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ABSTRAK
Zulva, Mar’atul, 2018. Implementasi Pendidikan Karakter Sopan Santun Melalui
Pembelajaran Aqidah Akhlak (Studi Kasus Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing
M.Nasrullah, MA.
Kata kunci: KarakterSopan Santun, Pembelajaran Aqidah Akhlak
Karakter merupakan nilai yang tertanam pada diri manusia yang tercermin
dalam perilakunya. Sopan santun merupakan suatu bentuk tingkah laku yang baik dan
halus serta diiringi sikap menghormati orang lain ketika berkomunikasi dan bergaul
yang bisa ditunjukkan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun.Pembelajaran
aqidah akhlak suatu mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk
mendidik akhlak siswa.Pembelajaran aqidah akhlak kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo sudah menggunakan strategi dengan menyesuaikan materi
pembelajaran aqidah akhlak.
Tujuan penelitian adalah (1) Untuk menjelaskan pembelajaran aqidah akhlak
siswakelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo (2) Untuk menjelaskan perilaku
sopan santun siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo (3) Untuk
menjelaskan penanaman pendidikan karakter sopan santun pada peserta didik melalui
pembelajaran Aqidah Akhlak bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus
di MI Ma’arif Cekok. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan
Dokumentasi .Teknik analisis data menggunakan konsep Miles & Huberman yaitu
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari analisis data dapat disimpulkan (1) Pembelajaran aqidah akhlak kelas IV
MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo sudah berjalan lancar, efektif, dan
efesien.Pembelajaran aqidah akhlak didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari
media, strategi dan pengkondisian suasana kelas yang dilakukan oleh guru saat proses
pembelajaran berlangsung. (2)Perilaku sopan santun siswa kelas IV MI Ma’arif
Cekok Babadan Ponorogo adanya siswa yang masih keluar kelas tidak izin, pada saat
pembelajaran dan bertutur kata yang kurangsopan pada teman sebayanya, seperti
berkata kotor, berkomunikasi dengan Bapak/Ibu guru juga tidak menggunakan bahasa
yang santun(3) Penanaman pendidikan karakter sopan santun pada peserta didik
melalui pembelajaran aqidah akhlak bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok yaitu
dengan model pembiasaan dan model keteladanan.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah
membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subyek dengan
perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. 1
Dalam konferensi pendidikan islam pertama di mekkah (1977) para ahli
telah sepakat bahwa, tujuan pendidikan islam adalah untuk membina insan yang
beriman dan bertakwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, membina
serta memelihara alam sesuai dengan syari’at serta memanfaatkan sesuai dengan
akidah islam. 2Pendidikan adalah menumbuhkan kepribadian serta menanamkan
rasa tanggung jawab, sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana
makanan yang berfungsi memberi kekuatan, kesehatan, pertumbuhan, untuk
mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan
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hidup secara efektif dan efesien. 3 Pendidikan sudah sejak lama di sadari dan di
maknai sebagai wahana berlangsungnya pembelajaran. Di sini terjadi proses
belajar dan mengajar yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan,
dan karakter dari setiap peserta didik.
Dalam bukunya Syamsul Kurniawan,Wardani menyatakan bahwa
karakter adalah ciri khas seseorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari
konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam ligkungan sosial budaya
tertentu. karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan
dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan
yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan
berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya,dan adat istiadat.
Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang
diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang
lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang
dan sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya, orang lain
biasanya mudah untuk menilai karakter seseorang. 4
Dalam bukunya Syamsul Kurniawan, Zubaedi menyatakan bahwa
pendidikan karakter adalah pendidikan budi pakerti plus, yang intinya merupakan
program pengajaran yang bertujuan mengembangkan watak dan tabi’at peserta
didik dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai
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kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan
kerja sama yang menekankan ranah afektif (perasaan/sikap) tanpa meninggalkan
ranah kognitif (berfikir rasional), dan ranah skill (keterampilan, terampil mengolah
data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama). 5
Dalam implementasinya pendidikan karakter, kualitas guru dapat dilihat
dari dua segi, yaitu segi proses dan dan segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan
berhasil apabila melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, khususnya
mental, dan sosial dalam proses pendidik karakter di sekolah. Disamping itu dapat
dilihat dari segi gairah dan semangatnya dalam melaksanakan pendidikan karakter
di sekolah, serta adanya rasa percaya diri. Sementara itu, dari segi hasil, guru
dikatakan berhasil apabila pendidikan karakter yang dilaksanakan mampu
mengadakan perubahan karakter pada sebagian besar peserta didik ke arah yang
lebih baik6
Secara teoritis, karakter seseorang dapat diamati dari tiga aspek, yaitu:
mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good),
dan melakukan kebaikan ( doing the good). Pendidikan karakter sesungguhnya
bukan sekedar mendidik benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan
tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat memahami, merasakan, dan mau
berperilaku baik sehingga terbentuklah tabi’at yang baik. Menurut agama islam,
pendidikan karakter identik dengan dengan pendidikan akhlak karena antara
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karakter dengan spiritualitas memiliki keterkaitan yang erat. Dalam praktiknya,
pendidikan akhlak berkenaan dengan kriteria ideal dan sumber berkaitan dengan
metode, strategi, dan teknik pengajaran secara operasional. 7
Pendidikan akhlak lebih ditekankan pada pembentukan sikap batiniah
agar memiliki spontan memiliki spontanitas dalam berbuat kebaikan. Nilai benar
dan salah diukur oleh nilai-nilai agamawi. Dalam islam, nilai-nilai itu harus
merujuk pada Alqur’an dan Sunnah. Pandangan Ibn Sina dalam pendidikan akhlaq
menyatakan bahwa tugas Bapak atau guru adalah memberi penekanan kepada
pendidikan agama kepada anak-anak, karena hal itu bertujuan untuk membentuk
adab dan akhlaq yang baik. Orang tua atau pendidik itu juga perlulah memberi
contoh yang baik kepada anak-anak, karena mereka adalah golongan pertama yang
di beri pendidikan.8 Adapun adab-adab islami yang berkaitan dengan sopan santun
anak harus di tanamkan sejak dini untuk pendidikan dan perbaikan akhlak yang
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari pertama, anak dan sopan santunnya
terhadap Allah, kedua, anak bersopan santun terhadap Rasulullah, ketiga, anak
bersopan santun terhadap Al-qur’an, keempat, anak bersopan santun terhadap ilmu
dan para ulama, kelima, bersopan santun terhadap orang tua, keenam, bersopan
santun terhadap diri sendiri, ketujuh, sopan santun terhadap anak, kedelapan,sopan
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santun terhadap keluarga.9Dalam implementasinya, pendidikan akhlak masih sama
dengan halnya pendidikan moral. Walaupun beberapa lembaga sudah menyatakan
berbasis moral dan akhlak, tetapi masih berbanding lurus dengan naiknya angka
kriminalitas dan rendahnya moral di kalangan anak sekolah. 10
Pendidikan aqidah akhlak juga di terapkan di madrasah ibtidahiyah atau
MI, yang bertujuan untuk mengamalkan agama hasil proses pembelajaran dan
kegiatan pembiasaan serta membiasakan peserta didik untuk berperilaku sopan
dengan guru, teman dan orang tua.
Berdasarkan pengamatan awal di MI Ma’arif Cekok masih banyak siswa
yang memiliki tingkat sopan santun yang masih rendah terhadap guru, banyak
siswa yang membantah jika di tegur atau di nasehati Bapak atau Ibu guru, ada
siswakeluar masuk kelas tanpa izin, saat berkomunikasi mereka tidak
menggunakan tutur bahasa yang santunbahkan banyak yang berani pada
gurunya.11 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lutfi Andriani, beliau salah
satu guru di MI Ma’arif Cekokbeliau mengatakan bahwa membentuk sikap
karakter sopan santun siswa kelas IV masih sulit. Pada saat proses pembelajaran
berlangsung masih banyak siswa kelas IV dalam berkomunikasi dengan guru tidak
menggunakan tutur bahasa yang santun, ada yang berkata kotor, tidak
menunjukkan perilaku yang sopan, hal tersebut terjadi karena pengaruh teman
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mempengaruhi. Padahal guru sudah mengajarkan siswa untuk berakhlak karimah
dalam pembelajaran aqidah akhlak. Serta diadakannya pembiasaan seperti sholat
dhuha berjama’ah, sholat dhuhur berjama’ah, tahfidzul qur’an, dan setelah
pelajaran sekolah selesai siswa mengikuti kegiatan sekolah Diniyyah yang wajib
diikuti semua siswa di Ma’arif Cekok, dari kegiatan tersebut di harapkan siswa
untuk mampu meningkatkan akhlak karimah yaitu berperilaku sopan santun baik
dari perkataan maupun perbuatan kepada bapak atau ibu guru. 12Oleh karena itu
atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin memngangkat
penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER
SOPAN SANTUN MELALUI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK
(Studi Kasus Kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo).

