3) Bahasa penyajian 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

peran guru dalam meningkatkan akhlak siswa dalam kegiatan malam bina 
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iman dan taqwa di MI An-Najihah Babussalam. Adapun yang akan 

diobservasi adalah Kepala sekolah, Guru, Siswa/siswi kelas VI. Di sini 

peneliti akan mengamati langsung dan berdasarkan wawancara langsung 

dengan para Guru dan para Siswa/siswi. 

 Hasil penelitian dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan 

(CL) , sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

pendidikan kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data dilapangan.Catatan itu berupa coretan 

seperlunya yang sangat singkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok 

isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, dan lain-lain.
63

 

3. Tehnik Dokumentasi 

Metode ini 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 pemikiran. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada 

seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah 

penduduk dll. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen.Dalam penelitian sosial, fungsi dari data yang 
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berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung 

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui obesevasi dan 

wawancara mendalam.
64

 Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa berdirinya MI An-Najihah Babussalam, letak geografis, 

keadaan guru dan murid, serta kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa untuk 

Meninkatkan Akhlak siswa yang akan peneliti dapatkan dari dokumentasi 

yang ada disekolah. Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti 

gunakan untuk mendokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil 

pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, di catat dalam format 

transkip dokumentasi. 

 

F. Tehnik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.
65

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selelsai pengumpulan data dalam periode 

tertentu.Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban-jawaban yang diwawancarai setelah 

analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

                                                           
64
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lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan 

Hiberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktifitas dala analisis data, yaitu data reduction, data 

display dan data conclusion drawing/verification.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Reduksi (Reduksi data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

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

penting, membuat katagori.Dengan demikian data yang mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data slanjutnya. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

                                                           
66

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2012), 

246 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-

kesimpulan 

penarikan/ 

verifikasi Reduksi Data 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanujutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam 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 sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan dianggap kredibel 

apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oelh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data.
67

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
68

 Derajat kepercayaan 

keabsahan data (kreadibitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik:  

1.  Perpanjangan keikutsertaan 

                                                           
67
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68
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Peneliti dalam kualitatif adalah instrument itu sendiri.Keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. pengumpulan yang tekun 

Ketekukan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan 

cara : (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan cinci secara 

bekesinambungan terhadap peningkatan Akhlak siswa melalui Kegiatan 

Malam Bina Iman dan Taqwa di MI An-Najihah Babussalam, kemudian (b) 

menelaahnya secara rinci sampai suatu pada titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah difahami dengan cara yang biasa 

3. Tehnik triangulasi  

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan : sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan 

tehnik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek 
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti 

dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan, 

(e) membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang 

berkaitan. Hal ini dapat membuktikan bahwa di MI An-Najihah Babussalam 

Madiun melaksanakan kegiatan malam bina iman dan taqwa. 

H. Tahap-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah: 

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

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 
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b) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c) Tahap analisis data, yang meliputi : analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

d) Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis dan Kondisi Sekolah MI An-Najihah Babussalam Madiun 

a. Letak Geografis 

Letak geografis MI An-Najihah Babussalamberada di dusun Kerjo desa 

Mojorejo kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun. Adapun batas-batas wilayah 

dari MI An-Najihah Babussalamadalah sebagai berikut: 

- Sebelahbarat :berbatasan dengan rumah Bpk.KH. Mansyur 

- Sebelahtimur : berbatasan dengan jalan alternatif Madiun Magetan 

Ponorogo  

- Sebelahutara : berbatasan dengan rumah Bpk.Harjo 

- Sebelahselatan  : berbatasan dengan sawah milik podok sendiri 

b. Sejarah Berdirinya MI An-Najihah Babussalam 

MI An-Najihah Babussalam adalah suatu yayasan yang dinaungi Pondok 

Modern Babussalam sendiri.MI An-Najihah Babussalam adalah wujud kemajuan 

tahun kedelapan Pondok Modern Babussalam yang berdiri pada 29 Juni 1986. 

Atau tepatnya MI An-Najihah Babussalam didirikan pada tahun 1992 oleh 

pimpinan pondok  (Alm) KH. Hadi Martoyo, BA. Beliau adalah alumni Gontor 

yang becita-cita gigih membangun pondok ditempat tinggalnya dengan tekad dan 

keyakinan yang kuat kepada Allah. Dengan kemajuan dari tahun-ketahun 

berdirinya MI An-Najihah Babussalam direspon baik oleh masyarakat kala itu, 

terbukti banyaknya pendaftar yang mendaftarkannya di MI Babussalam. Selain 

MI, Pondok Modern Babussalam juga melaksanakan jenjang pendidikan TK, 
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MTs dan MA. Para pengajar di MI An-Najihah Babussalam pun kebanyakan dari 

alumni pondok Babussalam sendiri. Jadi, kurikulum agamanya adalah kurikulum 

yang telah di programkan oleh kementrian agama dipadukan dengan kurikulum  

pesantren (KMI). Berdirinya MI An-Najihah Babussalam dilatar belakangi oleh 

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah MI  An-Najihah Babussalam. 

1) Visi 

MI An-Najihah Babussalam sebagai lembaga pendidikan mengemban 

amanat untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi Pendidikan Nasional 

serta pendidikan di daerah masing – masing. Oleh karena itu MI An-Najihah 

Babussalam perlu memiliki Visi dan Misi Madrasah yang dapat dijadikan 

arah kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun serta mengacu pada Visi 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun 

” WADAH KADERISASI UMMAT ” 

2) Misi 

- Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam. 

- Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

- Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. 

- Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk anak-

anak. 

- Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih dan indah. 
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- Membantu dan memfasilitasi setia siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya seni dan olahraga), 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

- Menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

Madrasah dan Komite Madrasah. 

- Menumbuhkembangkan kader bangsa yang bermoral. 

- Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian dan 

ukhuwah islamiyah. 

3) Tujuan 

Selama satu tahun pembelajaran Madrasah dapat : 

- Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

- Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

- Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

- Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan 

nonkonvensional diantaranya CTL, Direct Instruction, Cooperative 

Learning, dan problem Base Instruction. 

- Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, 

PTBK,PTK, lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus Mandiri, Deman 

Driven dan kegiatan lain yang menunjang profesionalisme. 
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- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran 

(ruang, media, perpustakaan, media pembelajaran Matematika, SAINS 

dan IPS dan laboratorium ketrampilan) serta sarana penunjang berupa 

tempat ibadah, kebun madrasah, tempat parkir, kantin madrasah, 

lapangan olah raga dan WC madrasah dengan mengedepankan skala 

prioritas. 

- Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah secara demokratis, akuntabel dan 

terbuka. 

- Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan secara 

jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. 

- Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan. 

- Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. 

- Membekali komunitas madrasah agar dapat mengimplementasikan 

ajaran agama melalui kegiatan shalat berjamaah, mabit, baca tulis Al- 

Qur’an, hafalan surat - surat pendek/ Al- Qur’an dan pengajian 

keagamaan. 

- Membentuk kelompok kegiatan bidang ekstrakurikuler yang bertaraf 

lokal, regional maupun nasional. 

- Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten atau 

jenjang berikutnya. 

- Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten atau 

jenjang berikutnya. 
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- Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan serta secara aktif dalam 

Jambore Daerah, serta even kepramukaan lainnya. 

- Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, budaya 

hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan 

dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

- Dapat menggunakan bahasa arab dan inggris dalam kehidupan sehari-

hari. 

- Memiliki sikap sopan, santun, ramah dan menghargai sesama teman 

maupun guru. 

 

c. Struktur Organisasi MI An-Najihah Babussalam 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting keberadaannya. 

Hal ini karena dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah 

pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar personil sekolah, sehingga tugas 

yang dibebankan kepada masing-masing personil dapat berjalan dengan lancar 

serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan mudah. Agar dalam 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, 

dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai motor penggerak keseluruhan 

penyelenggara sekolah. 

Adapun struktur organisasi di MI An-Najihah Babussalam Madiun tahun 

pelajaran 2017-2018 adalah sebagai berikut: 

Pelindung : Bapak Pimpinan Pondok Modern Babussalam 

Kepala Madasah : Ustadz Arif Fatqur rohman, S.H.I, M.Pd 

Wakil Kepala Madrasah : Ustadz  Andri Kurniawan, S.Pd.I 
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Sekretaris : Ustdzah  Atik Sriwahyuni, S.Pd.I 

 : Ustadz  Khoirul Munir, A.Ma 

Bendahara  

 1. Jariyah : Ustdzah  Nur Azizah, S.Pd.I 

 2. BOS : Ustdzah  Evi Ariani, S.Pd.I  

 : Ustdzah  Larassati 

 3. Kegiatan : Ustdzah  Nur Munziatur R., S.Pd.I  

 4. Transportasi : UstdzahYayun  SM, S.Pd.I      

Kesiswaan  : Ustadz  A K Munassirin 

 : Ustadz  Wafa Ali Mashudi, SE 

 : Ustdzah  Sumbulatin 

Pengajaran & 

 Tim Jadwal : Ustdzah  Nur Indah Puspitasari, S.Pd 

 : Ustdzah  Mutmainah Asri, S.Pd.I 

 : Ustadz  Dardiri Wajdi Ali, SE 

Kegiatan : Ustdzah  Binti Masruroh. S.Pd.I 

 : Ustdzah Indah Srihayu, S.Sy, M.Pd.I 

 : Ustdzah Nunung Prasetyawan, S.Pd 

Kantin : Ustdzah  Binti Masruroh, S.Pd.I  

 : Ustdzah  Sunarti, S.Ag 

Kesehatan : Ustdzah Etik Armitasari, S.Pd 

 : Ustdzah  Dwi Lestari, S.Pd 

 : Ustdzah  Wahdatin Nafsiyah 

 : Ustdzah  Marsini,S.Pd.I 

Komputer  : Ustadz  Khoirul Munir 
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Koordinator Ummi : Ustdzah Nur Indah Ayu, S.Pd  

 : Ustdzah  Sunarti, S.Ag 

 : Ustadz Ali Muhsin, S.Pd.I 

 

d. Keadaan Guru MI An-Najihah Babussalam  

Tenaga pendidik di MI An-Najihah Babussalam  adalah tenaga pendidik 

yang profesional dan memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

- Sarjana S1 dan S2 yang lulus seleksi kompetensi dan komitmen. 

- Pengajar yang pendidik dan terampil dibidangnya. 

 

e. Keadaan Peserta Didik MI An-Najihah Babussalam 

Dengan jumlah seluruh siswa di MI An-Najihah Babussalam berjumlah 257 

yang terdiri dari 127 siswa dan 130 siswi.Keadaan siswa MI An-Najihah 

Babussalam Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 1.1 

Kelas Jumlah siswa 

 I 36 

II 49 

III 46 

IV 51 

V 31 

VI 40 

Jumlah 257 
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f. Keadaan Sarana Dan Prasarana MI An-Najihah Babussalam Madiun  

Sarana pendidikan bagi guru adalah sebagai peralatan atau alat yang 

digunakan untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran kepada murid atau 

siswa, sedangkan sarana pendidikan bagi siswa adalah sebagai peralatan atau alat 

untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran yang disampaikan olehguru. 

Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan 

benda-benda yang digunakan guru dan siswa untuk memudahkan 

penyelenggaraan pendidikan, adapun sarana dan prasarana MI An-Najihah 

babussalam meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer, masjid, 

transportasi, lab komputer, meja, kursi, papan tulis dan sebagainya. 

Sarana dan prasarana MI An-Najihah Babussalam 

Tabel 1.2 

NO FASILITAS JUMLAH KETERANGAN 

1 Kantor pendidik 1 Baik 

2 Meja pendidik 20 Baik 

3 Ruang kelas 13 Baik 

4 Meja murid 129 Baik 

6 Kantor kepala 

sekolah 

1 Baik 

7 Papan tulis 

 

13  Baik  

8 Perpustakaan 1 Baik  
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9 UKS 

 

1 Baik  

10 Lab Bahasa 1 Baik  

11 Masjid 

 

1 Baik  

12 Lapangan olahraga 

 

 

2 Baik  

13 LCD 

 

2 Baik  

14 Gudang 1 Baik  

15 

 

Tempat parkir 

 

 Baik  

16 

 

KM/WC 7 Baik  

17 

 

Peralatan 

drumband 

 

 1 set Baik  

18 

 

Kostum drum band 

 

 1set  Baik  

19 

 

Printer& scaner 

 

2  Baik  

20 Computer 30 Baik  
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21  

 

Transportasi antar 

jemput 

 

2  Baik  

 

g. Kegiatan Khusus di MI: An-Najihah Babussalam 

  MI An-Najihah Babussalam memiliki kegiatan program penunjang 

pembelajaran baik akademik maupun non akademik.Dan bertujuan untuk 

melengkapi pemahaman siswa tentang materi pembelajaran sekaligus membentuk 

karakter siswa. Program tersebut meliputi  

- Solat Dhuha setiap senin dan kamis dan kultum Dhuha 

- Hafalan Juz Amma dan Asmaul Husna setiap pagi 

- Bina Infaq setiap senin dan kamis 

- Keceriaan pondok ramadhan dan idul adha 

- Character bilding program (program pembangunan karakter) 

- Parenting skill training 

- Learning motivation learning 

- Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

- Indahnya pesona kreativitas siswa 

- Mabit malam minggu 

- Arabic and English Conversation 

- Baca Al-Qur’an metode ummi 

- Market day 

 

B. Deskripsi Data Khusus 
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1. Peran guru di MI An-Najihah Babussalam dalam meningkatkan akhlak siswa 

kelas VI  melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa. 

MI An-Najihah Babussalam adalah lembaga Pendidikan islam untuk usia 

dasar yang bernaung di bawah naungan Pondok Modern Babussalam.Kurikulum di 

MI An-Najihah Babussalam selain mengikuti kurikulum yang diprogramkan oleh 

kementrian agama dan dipadukan dengan kurikulum pesantren (KMI). 

Untuk sistem pembelajaran menggunakan sistem klasikal berdasarkan 

kompetensi siswa dengan menggunakan metode joyful learning (pembelajaran yang 

menyenangkan) learning by doing (belajar disertai praktek) creative learning 

(pembelajaran yang kreatif).  

 

a.  Peran guru sebagai pendidik  

Berangkat dari evaluasi siswa yang semakin hari semakin menurun kualitas 

akhlaknya terhadap Ustadz/ustdzah dan teman sebayanya, maka untuk 

meningkatkan akhlak siswa supaya tidak dalam bentuk teori saja yang dapat di 

praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, para dewan guru MI An-Najihah 

Babussalam mengadakan kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa setiap minggu 

dalam sebulan sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing.  

Wawancara pertama kepada kepala sekolah MI An-Najihah  Babussalam, 

beliau mengungkapkan : 

Melihat evaluasi-evaluasi terdahulu terutama dalam hal sopan santun, disitu 

kami mulai berkaca bagaimana sih supaya jiwa patuh, manut, berakhlakul 

karimah mereka itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhirnya dengan musyawaarah bersama kami mengadakan kegiatan mabit 

ini.”
69 

                                                           
69
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Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru sebagai pendidik 

di MI An-Najihah Babussalam Madiun mengupayakan peningkatan akhlak 

siswa dengan mengadakan kegiatan malam bina iman dan taqwa dari evaluasi-

evaluasi pendidikan dan pengajaran di luar pelajaran terutama dalam hal 

akhlak.  

Wawancara kedua yaitu kepada ustadz Wafa selaku penanggung jawab 

kegiatan malam bina iman dan taqwa. Beliau menyatakan : 

Kemudian dalam mabit itu kita mengajarkan namanya taqwanya iman di situ 

kita ajarkan tentang keesaan Allah dan lain sebagainya. Trus ta’lim dalam 

kegiatan mabit itu titik bratnya di akhlak.
70

 

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa semakin meningkat 

akhlak seseorang akan meningkat pula ketaatan dan ketaqwaan kepada 

Tuhannya dan agamanya. Dan itu pula yang di terapkan di MI An-Najihah 

Babussalam. 

b. Peran guru sebagai fasilitator  

Peran guru sebagai fasilitator adalah bagaimana seorang pendidik itu 

memberikan sarana kepada peserta didik dalam pembelajaran, baik akademik 

maupun non akademik. Wawancara selanjutnya kepada ustadz Wafa tentang 

peran guru sebagai fasilitator dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa, 

beliau mengatakan  : 

Karena setiap solat dzuhur  kelas 6 terutama itu mereka gantian jadi imam 

kelasnya mereka, itu masalah ubudiyahnya.  