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan judul penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan
penelitian pada implementasi pendidikan karakter sopan santun melalui
pembelajaran aqidah akhlak siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok untuk membentuk
karakter sopan santun anak dan berbudi pakerti yang baik.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pembelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo?
2. Bagaimana Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo?
3. Bagaimana Penanaman Pendidikan Karakter Sopan Santun Pada Peserta
Didik Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak Bagi Siswa Kelas IV MI Ma’arif
Cekok?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk Menjelaskan Pembelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kelas IV MI Ma’arif
Cekok Babadan Ponorogo
2. Untuk MenjelaskanPerilaku Sopan Santun Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo
3. Untuk Menjelaskan Penanaman Pendidikan Karakter Sopan Santun Pada
Peserta Didik Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak Bagi Siswa Kelas IV MI
Ma’arif Cekok

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Penelitian

ini

dapat

menambah

khasanah

keilmuan

tentang

implementasi pendidikan karakter sopan santun melalui pembelajaran akidah
akhlak siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok.
2. Secara Praktis
a. Bagi Guru
Dapat menjadi kontribusi dalam menerapkan pendidikan karakter
sopan santun sebagai pendidik, sehingga peran guru akan berusaha lebih
baik dalam melaksanakan tugasnya.
b. Bagi Siswa
Siswa dapat termotivasi agar mempunyai karakter sopan santun yang
baik terahadap bapak ibu guru.
c. Bagi Sekolah
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk bersama-sama
membimbing dan memotivasi siswa dalam meningkatkan pretasi
belajarnya.
d. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan
menambahkan pengalaman bagi peneliti khususnya dalam menerapkan
pendidikan karakter sopan santun siswa.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika yang dimaksud disini adalah merupakan keseluruhan dari isi
penelitian secara singkat yang terdiri dari enam bab. Dari bab per bab tersebut,
terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian untuk pembahasan dalam
penelitian. Maka sistematika pembahasanya dalam penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut.
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tinjuan secara global
tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, serta
dikemukakan pembahasan seperti: latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua, kajian teori yang berisi tentang pengertian pendidikan
karaktersopan santun dan pembelajaran aqidah akhlak.
Bab ketiga, metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis
penelitian, waktu dan tempat penelitian, penentuan informan peneliti, teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan
temuan,dan tahap penelitian.
Bab keempat, bab ini merupakan penjelasan tentang deskripsi data umum
dan deskripsi data khusus. Deskripsi data umum meliputi: sejarah berdirinya MI
Ma’arif Cekok, letak geografis MI Ma’arif Cekok, visi, misi dan tujuan MI
Ma’arif Cekok, keadaan tenaga pendidik, siswa, dan sarana prasarana di MI
Ma’arif Cekok. Deskripsi data khusus yang meliputi: deskripsi data tentang

penerapan pendidikan karakter sopan santun melalui pembelajaran akidah akhlak
di MI Ma’arif Cekok.
Bab lima, berisi tentang pembahasan yang meliputi: analisis data tentang
penerapan pendidikan karakter sopan santun melalui pembelajaran akidah akhlak
di MI Ma’arif Cekok.
Bab keenam, merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan
dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori
1. Pendidikan Karakter
a. Pengertian pendidikan karakter
Pembangunan karakter perlu dilakukan oleh manusia. Senada
dengan hal tersebut, Ellen G. White seperti dikutip Agus Prasetyo dan
Emusti Rivasintha mengemukakan bahwa pembangunan karakter adalah
usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan
karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar.
Pendidikan keluarga maupun pendidikan dalam sekolah, orang tua, dan
guru tetap sadar bahwa pembangunan tabi’at yang agung adalah tugas
mereka. 13
Menurut Simon Philip yang dikutip dalam bukunya Fatchul Mu’in
mengatakan bahwa, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada

suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang
ditampilkan. Sementara, Winnie memahami bahwa istilah karakter
memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama ia menunjukkan
bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak
jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku
13

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016 ), 31.

buruk.Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong,
tentulah orang tersebut memanifestsikan perilaku karakter mulia. 14
Karakter di maknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas
tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah
individuyang

dapat

membuat

keputusan

dan

siap

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat
dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan
kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan
berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat,
dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan
sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Sebagai identitas
atau jati diri suatu bangsa, karakter merupakan nilai dasar perilaku yang
menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia. Dalam pengertian yang
sederhana pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan
guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan
karakter adalah upaya sadar dan bersungguh–sungguh dari seorang guru
untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya.15
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Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Konsruksi Teoritik &Praktik( Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media,2011), 160.
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Bila ditelusuri asal karakter berasal dari bahasa Latin “ Kharakter”,
“kharassein”, Kharax”, dalam bahasa Inggris: character dan Indonesia “
Karakter”, Yunani Character, dari Charassein yang berarti membuat
tajam, membuat dalam. Dalam kamus Poerwadarminta, karakter diartikan
sebagai tabi’at, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pakerti yang
membedakan seseorang dengan yang lain
Karakter, secara jelas, mengacu kepada serangkaian sikap
(attitude),perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan
(skills). Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal
yang terbaik, kapasitas intelektual, seperti berfikir kritis dan alasan moral,
perilaku jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip
moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan
emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam
berbagai keadaan. 16
Karakter memiliki makna kejiwaan yang hanya diungkap ketika
melakukan perbuatan tertentu. Akhmad Husen dkk., mengungkapkan
makna karakter sebagai berikut. “ Sebagian para ahli berpendapat bahwa
karakter mempunyai makna psikologis atau sifat kejiwaan karena terkait
dengan aspek kepribadian (personality), akhlak atau budi pakerti atau
tabi’at, watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dari yang lain
atau kekhasan (particular quality) yang dapat menjadikan seseorang
16

Ngainun Naim, Character Building ( Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012 ), 55.

terpercaya dari orang lain. Jadi karakter merupakan nilai yang tertanam
pada diri manusia yang tercermin dalam perilakunya. 17
Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering digunakan secara
bertukar-tukar, tetapi Allport menunjukkan kata watak berarti normative,
serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan menyatakan
bahwa Character is personality evaluated and personality is character
devaluated (watak adalah kepribadian yang dinilai dan kepribadian adalah
watak yang tidak dinilai).
Karakter adalah watak,sifat, atau hal-hal yang memang sangat
mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak dalam
diri

seseorang.Sering

orang

menyebutnya

dengan

tabi’at

atau

perangai.Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak
memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu
tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam
pikiran, dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan. 18
Karakter menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama
Michael Novak, merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan
yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan
kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah”, sebagaimana yang
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ditunjukkan Novak, tidak seorangpun yang memiliki semua kebaikan itu,
dan setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan
karakter yang sering dipuji bisa sangat berbeda dengan satu dan lainnya.
Hal ini menandakan bahwa karakter antara satu orang dan orang lainnya
berbeda. 19
Pendidikan karakter dalam islam memiliki keunikan dan perbedaan
dengan pendidikan karakter di dunia Barat. Perbedaan –perbedaan tersebut
mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan
hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan pemahaman tentang
kebenaran, penolakan, terhadap otonomi moral sebagai tujuan pendidikan
moral, dan penekanan pahala diakhirat sebagai motivasi perilaku bermoral.
Inti dari perbedaan –perbedaan ini adalah keberadaan wahyu ilahi sebagai
sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam Islam.
Dalam islam tidak ada disipilin ilmu yang terpisah dari etika- etika
islam dan pentingnya komparasi akal dan wahyu dalam menentukan nilainilai moral terbuka untuk di perdebatkan, bagi kebanyakan muslim segala
yang dianggap halal dan haram dalam islam, dipahami sebagai keputusan
Allah tentang benardan baik. Islam terdapat tiga nilai utama, yaitu akhlak,
adab, dan keteladanan.20
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b. Filsafat pendidikan yang melandasi pendidikan karakter
1) Aliran Essensialisme.
Esensialisme adalah suatu aliran dalam pendidikan yang
didasarkan kepada nilai- nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal
peradaban umat manusia. Esensialisme ini memandang bahwa apabila
pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala
bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah- ubah,
mudah goyah dan kurang terarah dan tidak menentu serta kurang stabil,
karenanya untuk itu pendidikan haruslah diatas pijakan nilai yang dapat
mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama dan
nilai- nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. 21
Aliran Essensialisme ini ialah suatu aliran filsafat yang
mengharapnya kembali manusia kepada kebudayaan lama. Aliran ini
menanggap bahwa kebudayaan menganggap perbudayaan berpekerti
baik. Sebab menurut Esensialisme, nilai- nilai yang tertanam dalam
warisan budaya/sosial adalah nilai- nilai kemanusiaan yang terbentuk
secara berangsur- angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah
selama beratus tahun dan di dalamnya berakar gagasan- gagasan dan
cita- cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu.22
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Karakteristik atau ciri-ciri Filsafat Pendidikan Esensialisme,
yang disarikan oleh William C, Bagley adalah: (1) minat- minat yang
kuat dan tahan lama sering tumbuh upaya- upaya belajar awal yang
memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri
siswa; (2) pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum
dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan
ketergantungan yang khusus pada spesies manusia; (3) oleh karena
kemampuan