Hasil wawancara peneliti yang kedua yaitu dengan kepala sekolah MI 

An-Najihah Babussalam: 
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Malam bina iman taqwa itu adalah mendidikan diluar kurikulum sekolah, 

pendidikan yang langsung praktek Dari tahun ketahun MI selalu berbenah, 

alhamdulillah sudah 6 tahun ini mabit di jalankan, tapi efektifnya insyaAllah 

baru 3 tahun ini.
71

 

Menurut Ustadz Wafa selaku ketua dan penanggung jawab mengenai 

siapa saja yang berkecimpung dalam kegiatan tersebut beliau menjelaskan  

Terutama wali kelas 6 dan ada juga di MI ini guru pembina terutama itu. 

Sama guru-guru aktifis-aktifis  yang mau berkecimpung.  Jadi tidak 

seluruhnya, kalau seluruhnya malah susah. Kegiatan itu kalu seluruhnya 

malah  susah.  Selebihnya cukup mengamini saja. Seperti kata pak dahlan kan 

“yang 80% itu terombang ambing, nah yang 20% inilah yang bertarung antara 

sregep karo sing ra sregep. Nek menang sing sregep maka akan ikut sregep 

kabeh itu kata dalilnya pak dahlan yang mengispirasi saya, saya percaya teori 

itu. Makanya kita buat grup pembina-pembina itu  yang punya ghirroh untuk 

menata anak-anak kita ajak ya kita libatkan full dalam kegiatan.
72 

Jadi tidak semua dewan guru terlibat dalam kegiatan mabit tersebut. 

karena tidak semua guru berkompeten dan bisa fokus  untuk mengurusi dan 

berkecimpung dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa. Jadi, hanya guru 

yang aktif dan punya tekad yang kuat saja dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut.kegiatan malam bina iman dan taqwa ini. 

c. Peran guru sebagai motivator 

 Hasil wawancara kepada Ustadz Wafa selaku penanggung jawab kegiatan 

malam bina iman dan taqwa yaitu tentang pengertian dan upaya guru dalam 

meingkatkan akhlak siswa: 

malam bina iman taqwa itu adalah mendidikan diluar kurikulum sekolah, 

pendidikan yang langsung praktek. Kan target saya lulus MI ini anak-anak 

bisa solat, maksimal bisa jadi imam. Kegiatan  mabit ini diadakan setiap 

sebulan sekali biasanya Minggu pertama kelas 3-4 minggu ke 2 kelas 4-5 

minggu ke 3 nya kelas 6 nah minggu  ke 4 kosong buat istirahat 

gurunya.Anak kelas 3-4 itu kebanyakan  di ibadah-ibadahnya, kalau kelas 6 

itu di adabnya. Sama kelas 5 itu masih ubudiyah juga. Yang di tekankan 

sekali kelas 6 dengan pertimbangan kelas 6 itu nalarnya sudah sampai, kalau 

kelas 5 itu ada yang sampai ada yang belum begitu bisa full belum bisa di 

tampungkan begitu. Pernah diajari tapi besoknya sudah lupa.Karena belum 
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nalar itu kalau dia kelas 6 di ajari sudah benar-benar tau merka sudah sampek 

tsanawiyah itu masih ingat. 

Dalam penjelasannya beliau juga mengatakan bahwa kegiatan malam 

bina iman dan taqwa itu dilaksanakan seminggu sekali setiap kelasnya, yaitu 

minggu pertama untuk kelas 3-4 dan minggu kedua kelas 5 dan kelas 6 ada di 

minggu ketiga. 

Isinya ngaji kitab ta’limuta’alim. Jadi anak-anak itu hafal yang di kitab itu 

hafal anak-anak,  hafal semua.Dan banyak sekali kalau ta’lim di jabarkan 

tidak akan selesai satu hari. Sedikit-sedikit lalu di praktekkan-dipraktekkan 

dari situ saya melihat perbedaan yang banyak sekali akhlaknya kelas 6 itu. 

Yang kelas  5 yang sama ustnya masih belum sopan tapi ketika kelas 6 diajari 

ta’lim mereka alhamdulillah menjadi sopan. Dan ta’lim adalah pelajaran 

wajib ketika mabit.Pasti di ajarkan pasti ada dan saya yang ngajar, kalau saya 

tidak bisa tapi pasti saya yang buat materinya.Kelas 6 itu terutama membawa 

kitata’lim muta’alim wajib setiap hari.
73

 

Dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa, materi yang di ajarkan 

adalah kitab Ta’lim Muta’alim terutama kelas 6 yang menjadi materi wajib 

dalam kegiatan mabit atau di luar kegiatan mabit.Dan kegiatan malam bina 

iman dan taqwa ini juga sudah banyak membawa perubahan.Terutama adab 

siswa kepada gurunya. 

2. Data faktor pendukung dan menghambat kegiatan malam bina iman dan 

taqwa. 

Untuk mendapatkan data mengenai faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan malam bina iman dan taqwa peneliti telah melakukan wawancara terhadap 

beberapa guru yang aktif dan kepada guru yang bertanggung jawab dalam kegiatan 

tersebut serta kepada beberapa siswa kelas 6. berikut deskripsi data tersebut: 

Dalam pelaksanaan  kegiatan tersebut banyak faktor pendukung yang 

memperlancar peningkatan dan perkembangan akhlak siswa, hal ini di ungkapkan 
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juga oleh UstadzWafa selaku penanggung jawab kegiatan malam bina iman dan 

taqwa. 

Masalah faktor pendukung, alhamdulillah dari segi pengajar semua 

mendukung kegiatan ini, anak-anak pun juga tidakmasalah dengan kegiatan 

ini, justru mereka lebih semangat biasanya. Dan banyak orang tua yang setuju 

juga dengan kegiatan ini.Namun pastilah ada beberapa yang tidak setuju, 

yang kadang jadi faktor penghambat siswa dalam pembiasaan baik di 

madrasah.Misalnya saja kita (para pembimbing mabit kelas 6) dalam satu 

kelas biasanya di bagi beberapa kelompok yang terdiri dari 9-10 anak, nah di 

situ di buatkan grup diwhatsapp untuk memantau solat subuh berjamaah yang 

menjadi kegiatan wajib kelas 6.Hal ini supaya mereka terbiasa untuk bangun 

pagi. Minimal dalam laporan solat subuh itu adalah jam 5 pagi. Jika mereka 

tidak laporan atau lebih dari itu maka mereka akan dikenakan sanksi berupa 

hafalan surat-surat pendek atau membaca yasin di depan kelas setelah solat 

dhuha. Namun kadang ada orang tua yang tidak tega jika anaknya bangun 

pagi, karena jum’at sore anak kelelahan dalam kegiatan pramuka atau bahkan 

kebiasaan keluarga itu sendiri bangun siang, sehingga orangtualah yang yang 

mengabsenkan/laporan solat subuh via whatsapp. nah di situ kadang faktor 

penghambat kami dalam membiasakan kebiasaan baik anak supaya tidak 

hanya di terapkan dalam sekolah saja, tapi juga di rumah. 

Selanjutnya peneliti mewawancarai ustzh  Indah Sri Hayu selaku salah satu 

wali kelas VI beliau mengatakan : 

Karena sistem, sistem itu kalau sudah baik kenapa harus tidak diadakan kalau 

sistemnya sudah baik maka selanjutnya itu istiqomah, itu motivasi utama kita. 

Selanjutnya daripada jam setengah 11 anak-anak sudah pulang, kan zaman 

dulu setengah 12 pulangnya karena ada pidatonya. Tapi sudah 2 tahun ini itu 

pulang jam setengah 11, kan sudah full day jadi sabtu ini daripada anak-anak 

kosong maka diadakan kegiatan ini (mabit), karena apa efeknya sangat jauh 

sekali, banyak sekali. Yang ketiga ya itu tadi, memiliki dampak positif untuk 

anak.
74

 

 

Jadi dapat disimpukan bahwa banyak sekali faktor pendukug kegiatan malam 

bina dan taqwa sendiri mulai dari semangat dewan guru yang ikhlas berperan aktif 

dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa, semangat siswa-siswi kelas VI yang 

mau hadir dalam kegiatan tersebut serta dukungan dari keluarga atau wali murid 

yang merasakan dampak positif peningkatan akhlak anak mereka.Ustadz wafa 

mengungkapkan : 
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Alhamdulillah perkembangannya bisa dilihat dari kebiasaan anak-anak yang 

selalu salim dan salam kepada ust/ ustd  saja, tapi kepada tamu pun mereka 

memberi salam dan salim.  

Jadi dari data mengenai perkembangan akhlak siswa kelas 6 dari kegiatan 

tersebut banyak peningkatan dalam akhlak siswa.Terbukti dengan hal kecil mulai 

dari perkataan dan perbuatan, para siswa sudah ada perkembangan dari materi-

materi dalam malam bina iman dan taqwa dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dalam sebuah upaya peningkatan, tentu saja ada faktor pendukung dan 

penghambatnya.UstadzWafa mengatakan: 

Jadi sudah banyak faktor pendukung kegiatan tersebut yang mendorong 

perkembangan akhlak siswa kelas VI di MI An-Najihah Babussalam. Mulai 

dari guru, wali, siswa , media dan metode pembelajaranya juga sudah 

mempengaruhi perkembangan akhlak siswa. Namun adapula faktor eksternal 

yang mempengaruhi penghambat kebiasaan baik siswa.Sehingga ada 

beberapa anak yang perkembangan ubudiyah dan akhlaknya kurang optimal 

namun sudah bisa dikatakan wajar.
75

 

Selain itu ustdzahIndah juga mengemukakan mengenai faktor penghambat 

kegiatan malam bina iman dan taqwa: 

Lalu, faktor penghambatnya biasanya itu karena kegiatan yang pertama ya 

itu.Yang kedua volume guru pada saat itu, walaupun jadwalnya kosong 

kadang gurunya yang tidak kosong. Kalau zaman dulu masih pulangnya jam 

setengah 12 atau setengah satu itu anak anak kelelahan, jadi menurutnya wali 

murid itu, (karena anaknya mereka) anak-anaknya kan pulangnya jam 8 atau 

jam 9, nah setelah itu anak-anak tidak bermain tapi tidur. Dari pulangnya 

sampai sore.Tapi sapai sekarang tidak ada keluhan.Sekarang menagementnya 

lebih baik.Pulang semakin cepat.
76

 

Dengan demikian dapat di ketahui beberapa faktor penghambat kegiatan malam 

bina iman dan taqwa menurut dua orang narasumber tersebut ialah fakor pribadi anak, 

keterbatasan waktu yang dimiliki guru, keluarga yang tidak mendukung dan lain sebagainya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Tentang Peran Guru dalam Meningkatkan Akhlak Siswa kelas VI melalui 

kegiatan malam bina iman dan taqwa 

MI An-Najihah Babussalam Madiun merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar 

yang tentunya memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak pada usia 

sekolah dasar. tidaklah berjalan dengan baik jika suatu instansi sekolah tidak memiliki 

pengajar atau guru yang bertanggung jawab dalam tugasnya sebagai pendidik, penunjang 

dan penyemangat terhadap anak didiknya.  Peran guru sangatlah penting bagi dunia 

pendidikan karena guru merupakan sesorang contoh, panutan, penasihat, dan 

penyemangat bagi anak didiknya. 