untuk

mendisiplinkan

diri

pendidikan, maka menegakkan disiplin

untuk

menjadi

tujuan

adalah suatu cara yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu
maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya selalu merupakan
sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak merupakan pemberian;
(4) Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh kuat tentang
pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya (progresivisme)
memberikan sebuah teori yang lemah. Apabila terdapat sebuah
pertanyaan di masa lampau tentang teori pendidikan yang diperlukan
sejumlah kecil masyarakat demokrasi di dunia, maka pertanyaan
tersebut tidak ada lagi pada hari ini. Tokoh yang terkemuka esensialisme
dan sekaligus memberikan pola dasar pemikiran pendidikan mereka
adalah Desiderius Erasmus. 23
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Ibid, 21

2) Aliran Parennialisme.
Pada zaman kehidupan modern saat ini banyak hal yang
menimbulkan krisis berbagai bidang kehidupan manusia, terutama
dalam bidang pendidikan. Aliran ini dianggap sebagai “regresif road to
culture” yaitu kembali, mundur kepada masa lampau. Parennialisme
memberikan pemecahan dengan jalan “kembali kepada kebudayaan
masa

lampau”,

kebudayaan yang dianggap

ideal.

Karena

itu

parennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, atau
proses pengembalian keadaan manusia sekarang serta kebudayaan ideal
yang dimaksud “education as cultural regression”. Parenialisme
memilih prinsip demikian karena realita zaman modern memberi alasan
obyektif, memberi kondisi atau pilihan itu. Aliran ini berharap agar
manusia dapat memahami ide sebagai suatu asa yang komprehensif.
Pandangan parenihalisme tentang belajar, Tuntutan tertinggi dalam
belajar menurut parennialisme, adalah latihan dan disiplin mental.
Maka, teori dan praktik pendidikan mengarah kepada tuntutan tersebut.
Teori dasar menurut aliran parenialisme :
a) Mental disiplin sebagai teori dasar. Menurut

parennialisme

berpendapat salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar, atau
keutamaan dalam proses belajar.
b) Rasionalitas dan asas kemerdekaan. Asas berfikir ini harus menjadi
tujuan utama pendidikan, otoritas berpikir harus disempurnakan

sesempurna mungkin. Fungsi belajar harus diabdikan bagi tujuan itu,
yaitu aktualisasi diri manusia sebagai makhluk rasional yang bersifat
merdeka.
c) Leraning to reason (belajar untuk berfikir) parennialisme tetap
percaya dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan
pendidik anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung
merupakan landasan dasar. Dan berdasarkan pertahanan itu, maka
learning to reason menjadi tujuan pokok pendidikan sekolah
menengah dan pendidikan tinggi. Salah satu tokoh perenialisme
adalah Robert M. Hutchins. 24
3) Aliran Progresivisme
Aliran progresivisme dapat diartikan aliran yang mengharapkan
perubahan secara cepat, dalam aliran ini memprioritaskan akan bahwa
pendidikan bukan hanya kumupulan pengetahuan kepada peserta didik,
tetapi juga kepada pendidikan karakter dan kemampuan berfikir
sehingga dapat berfikir secara sistematis dengan beranalisis untuk
memecahkan masalah yang ada.25
Pandangan selalu dihubungkan dengan pandangan hidup liberal
“the liberal road to culture” yang dimaksudkan dengan ini adalah
pandangan hidup yang mempunyai sifat- sifat fleksibel (tidak kaku),
24
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tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu, ingin
mengetahui, ingin menyelidiki, toleran dan open- minded (mempunyai
hati yang terbuka).26
4) Aliran Eksitensialisme
Pandanganya tentang pendidikan, disimpulkan oleh Van Cleve
dalam Existentialism and education, bahwa “ eksistensialisme tidak
menghendakli adanya aturan- aturan pendidikan dalam segala bentuk
oleh sebab itu eksistensialisme dalam hal ini menolak bentuk- bentuk
pendidikan sebagaimana yang ada sekarang. 27
c. Indikator tercapainya pendidikan karakter
Berkaitan dengan keberhasilan pendidikan karakter, dituliskan sejumlah
indikator keberhasilan pendidikan karakter, dituliskan sejumlah indikator
keberhasilan program pendidikan karakter oleh peserta didik, diantaranya
mencangkup hal- hal sebagai berikut.
1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap
perkembangannya.
2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
3) Menunjukkan sikap percaya diri.
4) Mematuhi aturan- aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang
lebih luas.
26
27

Basuki As’adi dan Miftahul Ulum, Pengantar Filsafat Pendidikan, 25.
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5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan
sosial ekonomi dalam lingkup nasional. 28
6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan dan
sumber- sumber lain secara logis, kritis dan kreatif.
7) Menunjukkan kemampuan berfikir kritis, logis, kreatif dan inovatif.
8) Mendiskripsikan gejala alam dan sosial.
9) Menghargai karya seni dan budaya nasional.Memahami hak dan
10) kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.29
d. Prinsip- prinsip pendidikan karakter
Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru
dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan
karakter. Kemendiknas memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk
mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut:
1) Mepromosikan nilai- nilai dasar etika sebagai basis karakter.
2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencangkup
pemikiran, perasaan, dan perilaku.
3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk
membangun karakter.
4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.
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5) Member kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku
yang baik.
6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang
yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka,
dan membantu mereka untuk sukses.
7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik.
8) Memfungsikan semua staf sekolah sebagai komunitas moral yang
berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai
dasar yang sama.
9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam
membangun inisiatif pendidikan karakter.
10) Mengfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam
usaha membangun karakter.
11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru- guru
karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta
didik.30
e. Tujuan pendidikan karakter
Tujuan pendidikan Karakter adalah mengupayakan pendidikan karaker
yang baik (Good Character), dan pembentukan kepribadian yang baik.
Menurut Fuad Hasan,dengan tesis pendidikan bermuara pada pengalihan

30

2014), 35.

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya, (Bandung: Alfabeta,

nilai- nilai budaya dan norma-norma sosial. Sementara Mardiatmaja
menyebut

pendidikan

karakakter

sebagai

ruh

pendidikan

dalam

memanusiakan manusia.Dari pemaparan tokoh- tokoh diatas menunjukkan
bahwa tujuan pendidikan karakter adalah merubah manusia menjadi lebih
baik dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan. 31Secara operasional
pendidikan karakter dalam settingsekolah sebagai berikut.32
1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap
penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta
didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Jadi tujuan
pertama pendidikan karakter yaitu memfasilitasi penguatan dan
pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku
anak, baik pada saat masih bersekolah maupun setelah lulus.
2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilainilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini memiliki sasaran
untuk meluruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi positif.
3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat
dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama. Tujuan ini
karakter sekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di
keluarga., jika pendidikan di sekolah hanya bertumpu pada interaksi
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antara peserta didik dengan guru di kelas dan sekolah maka pencapaian
berbagai karakter yang diharapkan akan sulit tercapai.
4) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik
sebagai penerus bangsa.
5) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 33
6) Membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif,