Di zaman yang semakin modern ini, selain ditugaskan sebagai penyampai teori 

pelajaran seorang guru juga harus memikirkan bagaimana perkembangan emosi siswa 

bagaimana supaya siswa dapat memiliki tabiat yang baik saat di sekolah maupun 

dirumah.Dengan demikian para dewan guru di MI An-Najihah Babussalam Madiun 

memiliki ide-ide kegiatan intra maupun ekstrakulikuler yang berhubungan dengan 

pengembangan akhlak siswa. Hal ini bertujuan agar siswa selain memiliki pengetahuan 

intelektual yang tinggi mereka juga memiliki sikap dan rasa religius yang  yang tinggi 

dalam di luar maupun di dalam sekolah. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh MI An-Najihah Babussalam Madiun adalah 

memberikan kegiatan yang membuat siswa tidak bosan namun, tidak terlepas dari target 

pengembangan akhlak mereka.Seperti misalnya setiap hari sabtu dinamakan dengan sabtu 
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ceria yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan ekstra kulikuler sesuai minat dan bakat 

mereka. Mulai dari Qiro’ah, kaligrafi, melukis dan drum band. Selain itu MI An-Najihah 

Babussalam Madiun juga memiliki kegiatan dalam peningkatan IMTAQ siswa dengan 

mengadakan  Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) mulai dari kelas III sampai dengan 

kelas VI yang mana kegiatan ini dilakukan satu bulan sekali setiap kelas dengan materi 

yang berbeda sesuai pekermbangan mereka. Dan hal ini tidak jauh dari peran guru 

sebagai pendidik, motivator dan fasilitator baik di bidang pengetahuan maupun 

perkembangan jasmani dan rohani siswa. 

Sebagai istilah guru memiliki dua makna secara etimologis, istilah pendidik dalam 

konteks pendidikan islam sering disebut dengan istilah murabbi, mu’allim, atau muaddib. 

Menurut para ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata rabba-yurabbi, yang berarti 

membimbing, mengurus, mengasuh dan mendidik.Kata mua’allim merupakan bentuk dari 

isim fa’il dari ‘alama-yu’allimu yang berarti mengajar atau mengajarkan.Sementara 

istilah muaddib berasal dari akar kata addaba- yuaddibu yang biasa diartikan mendidik. 

Menurut Ramayulis hakikat pendidik dalam al-quran adalah orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh 

potensi mereka, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Lebih lanjut Zuyadi 

mengatakan bahwa secara formal, selain mengupayakan seluruh potensi peserta didik, 

mereka juga bertanggung jawab untuk memberi pertolongan pada peserta didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan sebagai pribadi 

yang dapat memenuhi tugasnya sebagai ‘abdullah dan khalifatullah. 

Fadhil al Djamali, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis mengatakan bahwa 

pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik, sehingga 

terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan dengan kemampuan dasarnya (fitrah 
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atau potensi) yang di milikinya. Sementara itu Al-Aziz dalam salah satu tulisannya, 

sampai pada kesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang 

memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna.
77

 

Sedangkan Menurut etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk masdar dari 

kata akhlaqaa, yukhliqu,ikhlaqan yang memiliki arti perangai, kelakuan, tabiat, watak 

dasar, kebiasaan dan peradaban yang baik Akhlaq adalah mufrad dari Khilqun yang 

mengandung segi-segi persesuaian dengan khalqun serta erat hubungannya dengan 

Khaliq dan Makhluq. Yang merupakan korelasi ugeran yang memungkinkan timbulnya 

hubungan yang baik antara makhluk dengan khaliq dan antara makhluk dengan 

makhluk.
78

Dalam bahasa yunani istilah akhlaq dipergunakan istilah ethos atau etika, yang 

mengandung arti yaitu usaha manusia untuk memakai akal budi daya pikirnya untuk 

memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.
79

 

Malam bina iman dan taqwa sendiri dipilih MI An-Najihah Babussalam Madiun 

sebagai sarana pengembangan akhlak siswa terutama kelas VI yang pikiran dan nalar 

megenai adab sopan santun  sudah dapat ditangkap dengan baik. Sedangkan kelas III 

sampai dengan V masih berfokus tentang ketuhanan, cara beribadah dan lain sebagainya.  

Dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa para dewan guru mengajarkan tata 

cara solat, wudhu, adab berbicara, adab makan dan lain sebagainya. Para dewan guru 

menggunakan buku ta’limu muta’alim sebagai pedoman dalam pembelajaran 

akhlak.Malam bina iman dan taqwa ini mewajibkan siswa bermukim di madrasah yang 

dilakukan sabtu sore hingga minggu pagi. Peningkatan akhlak siswa tidak hanya melalui 
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malam bina iman dan taqwa saja, melainkan melalui pembiasaan-pembiasaan para siswa 

dalam kegiatan sehari-hari seperti salam dan sapa. 