berakhlak mulia,

bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang
dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya
dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 34
f. Strategi pendidikan karakter
Dalam pendidikan karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam
diri siswa ada tiga tahapan strategi yang harus dilalui, diantaranya: 35
1) Moral Knowing/ Learning to know
Dalam tahapan ini tujuan diorientasikan pada penguasaan
pengetahuan tentang nilai-nilai.Siswa harus mampu a).membedakan
nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela serta nilai-nilai universal, b).
memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan
bahaya akhlak tercela dalam kehidupan c). mengenal sosok nabi
33
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Muhammad Saw. Sebagai figure teladan akhlak mulia melalui haditshadits dan sunahnya.
2) Moral Loving/ Moral Feeling
Tahapan ini untuk menumbuhkan rasa cintadan rasa butuh terhadap
nilai-nilai akhlak mulia.memlaui tahap ini pun siswa diharapkan mampu
menilai dirinya sendiri (muhasabah), semakin tahu kekurangannya.
3) Moral Doing / Learning to do
Ini adalah puncak keberhasilan mata pelajaran akhlak, siswa
mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya seharihari. Siswa menjadi semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur,
disiplin, cinta, kasih sayang, adil, murah hati dan seterusnya.
Menurut Creemers dalam bukunya jamaludin bahwa strategi dalam
mengembangkan model dasar sekolah yang efektif mencangkup empat
tingkat, yaitu siswa, kelas, dan sekolah. 36
g. Pendekatan dalam pendidikan karakter
Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proses pendidikan karakter di
perlukan pendekatan yang bersifat multiapproach, yang pelaksanaannya
meliputi hal-hal sebagai berikut:
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1) Pendekatan religius, yang menitik beratkan kepada pandangan bahwa
peserta didik adalah makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat
keagamaan.
2) Pendekatan filosofis, yang mengandung bahwa peserta didik adalah
makhluk rasional atau Homo sapiens sehingga segala sesuatu yang
menyangkut pengembangannya didasarkan pada sejauhmana kemampuan
kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan sampai pada titik maksimal
perkembangannya.
3) Pendekatan sosio kultural, yang bertumpu pada pandangan bahwa peserta
didik adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan.
4) Pendekatan scientific, dimana titik beratnya terletak pada pandangan
bahwa peserta didik memiliki kemampuan menciptakan (kognitif),
berkemauan dan merasa (emosional atau afektif).
h. Nilai- nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter
Nilai- nilai yang terkandung dalam pendidikan diantaranya:
1) Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup
rukun dengan pemeluk agama lain.
2) Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3) Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4) Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
5) Kerja Keras
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
6) Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7) Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.
8) Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.
9) Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar.

10) Semangat Kebangsaan
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
11) Cinta Tanah Air
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
12) Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
13) Bersahabat/Komunikatif
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
14) Cinta Damai
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.

15) Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya.
16) Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17) Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain
dan masyarakat yang membutuhkan.
18) Tanggung Jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan
Yang Maha Esa.37
19) Santun
Santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa
maupun tata perilakunya ke semua orang.38
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i. Bentuk- bentuk pendidikan karakter
1) Pendidikan karakter berbasis nilai religius yaitu pendidikan karakter
yang berlandaskan kebenaran wahyu (konversi moral).
2) Pendidikan karakter berbasis nilai kultul yang berupa budi pekerti,
pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh- tokoh sejarah dan para
pemimpin bangsa.
3) Pendidikan karakter berbasis lingkungan.
4) Pendidikan karakter berbasis potensi diri yaitu sikap pribadi, hasil
proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan.
5) Pendidikan karakter berbasis potensi diri ialah proses aktivitas yang
dilakukan yang dilakukan dengan segalaupaya secara sadar dan
terencana, untuk mengarahkan murid agar mereka mampu mengatasi
diri melalui kebebasan dan penalaran serta mampu mengembangkan
segala potensi diri. 39
j. Pilar-pilar pendidikan karakter
Pendidikan karakter mengacu pada pilar karakter yang terdapat dalam
the six pilar of character yang dikeluarkan oleh Character Count Coalition
( A Project Of The Joseph Institute Of Ethict). Enam jenis karakter yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
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1) Trustworthines, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi:
beritegritas, jujur, dan loyal.
2) Fairnes, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran
terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
3) Carring, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap
peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial
lingkungan sekitar.
4)

Respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai
dan menghormati orang lain.

5)

Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum
dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.

6)

Responsibilty,

bentuk

karakter

yang

membuat

seseorang

bertanggunjawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan
sebaik mungkin.
Pilar-pilar dalam pendidikan karakter yang dikemukakan diatas
merupakan orientasi bagi pendidikan karakter sehingga dilakukan
penguatan-penguatan agar dapat dipahami oleh peserta didik dan
diprkatikkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan cerminan dari
karakter yang dimiliki oleh peserta didik. 40
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2. Karakter Sopan Santun
a. Pengertian sopan santun
Pengertian sopan santun dalam islam adalah sopan santun terdiri
dari kata sopan, dan santun. Sopan artinya hormat dengan ta’dim menurut
adat yang baik, sedangkan arti santun adalah baik dan halus budi bahasa
serta tingkah lakunya, suka menolong dan menaruh belas kasihan. Dengan
demikian pengertian sopan santun adalah suatu bentuk tingkah laku yang
baik yang baik dan halus serta diiringi sikap menghormati orang lain ketika
berkomunikasi dan bergaul yang bisa ditunjukkan kepada siapapun,
kapanpun dan dimanapun. Seseorang yang memiliki sopan santun tidak
hanya memiliki sikap atau perilaku yang beradab sesuai norma yang dianut
oleh lingkungannya akan tetapi juga memiliki hati yang halus dan rasa
belaskasihan kepada orang lain.41
b. Norma sopan santun
Sopan

santun

adalah

peraturan

hidup

yang

timbul

dari

hasilpergaulan suatu kelompok. Norma kesopanan bersifat relative, artinya
apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagia
tempat, lingkungan, atau waktu. Contoh norma-norma kesopanan yaitu.
1) Mengormati orang yang lebih tua.
2) Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan.
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3) Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong.
4) Tidak meludah di sembarang tempat.
Norma kesopanan sangat penting kita terapkan, terutama dalam
bermasyarakat karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat
sekali saja kita melanggar terhadap norma kesopanan kia pasti akan
mendapat sanksi dari masyarakat semisal “cemoohan” atau yang lainnya. 42
Perilaku santun yaitu tata cara bertindak dan bertutur kata sesuai
dengan etika, norma-norma atau aturan-aturan yang diwujudkan dalam
hubungannya dengan diri sendiri, para guru sekolah, dan staf sekolah.
bertindak sesuai etika, norma atau aturan itu seperti empati, hormat, kasih
sayang, dan kebersamaan. Sedangkan tutur kata sesuai dengan etika, norma
atau aturan itu dalam menggunakan kata-kata yang sopan dalam berucap,
misalnya, mengucapkan salam kepada guru atau tamu yang datang,
mengucapkan terimakasih jika diberi sesuatu, meminta maaf jika
melakukan kesalahan, berkata jujur, sebagainya. Indikator perilaku santun
sebagaimana dimaksudkan diatas adalah
1) Menerima nasihat guru
2) Menghindari permusuhan dengan teman
3) Menjaga perasaan orang lain
4) Bersikap hormat pada orang lain
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5) Memaafkan kesalahan orang lain
6) Tutur bahasa dan tindakannya menyenangkan orang lain
7) Berposisi duduk yang sopan
8) Berpakaian yang sopan
9) Bertindak benar dan jujur dapat berkerja sama, serta
10) Menghargai diri sendiri dan orang lain
c. Cara bersopan santun
Kesopanan diajarkan kepada anak dalam setiap situasi yang ia temui,
dengan demikian anak dapat menerima dan langsung mempraktekkannya.
Pengajaran secara langsung ini akan lebih mudah diterima oleh anak dan
merekapun menjadi terbiasa menjalankanya dalam kehidupannya dalam
kehidupan kesehariannya.
Dalam bukunya Nurul Zuhriyah mengemukakan bahwa untuk merubah
perilaku siswa guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku
buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga
guru dapat membantu mengubah tingkah laku mereka. 43Sopan santun
termasuk akhlakul karimah yang harus yang harus dibiasakan kepada setiap
orang lain:
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1) Sopan Santun Terhadap Orang Tua
Salah satu karakteristik utama dari seorang muslim sejati adalah
perlakuannya yang bijak dan baik kepada orang tuanya, sebab
memperlakukan orang tua dengan hormat dan baik merupakan salah satu
ajaran Islam. Adapun indikator sopan santun terhadap orang tua yaitu: a)
menghormati orang tua, b) tidak berbicara kasar dan keras kepada orang
tua, c) berbahasa santun dalam bertutur kata kepada orang tua, d)
menerima nasihat orang tua, e) tidak membantah perintah orang tua, f)
sebelum bepergian meminta izin dan mencium tangan orang tua. Allah
mewahyukan banyak ayat yang memperkuat pesan tentang penegasan
bahwa ridha orang tua akan menentukan ridha-Nya dan menghormati
mereka dinilai sebagai keuntungan manusia yang berada satu tungkat di
bawah keimanan kepada-Nya. Dalam QS. An-Nisa’: 36 Allah
Berfirman:44