Cara mengajarkan akhlak dapat dilakukan dengan membawakan ajaran moral, 

yakni dengan jalan menyongsongkan atau meningalkan akhlak tercela, kemudian mengisi 

atau melaksanakn akhlak yang terpuji.Dalam mengajarkan akhlak itu haruslah 

menjadikan iman sebagai fondasi dan sumbernya. Dapat dikatakan bahwa cara yang 

ditempuh dalam membawakan ajaran-ajaran akhlak adalah sebagai berikut: 

1. Dengan cara langsung 

Yaitu dengan menggunakan ayat-ayat A-lQur’an dan al-Hadist tentang akhlak cara 

langsung itu ditempuh oleh islam untuk membawakan ajaran-ajaran akhlaknya. 

2. Dengan cara tidak langsung 

Yaitu dengan menyampaikan ajaran-ajaran melalui kisah-kisah atau cerita-cerita yang 

mengandung nilai akhlak. 

3. Kebiasaan atau latihan-latihan peribadatan 

Yaitu membiasakan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan akhlak yang 

terpuji.
80

Seperti keteladanan/ contoh, kegiatan spontan, teguran, pengkodisian 

lingkungan, kegiatan rutin.
81

 

MI An-Najihah Babussalam Madiun, telah melangsungkan kegiatan malam bina 

iman dan taqwa selama 6 tahun, namun aktifnya kegiatan ini baru 2 tahun lamanya. 

Dalam evaluasi dari tahun ketahun banyak perubahan yang tentunya terjadi dalam 

kegiatan ini. 
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B. Analisis Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Akhlak Siswa 

Melalui Malam Bina Iman Dan Taqwa. 

Dalam suatu sistem pastilah ada faktor pendukung dan penghambatnya. Tidak bisa 

dipungkiri  dalam kegiatan malam bina iman dan taqwa di MI An-Najihah 

Babussalampun mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. Faktor pendukung kegiatan ini diantaranya adanya suatu sistem yang 

lanjutkan, keluarga yang mendukung penuh kegiatan ini dewan guru yang memiliki 

semangat tinggi, serta memiliki dampak positif kepada anak-anak yang telah mereka 

terapkan dalam kegiatan sehari hari. 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat 

berupa kecenderungan, bakat akal, dan lain-lain.Jika seseorang sudah memiliki 

pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik.Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada 

dalam diri manusia, dan hal ini kelihatannya terkait erat dengan pendapat aliran 

intuisisme dalam penentuan baik dan buruk sebagaimana telah diuraikan di atas.Aliran 

ini tampak kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranan pembinaan atau 

pembentukan dan pendidikan. 

Kemudian menurut aliran empirisme bahwa faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pembinaan dan pendidikan 

yang diberikan .jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, 

maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya.Aliran ini tampak begitu percaya 

kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi 

berbeda dengan pandangan aliran konvergensi, aliran ini berpendapat pembentukan 
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akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar 

yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau 

melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik 

yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode.Aliran 

yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam.
82

Ayat tersebut memberikan petunjuk 

bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati 

sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan 

pendidikan. 

Menurut Hamzah Ya’kub Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak 

atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama yaitu 

factor intern dan faktor ekstern.
83

 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri yaitu fitrah yang suci 

yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian 

tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang 

lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan 

mempengaruhi dirinya seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turut 

membentuk akhlak atau moral, diantaranya adalah: 

a) Instink (naluri)  

Instink adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan 

sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subyek, tidak disadari dan 

berlangsung secara mekanis.Ahli-ahli psikologi menerangkan berbagai naluri 

yang ada pada manusia yang menjadi pendorong tingkah lakunya, diantaranya 
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naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibu-bapakan, naluri berjuang, naluri 

bertuhan dan sebagainya.
84

 

b) Kebiasaan 

Salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau 

adat istiadat.Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-

ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan.
85

Kebiasaan dipandang sebagai fitrah 

yang kedua setelah nurani.Karena 99% perbuatan manusia terjadi karena 

kebiasaan. Misalnya makan, minum, mandi, cara berpakaian itu merupakan 

kebiasaan yang sering diulan-gulang. 

c) Keturunan 

Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifatsifat tertentu dari orang 

tua kepada keturunannya, maka disebut al- Waratsah atau warisan sifat-

sifat.Warisan sifat orang tua terhadap keturunanya, ada yang sifatnya langsung 

dan tidak langsung.Artinya, langsung terhadap anaknya dan tidak langsung 

terhadap anaknya, misalnya terhadap cucunya.Sebagai contoh, ayahnya adalah 

seorang pahlawan, belum tentu anaknya seorang pemberani bagaikan pahlawan, 

bisa saja sifat itu turun kepada cucunya. 

d)  Keinginan atau kemauan keras 

Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah 

kemauan keras atau kehendak.Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat 

mencapai sesuatu.Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam.Itulah yang 

menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh.Seseorang dapat 

bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat 
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kekuatan azam (kemauan keras).
86

 Demikianlah seseorang dapat mengerjakan 

sesuatu yang berat dan hebat memuat pandangan orang lain karena digerakkan 

oleh kehendak. Dari kehendak itulah menjelma niat yang baik dan yang buruk, 

sehingga perbuatan atau tingkah laku menjadi baik dan buruk karenanya. 

e) Hati nurani 

Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan 

peringatan (isyarat) apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan 

keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara bati atau suara hati yang dalam bahasa 

arab disebut dengandhami.
87

  Dalam bahasa Inggris disebut conscience . 

Sedangkan conscience adalah sistem nilai moral seseorang, kesadaran akan benar 

dan salah dalam tingkah laku. Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya 

perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya.Jika seseorang terjerumus 

melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang (menyesal), dan selain 

memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan
88

 

kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik.Oleh 

karena itu, hati nurani termasuk salah satu faktor yang ikut membentuk akhlak 

manusia. 