… َُ ٱ ۡع ُ ُذ وْاٱ َهَّلل َ َ َ ُ ۡع ِ ُ وْا ِ ِّۦ َ ۡعٗٔ ۖا َ ٱ ۡعنِ َ نِ َذ ۡع ٍِ إِ ۡعح َس
Artinya:Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapak,... ( QS. An-Nisa’: 36)
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Oleh karena itu, seorang muslim sejati senantiasa berbuat baik dan lebih
menghormati orang tuanya dari pada orang lain di dunia ini.
2) Sopan Santun Terhadap Guru
Sopan santun kepada guru kita adalah kita harus memuliakan
dirinya, menghargai, kesediannya untuk mengajari kita, menyimak
dengan baik kata-katanya, memerhatikan ajaran-ajaran yang yang
diberikannya, menunjukkan kesungguhan kita dengan memusatkan
pikiran kita hanya kepada dirinya.
Adapaun indikatornya sebagai berikut: a) anak harus senantiasa
menghormati guru sebagaimana menghormati kedua orang tuanya, b)
anak duduk sopan di depannya dan berbicara dengan penuh hormat, c)
apabila

guru

sedang

berbicara

maka

janganlah

memutuskan

pembicaraanya, tetapi tunggulah hingga ia selesai darinya, 45 d) tidak
duduk di tempat gurunya, e) jangan menyakiti hati seorang guru karena
ilmu yang di pelajarinya tidak akan berkah.
3) Sopan Santun Terhadap Ilmu dan Para Ulama’
a) Anak harus menghormati para ulama’ yang ikhlas. Yaitu mereka yang
mempersembahkan bagi Islam, sesuatu yang sangat agung.
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b) Menghormati ilmu yang bermanfaat dan selalu bersemangat dalam
menuntut ilmu syar’i. Karena menuntut ilmu syar’i fardhu’ain atas
setiap muslim, yang di maksud ilmu tersebut
c) Anak mengetahui akidah, ibadah, dan ajaran-ajaran Islam.
d) Menuntut ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat bagi masyarakat
muslim hukumnya adalah fardhu kifayah.46
Allah Swt berfirman dalam QS.Fathir: 28 :47

ْۗ َٰٓ ۡع
٢٨ َز ٌز َغفُ ٌر
ِ َ إََهَّلل ًَ َ ۡعخ َ ى ٱ َهَّلل َ ِي ۡعٍ ِ َ ِد ِِ ٱن ُعهَ ًَؤُوْا إِ َهَّللٌ ٱ َهَّلل
Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambahamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS.Fathir: 28)

4) Sopan Santun Terhadap Keluarga
a) Memuliakan bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek,
paman, dan bibi.
b) Memuliakan siapa saja yang lebih tua dan mengasihi yang lebih
muda, sering mengunjungi karib kerabat, berbuat baik.
c) Memberikan nasihat kepada mereka, serta mendoakan mereka agar
diberi hidayah dan ampunan dari Allah Swt.
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Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Anfal: 75 : 48

َ ُ ٱۡل ۡعر َح ِو َ ۡعع
َ َ أ ُ ْا نُ وْا ۡع
٧٥ ب ٱ َهَّلل ِۚ ِ إِ َهَّللٌ ٱ َهَّلل َ ِ ُكمِّ َ ۡعي ٍء َ ِه ُۢ ُى
ِ َض ِفي ِت
ٖ ضهُىۡع أ ۡع نَى ِ َ ۡعع
Artinya:

Orang-orang

yang

mempunyai

hubungan

kerabat

itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang
bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Anfal: 75)
5) Sopan Santun dalam Berjalan
a) Seorang murid patutlah berjalan dengan lurus.
b) Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan.
c) Tidak boleh bertingkah dengan gerakan tidak pantas.
d) Tidak patut berjalan terlampau cepat dan tidak boleh berjalan lambat.
e) Bersikap sombong ketika berjalan karena Allah tidak menyukai orang
yang sombong.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Luqman: 18.49
48
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١٨ ِ َي َ حً ۖا إِ َهَّللٌ ٱ َهَّلل َ َ ُِحبُّ ُ َهَّللم ُي ۡعختَ ٖل فَ ُخ ٖر

ش فِي ٱ ۡعۡلَ ۡعر
َ ُ ََ
ِ س َ َ ًَۡع
ِ ص ِّع ۡع خَ َهَّللذكَ نِهَُهَّلل

Artinya:Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Al-Luqman: 18)
f) Apabila sambil berjalan bersama teman– temannya tidak boleh
bergurau,
g) Tidak boleh mengeraskan suaranya ketika berbicara atau tertawa dan
tidak boleh mengejek seseorang. Semua itu buruk sekali dan tidak
pantas bagi seorang murid yang berpendidikan.
6) Sopan Santun Terhadap Teman-temannya
a) Seorang murid harus mencintai teman- temannya, karena mereka
belajar bersama di satu sekolahan seperti mereka hidup bersama
saudara-saudara di dalam satu rumah.
b) Mengucapkan salam setiap kali bertemu teman.
c) Menghindari permusuhan dengan teman.
d) Tidak menghina dan meremehkan teman.
e) Memaafkan teman bila mereka lupa atau tidak sengaja melakukan
kesalahan.
f) Saling tolong menolong dan bekerja sama.
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Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah : 2.50

ۖا
َ َ َ َع َ َُ ْاو َ هَى ٱ ۡعن ِ ِّ َ ٱنتَهَّلل ۡع َ َ َ َ َع َ َُ ْاو َ هَى ٱ ۡع ِ ۡع ِى َ ٱ ۡعنع ۡعُذ َ ِۚ ٌِ َ ٱ َهَّلل ُ وْاٱ َهَّلل ۖا
٢ ِ َ إِ َهَّللٌ ٱ َهَّلل َ َ ِذ ُذ ٱ ۡعن ِع
Artinya:Dan

tolong-menolonglah

kamu

dalam

(mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. ( QS. Al-maidah: 2)
g) Apabila

ingin di cintai oleh teman-teman, maka janganlah anak

menjadi kikir dan sombong terhadap mereka jika mereka meminjam
sesuatu, karena sifat kikir dan sombong itu termasuk perilaku yang
buruk.

3. Pembelajaran Aqidah Akhlak
a. Pengertian pembelajaran aqidah akhlak
Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi
dua aspek, yaitu : belajar bertuju kepada apa yang harus dilakukan kepada
siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru
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sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara
terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dan
siswa serta antara siswa dan siswa di saat pembelajaran sedang
berlangsung. Dengan kata lain pembelajaran pada hakikatnya merupakan
proses komunikasi antara peserta didik dengan serta antar peserta didik
dalam rangka perubahan sikap. Pembelajaran adalah inti dari proses
pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan
utama.

Pembelajaran merupakan saatu proses

yang

mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik
yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.51
Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktifitas belajar
dan mengajar. Aktifitas belajar secara metodologis cenderung lebih
dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan
oleh guru. Jadi, pembelajaran ringkasan dari kata belajar dan mengajar.
Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar
dan mengajar atau (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan
belajar

mengajar

(KBM).Kata

atau

istilah

pembelajaran

dan

penggunaannya masih tergolong baru, yang mulai popular semenjak
lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003.
Menurut undang-undang ini, pembelajaran diartikan sebagai interaksi
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peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,
penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan
pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk
membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam
implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini di identikan dengan
kata mengajar.52
Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar”berasal kata
dasar “ajar”, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya
diketahui. Yang pembelajaran yang semula di ambil dari kata “ajar”
ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata ”pembelajaran”,
diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan
sehingga anak didik mau belajar.53
Syaiful sagala mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan
komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sedangkan
belajar dilakukan oleh peserta didik. 54Pembelajaran yang efektif adalah
pembelajaran yang diterapkan guru dengan maksud untuk menghasilkan
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tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam waktu tertentu kompetensi belajar
dapat dicapai siswa dengan baik atau tuntas. Selain itu menggunakan
pembelajaran yang inovatif yaitu pembelajaran yang mendorong aktivitas
belajar, dalam maksud inovatif disini dalam kegiatan pembelajaran itu
terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru sebagai fasilitator belajar,
tetapi juga dari siswa yang sedang belajar. Melalui pembelajaran inovatif
ini, siswa tidak akan buta tentang teknologi yang ada dengan sekarang
ini. 55
Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas
pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan
pendidikan. Konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses
dimana

lingkungan

seseorang

secara

disengaja

dikelola

untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisikondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu,
pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 56
Pelajaran aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang
diajarkan di sekolah formal dan merupakan rumpunan mata pelajaran
pendidikan agama islam (PAI). kata aqidah akhlak terdiri dari aqidah dan
akhlak. Sedangkan yang dimaksud aqidah dalam bahasa arab menurut
55

Hamzah B.Uno, Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan Pailkem (Jakarta: Bumi
Aksara,2011), 11-13.
56
Syaiful Sagala, Konsep dan MaknaPembelajaran( Bandung: Alfabeta, 2014),61.

etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat
dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian
teknis artinya adalah iman atau keyakinan. 57Secara terminologi menurut
Ibnu Maskawaih memberikan definisi akhlak yaitu suatu keadaan bagi jiwa
yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu melalui
pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua ada yang
berasal dari tabiat aslinya, adapula yang diperoleh dari kebiasaan yang
berulang-ulang boleh jadi, pada mulanya tindakan-tindakan itu melalui
pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka
jadilah suatu bakat dan akhlak. Kemudian Al-Ghazali memberikan definisi
yaitu suatu ungkapan tentang keadaan pada jiwa bagian dalam yang
melahirkan macam-macam tindakan dengan mudah, tanpa memerlukan
pikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Jika keadaan pada jiwa itu
melahirkan tindakan-tindakan yang baik menurut akal dan agama, keadaan
itu disebut sumber akhlak yang baik, akan tetapi jikaa melahirkan tindakantindakan yang buruk, keadaan itu disebut sumber akhlak yang buruk. 58
Menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena
akhlak adalah insting(garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi
golongan ini bahwa masalah akhlak adalah pembawa dari manusia sendiri,
57

Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), 345.
58
Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2006), 88.

yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada pada diri
manusia, dan dapat juga kata hati intuisi yang selalu cendeung pada
kebenaran. Selanjutnya ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak
adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan
sungguh-sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini
umumnya datang dari ulama-ulama islam yang cenderung pada akhlak.
Yaitu Ibnu Miskawaih, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. 59
Dengan uraian tersebut dapat mengatakan bahwa akhlak merupakan
hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap
berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri manusia. Jika program
pendidikan akhlak itu dirancang dengan baik, sistematik dan dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan anak-anak atau orangorang yang baik akhlaknya. Disinilah letak dan fungsi lembaga pendidikan.
Pendidikan akhlak merupakan upaya kearah terwujudnya sikap batin yang
mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan- perbuatan yang
bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria benar
dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk pada Alqur’an
dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.
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Dengan demikian pendidikan akhlak

bisa

dikatakan

sebagai

pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam. Telaah lebih dalam
terhadap konsep akhlak yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendidikan
Islam masa lalu seperti Ibnu Miskawaih, Al-Qabisi, Ibn Sina, Al-Ghazali
dan Al-Zarnuji, menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak
adalah terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter
positif ini tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam
kehidupan manusia. 60
b. Metode pembelajaran aqidah akhlak
Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru untuk
mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas dimana guru
dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung.
Sanjaya mengemukakan bahwa bahwa metode adalah cara yang
digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam
kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dan
menurut Widja merupakan cara atau teknik yang merupakan perangkat
sarana untuk menunjang pelaksanaan strategi mengajar.61
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Penetapan metode pembelajaran dapat divariasikan melalui strategi
yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses
yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa
metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan
strategi pembelajaran, diantaranya: 62
1) Ceramah
Metode ceramah merupakan keterangan yang disampaikan secara lisan
atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai
tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Metode
ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui
penuturan secara lisan atau penjelasan langsung pada sekelompok
peserta didik.63
2) Demonstrasi
Metode demonstrasi merupakan metode yang digunakan dalam
pembelajaran guru dengan menunjukkan apa yang sedang diterangkan
atau memperlihatkan sesuatu kepada peserta didik.. Dengan demikian
biasanya digunakan dengan memadukan metode ceramah.
3) Diskusi
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Metode diskusi merupakan percakapan yang direncanakan atau
dipersiapkan dalam tiga orang atau lebih tentang topik tertentu, dengan
seorang pemimpin.
4) Simulasi
Metode simulasi merupakan tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja
(bukan sebenarnya). Metode simulasi penyampaian materi dengan
menirukan atau perbuatan yang pura-pura saja.
5) Tanya Jawab
Metode tanya jawab adalah penyajian materi dengan menunjukkan
pertanyaan, baik dari guru ke peserta didik, atau dari peserta didik ke
guru. Biasanya metode tanya jawab dilaksanakan bersamaan dengan
metode ceramah.
Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran
aqidah akhlak menyesuaikan dengan materi yang dipelajarinya, karena
setiap metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masingmasing. Maka disini peran guru sangat penting karena guru yang
mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran.

c. Media pembelajaran aqidah akhlak

Media pembelajaran sebagai pengantar atau perantara, diartikan pula
sebagai pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam dunia
pendidikan dan pembelajaran, media diartikan sebagai alat dan bahan yang
membawa informasi atau bahan pelajaran yang bertujuan mempermudah
mencapai tujuan pembelajaran.64
Menurut Hamalik guru sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran
harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam media
pembelajaran, yang meliputi: (a)media sebagai alat komunikasi guna lebih
mengefektifkan proses belajar mengajar, (b) fungsi media dalam rangka
mencapai tujuan pendidian, (c) seluk-beluk proses belajar, (d) hubungan
antar metode mengajar dan media pembelajaran, (e) pemilihan dan
penggunaan media pembelajaran, (g) berbagai jenis alat dan teknik media
pembelajaran, (h) media pembelajaran dalam setiap mata pembelajaran, (i)
usaha inovasi dalam media pembelajaran. 65
d. Model- model pendidikan akhlak dalam al-qur’an
1) Model pembiasaan
Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter kepada taraf yang
baik, dalam artian terjadi keseimbangan antara ilmu dan amal, maka alqur’an juga memberikan model pembiasaan dan praktik keilmuan.
64
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Proses pendidikan yang terkait dengan perilaku ataupun sikap tanpa
diikuti dan didukung adanya praktik dan pembiasaan pada diri, maka
pendidikan itu hanya jadi angan-angan belaka karena pembiasaan dalam
proses pendidikan sangat dibutuhkan. Model pembiasaan ini mendorong
dan memberikan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang
membutuhkan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang
membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang berat bisa menjadi
ringan bagi anak didik bila kerap kali dilaksanakan.
2) Model teladan
Keteladanan atau qudwah merupakan satu model yang sangat
efektif untuk memengaruhi orang lain. Pembinaan akhlak melalui
keteladanan memang cukup representatif untuk ditetapkan. Menurut
Abdullah Nasih Ulwan, keteladanan merupakan kunci dari pendidikan
akhlak seorang anak. Dengan keteladanan yang diperolehnya di
lingkungan rumah dan sekolah, seorang anak akan mendapatkan
kesempurnaan dan keteladanan aqidah, keluhuran moral, kekuatan
fisik, serta kematangan mental dan pengetahuan.

3) Model kisah

Kisah merupakan sarana yang mudah untuk mendidik manusia.
Model ini sangat banyak dijumpai dalam Al-Qur’an sudah menjadi
kisah-kisah populer dalam dunia pendidikan. 66
e. Tujuan pembelajaran aqidah akhlak
Aqidah Akhlak di madrasah ibtidaiyah merupakan salah satu mata
pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitan dengan
pengenalan dan penghayatan terhadap asma’ul husna, serta penciptaan
suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamakan akhlak terpuji
dan adab Islamimelalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara-cara
dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 67
Berdasarkan permenag No 2 tahun 2008 mata pelajaran Aqidah
Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta
didikagar dapat:
a.

Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan
pengmbangan pengetahuan, pengahayatan, pengamatan, pembiasaan,
serta pengamalan peserta didik tentang Akidah Islam sehingga menjadi
manusia muslim yang berkembang keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT.
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b.

Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak
tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu
maupun sosial, senagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah
islam.