2)  Faktor ekstern 

Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang 

mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi:  

a) Lingkungan 
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Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu 

masyarakat adalah lingkungan (milleu).Milleu adalah suatu yang melingkupi 

suatu tubuh yang hidup.30 Misalnya lingkungan alam mampu 

mematahkan/mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang 

lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. 

b) Pengaruh keluarga 

Setelah manusia lahir maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga 

dalam pendidikan yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui 

penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang 

diinginkan oleh orang tua. Dengan demikian orang tua (keluarga) merupakan 

pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar 

tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata 

lain keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang 

besar dalam pembentukan akhlak. 

 

c) Pengaruh sekolah 

Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan 

keluarga dimana dapat mempengaruhi akhlak anak.Sebagaimana dikatakan 

oleh Mahmud Yunus sebagai Kewajiban sekolah adalah melaksanakan 

pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga, pengalaman 

anakanak dijadikan dasar pelajaran sekolah, kelakuan anak-anak yang kurang 

baik diperbaiki, tabiat-tabiatnya yang salah dibetulkan, perangai yang kasar 

diperhalus, tingka  laku yang tidak senonoh diperbaiki dan begitulah seterunya 

Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan 

pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan, 
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dari kecakapan-kecakapan pada umumnya, belajar bekerja sama dengan 

kawan sekelompok mel’aksanakan tuntunan-tuntunan dan contoh yang baik, 

dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain.
89

 

Faktor penghambat peningkatan akhlak di MI An-Najihah Babussalam 

menurut beberapa dewan guru adalah dari faktor orang tua atau keluarga yang 

tidak tega melihat anaknya kelelahan atau memang keluarga sendiri yang 

kuranng menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah di jalankan 

disekolah. Selain itu terbenturnya jadwal kegiatan siswa dan kesediaan guru 

yang kurang pada waktu kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 

Tantangan yang dihadapi dalam rangka menanggulangani kemerosotan 

moral budi pekerti anak antara lain, seperti berikut: 

a) Arus globalisasi dengan teknologinya yang berkembang pesat merupakan 

tantangan tersendiri, dimana informasi baik positif maupun negatif dapat 

langsung diakses dalam kamar atau rumah. 

b) Pola diup dan perilaku yang telah bergeser sedemikian serempaknya di 

tengah-tengah masyarakat. 

c) Kurikulum sekolah mengenai dimasukkan materi moral dan  budi pekerti 

ke dalam setiap mata pelajaran yang cukup sulit.
90
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru dalam meningkatan akhlak siswa 

kelas VI melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa di MI An-Anajihah Babussalam 

Madiun dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Peran guru sebagai pendidik, fasilitator dan motivator  di MI An-Anajihah 

Babussalam Madiun dalam meningkatkan akhlak siswa kelas VI yaitu : 

a. Peran guru sebagai pendidik 

Dalam kegiatan tersebut dewan guru mengajarkan pelajaran dengan berpedoman 

pada buku Ta’lim Muta’alim. Selain itu para dewan guru juga membiasakan 

praktek secara langsung teori-teori yang telah diajarkan. 

b. Peran guru sebagai fasilitator  

Peran guru sebagai fasilitator adalah bagaimana seorang pendidik itu memberikan 

sarana kepada peserta didik dalam pembelajaran, baik akademik maupun non 

akademik. 

c. Peran guru sebagai motivator 

Dalam kegiatan tersebut guru memberikan motivasi berupa praktek kegiatan 

secara langsung, sehingga target lulus MI mereka dapat paling tidak menjadi 

imam dalam solat. 

2. Dalam  kegiatan malam bina iman dan taqwa di MI An-Najihah Babussalam 

mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. 

Faktor pendukung kegiatan ini diantaranya adanya suatu sistem yang lanjutkan, 
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keluarga yang mendukung penuh kegiatan ini dewan guru yang memiliki semangat 

tinggi, serta memiliki dampak positif kepada anak-anak yang telah mereka terapkan 

dalam kegiatan sehari hari. Faktor penghambat peningkatan akhlak di MI An-Najihah 

Babussalam menurut beberapa dewan guru adalah dari faktor orang tua atau keluarga 

yang tidak tega melihat anaknya kelelahan atau memang keluarga sendiri yang 

kuranng menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah di jalankan disekolah. 

Selain itu terbenturnya jadwal kegiatan siswa dan kesediaan guru yang kurang pada 

waktu kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 

 

B. Saran   

Sebagai pertimbangan peneliti, dewan guru dan madrasah sendiri terkait peran 

guru dalam meningkatkan akhlak siswa melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa di 

MI An-Najihah Babussalam Madiun adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti ialah sebagai bahan acuan serta penambahan ilmu yang baru sebagai 

calon tenaga pendidik. Peneliti juga bisa menjadikan pengalaman dan ide yang baru 

dalam upaya peningkatan akhlak siswa . 

2. Bagi dewan guru MI An-Najihah Babussalam Madiun semoga selalu menjadi 

pendidik yang selalu berinovasi baik dari segi ilmu umum maupun keagamaan. Serta 

menjadi pendidik yang dapat memotivasi siswa dalam mengembangkan dan 

meningkatkan akhlak siswa siswinya agar menjadi pribadi yang lebih baik sebagai 

bekal untuk kehidupan selanjutnya. 

3. Untuk madrasah meningkatkan upaya-upaya peningkatan di bidang ilmu lainnya 

sehingga dapat mewujudkan visi dan misi madrasah secara sempurna. 
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