B. Telaah Hasil Pustaka Penelitian Terdahulu
Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis teliti maka penulis
melakukan telaah pustaka dengan mencari judul penelitian yang dilaksanakan oleh
peneliti terdahulu, diantaranya:
1. Dari

hasil

penelitian

”IMPLEMENTASI

terdahulu

PENDIDIKAN

oleh

Ismi

Latifah

KARAKTER

dengan
PADA

Judul
MATA

PELAJARAN PAI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KEDIRI 2”
ditemukan bahwa latar belakang dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar
PAI sudah dapat dikatakan baik, pasalnya perencanaan pembelajaran PAI di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri 2 tersusun secara sistematis, hal ini
ditunjukkan dengan rencana pembelajaran yang sudah didesain mengacu pada
pendidikan karakter.
Pengembangan implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran
PAI Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri 2 bahwa ada beberapa upaya
pengembangan madrasah. Terdiri dari kurikulum yang sudah terdesain pada
mata pelajaran PAI dan kurikulum yang didesain madrasah sendiri seperti

halnya kegiatan positif yang mendorong siswa untuk mengamalkan nilai-nilai
karakter agama pada dirinya baik ibadah mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh.
Faktor pendukung dan faktor penghambat terlaksananya implementasi
pendidikan karakter pada mata pelajaran PAI Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kediri 2 yakni masih adanya beberapa guru yang kurang perduli pada
perkembangan perilaku siswabaik itu perilaku yang menyimpang ataupun tidak,
sedangkan faktor pendukung dalam hal ini yakni proses kegiatan belajar
mengajar mata pelajaran PAI berlangsung didukung sarana dan prasarana kelas
baik minat belajar siswa yang bagus, suasana kelas yang nyaman, sehingga
menjadikan proses belajar mengajar PAI menjadi lancar.
Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ismi Latifah memiliki
kemiripan dengan yang dilakukan penulis yang sama-sama mengkaji tentang
pendidikan karakter, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini,
saudari Ismi Latifah mengangkat judul ”Implementasi Pendidikan Karakter
Pada Mata Pelajaran PAI Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri 2”, sedangkan
penulis disini mengangkat judul “ Implementasi Pendidikan Karakter Sopan
Santun Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas IV MI Ma’arif Cekok”. 68
2. Dari hasil penelitian terdahulu oleh Nur Cahya Ningsih dengan judul
“PEMBINAAN SIKAP SOPAN SISWA TERHADAP GURU DI MTS
NEGERI 1 RAKIT KECAMATAN RAKIT KABUBATEN BANJAREJO” di
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temukan bahwa pembinaan sikap sopan siswa terhadap guru mencakup sikap
sopan dalam perkataan, sopan santun dalam perbuatan dan sopan santun dalam
berpakaian.
Tujuan dari pembinaan sikap sopan santun siswa di MTs Negeri 1
Rakit yaitu agar terciptanya peserta didik yang memiliki akhlak yang baik yaitu
berbudi luhur. Kemudian sikap sopan yang dibina yaitu sikap sopan dalam
berbahasa,

sopan

santundalam

perbuatan

dan

sopan

santun

dalam

berpakaian.Proses pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru di madrasah
yaitu: melalui keteladanan, teguran, nasihat, dan sanksi, dengan pembinaan
sikap sopan siswa diharapkan para siswaakan memiliki akhlak yag baik
terhadap gurunya.
Penelitian yang dilakukan saudari Nur Cahya Ningsih memiliki
kemiripan dengan yang dilakukan penulis yang sama-sama mengkaji tentang
sopan santun siswa terhadap guru, akan tetapi terdapat berbedaan dalam
penelitian ini, saudari Nur Cahya Ningsih mengangkat judul “Pembinaan Sikap
Sopan Siswa Terhadap Guru Di Mts Negeri 1 Rakit Kecamatan Rakit
Kabubaten Banjarejo” sedangkan penulis disini mengangkat sebuah judul
“Implementasi Pendidikan Karakter Sopan Santun Melalui Pembelajaran
Aqidah Akhlak Kelas IV MI Ma’arif Cekok”.69
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam peneliti ini digunakan metodologi penelitian pendekatan
kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan dan perilaku yang diamati.70
Jenis penelitian ini yaitu studi kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk
mempelajari secara intensif tentang latar belakang posisi saat ini, serta
interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. 71
2. Kehadiran Penelitian
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan
berperan serta namun peran penelitian yang menetukan keseluruhan
sekenarionya.72 Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa
yang dilakukan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang–orang dalam
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situasi penelitian memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. 73
Kedudukan manusia dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus
merupakan perencanaan pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran
data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian. 74
Hal yang pertama kali dilakukan adalah mendatangi kepala sekolah
untuk meminta izin melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan
wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru di MI Ma’arif Cekok, untuk
mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan analisa.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilakukan di Mi Ma’arif Cekok Babadan
Ponorogo: terletak di Jln. Sunan Kalijaga Desa Cekok, Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo.
4. Sumber Data
Sumber data pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan
dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan
tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 75
a. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai
merupakan sumber data utama serta catatan tertulis atau melalui perekaman
video/ audio tapes, pengambilan foto, atau film.
73
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b. Dilihat dari segi sumber buku berupa buku dan majalah ilmiah merupakan
juga termasuk sumber buku. Dari sumber arsip penelitian.
c. Foto, yaitu foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.
d. Data statistik, yang tersedia sebagai sumber dan tambahan bagi
keperluannya. 76
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif
fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi
dengan subjek

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar,

dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu unttuk melengkapi
data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau
tentang subjek).
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan pada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban
responden, wawancara dapat dilakukan secara langsumg maupun tidak
langsung dengan sumber data. Agar wawancara dapat dijadikan teknik
pengumpul data yang efektif hendaknya disusun terlebih dahulu panduan
wawancara sehingga petanyaan diajukan menjadi terarah setiap jawaban
atau informasi yang diberikan oleh respoden segera di catat.Teknik
76
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wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa

pertanyaan secara

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga dengan
wawancara mendalam ini data-data dapat terkumpul maksimal.77
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang karakter
sopan santun siswa di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Dalam
penelitian ini orang-orang yang dijadikan informan meliputi kepala
sekolah, guru aqidah akhlak, dan wali kelas.
b. Observasi
Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 78 Dalam penelitian
ini digunakan jenis observasi non partisipan yaitu dimana observer tidak
ikut didalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah
berkedudukan selaku pengamat. Didalam hal observer hanya bertindak
sebagai penonton tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

79

Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari
obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu
menjadi bagian dari situasi tersebut.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sutau cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan
berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data
yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, dalam penelitian sosial, fungsi
data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data
pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui
observasi dan wawancara mendalam. 80
6. Analisa Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik
analisis data dalam kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti
konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga
sampai tuntas datanya sampai jenuh.Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
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Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 1.1
berikut:81

Pengumpulan
data

Penyajian data

Reduksi data
Kesimpulankesimpulan:
penarikan/verivikasi

Gambar 1.1. Komponen dalam analisis data (Interaktif Model)
Keterangan :
a. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
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b. Penyajian data
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek
yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,
hipotesis atau teori.82
7. Pengecekan Keabsaan Data
Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan pembuktian
kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun
pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi adalahcara terbaik
untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada
82
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dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai
kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan dengan kata lain bahwa
triangulasi,

peneliti

dapat

me-recheck

temuanya

dengan

jalan

membandingkanya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 83
8. Tahapan- tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah
dengan tahap terakhir penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian.
Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 84
a. Tahap pra lapangan, meliputi mnyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan
lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan
penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan 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 laporan penelitian.
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BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. Data Umum
1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Cekok
MI Ma’arifCekokmerupakan Madrasah tertua yang kedua di Ponorogo,
beridirisejaktahun

1943,

semulamerupakanpendidikan

non

formal

yaitupendidikan Madrasah Diniyah.Kemudian 1962 di rubahmenjadi MI
Ma'arifCekokPonorogo.MI
iniberadapadasuatulembagapendidikanMa'arifyaitusuatulembaga

yang

beradapadaBanom

yang

NU

danmendapatresponsertasambutan

baikdarimasyarakatlingkungandesaCekokmaupunsekitarnya.
Dengan perkembangannya MI ini sering mendapatkan kejuaraankejuaraan baik di tingkat kecamatan dan Kabupaten MI ma’arif Cekok
dipercaya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pendidikan agama dan
umun dilingkungan sekitarnya. Dalamrangkameningkatkanmutupendidikan,
maka

Madrasah

tersebutdiharapkanbenar-benarmampu

melaksanakan,

mengembangkanketrampilandalamperencanaandanpengelolaan Madrasah.
MI
Ma’arifCekokPonorogomenyelenggarakanpendidikantingkatdasarpertama

yang memadukanantarakurikulumnasionaldan agama. Di sampingitu, program
pendidikandiarahkanpadapenguasaankecakapanhidupsehinggaseluruhlulusand
iharapkanmemilikikemampuanakademisdankecakapanhidup yang baik agar
dapatmengatasiberbagaipersoalan yang dihadapi di masa yang akandatang.
Kemudianrealisasidalam proses belajarmengajar, sekolahinimemiliki
program service learningyaituanakdiusahakanbelajarditempatterbuka (real)
yang

adakaitannyadenganmateri-materipelajaran.

Perpaduanantarabeberapakomponentersebutdimaksudkanuntukmenjadikan
proses pembelajaranlebihbermaknadansesuaidengankebutuhansiswakedepan.
2. LetakGeografis MI Ma’arifCekok
Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok terletak di pedesaan yang
sebagian ekonomi penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.
Tepatnya

di

Jln.

SunanKalijagaDesaCekok,

KecamatanBabadan,

KabupatenPonorogo.
3. Visi, MisidanTujuan Madrasah
MI Ma’arif Cekok merupakan lembaga pendidikan islam yang bernaung di
bawah Departemen Agama. Dalam menyelenggarakan aktivitas akademisnya
MI Ma’arif Cekok memiliki visi, misi dan tujuan madrasah untuk menentukan
langkah dan sepak terjang madrasah dalam upaya mencerdaskan masyarakat.

a. Visi Madarasah MI Ma’arif Cekok
Membentuk pribadi yang sholeh, unggul dalam prestasi berhaluan
ahlussunnah wal jama’ah.
1) Mengembangkan kurikulum yang terpadu.
2) Memilikidayasaingdalamprestasiujiannasionaldan non akademik.
3) Ungguldalambacatulis al qurandanakhlakulkarimah.
4) Menjadikanajaranislamdannilainilaiislamahlussunnahwaljama’ahsebagailandasansikapdanperilakukehi
dupansehari-hari.
5) Inovasisecaraterusmenerusdalamstrategipembelajaran.
6) Terpenuhinyatenagapendidikdankependidikan

yang

professional

dankompeten.
7) Terpenuhinyasaranaprasaranadan

media

pembelajaransesuaistandarpelayanan minimal.
8) Ungguldalamimplementasimanagemenberbasis madrasah.
9) Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembiayaanpendidikan.
10) Penilaian yang otentikdanvariatif.
b. MisiMI Ma’arif Cekok
1) Melaksanakanpengembangankurikulum yang terpadu.
2) Mewujudkanpesertadidik
memilikidayasaingdalamprestasiujiannasionaldan non akademik.

yang

3) Mengoptimalkan

program

TPQ

dan

Tahfidzul

sertabimbinganibadahuntukmewujudkanpesertadidik

Quran
yang

unggulbacatulis al qurandanakhlakulkarimah.
4) Menanamkanajarandannilainilaiislamahlussunnahwaljamaahdalamkehidupansehari-hari.
5) Melakukaninovasisecaraterusmenerusdalamstrategipembelajaran.
6) Melaksanakanpengembanganprofesionalismedankompetensipendidikda
ntenagakependidikan.
7) Melaksanakanpengembangansaranaprasaranadan media pembelajaran.
8) Melaksanakanpengembanganmanagemenberbasis madrasah.
9) Meningkatkanpartisipasimasyarakatdalammembangunpembiayaanpendi
dikan.
10) Melaksanakanpenilaian yang otentikdanvariatif.
c. Tujuan Madrasah
1) Meningkatkanpengamalan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan
Santun) pada seluruhwargaMadrasah.
2) Meningkatkan pengamalan shalat dhuhadan berjamaah dhuhur di
madrasah
3) Meningkatkan nilai rata-rata UN dan UAMBN secara berkelanjutan.
4) Mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing pada
Porseni MI maupun Porseni SD di tingkat kecamatan, Kabupaten
bahkan Provinsi.

5) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada Madrasah/Sekolah
yang favorit.
6) Meningkatkan kepedulian warga Madrasah terhadap

kesehatan,

kebersihan dan keindahan lingkungan Madrasah.
7) Mewujudkan tim olimpiade MIPA yang mampu bersaing di tingkat
Kabupaten.
8) Meningkatkan jumlah sarana/prasarana serta pemberdayaannya yang
mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik
9) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai IT bahasa Arab
dan Inggris secara aktif
10) Mewujudkan

madrasah

sebagai

lembaga

pendidikan

yang

diperhitungkan oleh masyarakat Desa Cekok Babadan khususnya dan
Ponorogo pada umumnya.
11) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pilihan utama masyarakat.
4. Keadaan Siswa MI Ma’arif Cekok
Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
Ma’arif Cekok sebagian besar berasal dari desa cekok. Ada juga yang berasal
dari desa sekitar. Misalnya dari kadipaten, tentunya latar belakang keluarga
dan ekonominya berbeda-beda, sehingga kemampuan dasar dari dalam
keluargapun tidak sama. Ada yang dari lingkungan keluarga yang cukup kuat
dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama, bahkan ada sebagian anak
yang berasal dari keluarga yang kurang peduli terhadap pendidikan agama.

Dari lingkungan yang beranekaragam itulah sehingga siswa-siswa
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok dalam memahami dan menyerap materi
pelajaran sangat bermacam-macam, ada yang sangat mudah dalam memahami
suatu materi, ada yang biasa-biasa saja bahkan ada yang sangat sulit
memahami suatu materi. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-masing siswa
juga tidak sama.
Siswa MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 berjumlah
yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun perincian data siswa adalah
sebagai berikut:
Daftar Jumlah kelas 1 sampai 6 MI Ma’arif Cekok Ponorogo
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kelas
1A
1B
II A
II B
III A
III B
IV A
IV B
V
VI

Jumlah Siswa

25
23
17
16
16
17
18
17
31
29

Jumlah Siswa MI Cekok
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Daftar Siswa Kelas IVB MI Ma’arif Cekok Ponorogo
NO
1
2

Nama Siswa
Arum Daun Aprilia
Bunga Permatasari

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fakhira Ahmad Zakaria
Fauza A.F
M. Aditiya Fachrizal
M. Kholifatur Rosidin
M. Adiptiyan Nur Ferdiansyah
Naizila Rohmatul Atsna
Nadia Ulfatunnisa
Reyhan Bahrul Ichsani
Sinta Naura Royani
Syahira Alhawa
Sania Fitri Alyyana
Tegar Acok F
Umi Masruroh
Viki Iqbal Salsa Putra
Rina Istianingrum

5. Keadaan Guru danKaryawan di MI Ma’arifCekok
Guru yang dimaksudkan disini adalah seorang pendidik yang memikul
tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti
pendidik adalah seorang dewasa yang benar-benar dapat mempengaruhi,
membimbing dan mengarahkan pendidikan anak didiknya,. Sebab menjadi
seorang pendidik bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan
tetapi juga harus memperhatikan dan membentuk jasmani dan rohani anak
didik, apalagi mendidik madrasah ibtidaiyah yang memerlukan keuletan,
kesabaran, dan profesionalisme seklaigus kearifan menyampaikan materi
pelajaran, agar tujuam yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pendidik adalah orang yang sangat menentukan berhasil tidaknya
pendidikan murid-murid di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok, karena
mereka sangat berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan melangkah.
Apapun yang dilakukan seorang pendidik tidak lepas dari pengamatan anak
didiknya.
Para pendidik di Mi Ma’arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018
berjumlah

orang guru, 6 guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan

ditambah 1 orang kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru tersebut 2 orang
diantaranya PNS, dan GTT, dan 1 penjaga. Sedangkan tingkat pendidikannya
mayoritas SI. Namun ada satu guru baru yang masih D1.
Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan.
Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi bagian
dalam seluruh proses yang berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif
Cekok. Mereka ada yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang sebagai
petugas UKS.
6.

SaranadanPrasarana MI Ma’arifCekok
Saranadanprasarana

di

MI

Ma’arifCekokPonorogoantara

lain

adalahruangteoriatauruangkelasada 9 ruang, laboratorium IPA, perpustakaan,
ruangklinik, ruang BP BK, ruangkepalasekolah, ruang guru, ruang TU,
kamarmandiatau WC guru ada 4, kamarmandiatau WC siswaada 8,
danruangibadahataumushola.

B. Data Khusus
1. Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas IVMI Ma’arif Cekok Babadan
Ponorogo
a. Latar belakang pembelajaran aqidah akhlak
Pembelajaran

merupakan

suatu

proses

yang

mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik
yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi
proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan
tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik.
Pelajaran aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang
diajarkan di sekolah formal dan merupakan rumpunan mata pelajaran
pendidikan agama islam (PAI).
Peneliti melakukan observasi pada saat pembelajaran Aqidah akhlak di MI
Ma’arif Cekok. Hasil dari observasi adalah sebagai berikut:
Pada saat pembelajaran berlangsung ibu guru menjelaskan materi yang
akan di pelajari yang berkaitan dengan akhlak terpuji dan tercela,
kemudian siswa mencatat apa yang sudah di jelaskan guru, dan guru
memberikan pertanyaan untuk menyebutkan akhlak terpuji dan tercela
dan ditulis dalam buku tulis siswa.85

Dari hasil observasi yang dilakukan Dalam pembelajaran aqidah
akhlak agar dapat membentuk sikap sopan santun siswa sesuai ajaran
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agama Islam, dengan ini di adakannya pembelajaran aqidah akhlak dapat
menceritakan kisah-kisah tauladan para Rasul, Nabi, dan para sahabatnya.
Proses pembelajaran adakalanya siswa bahkan guru mengalami
kejenuhan. Hal ini tentu menjadi masalah bagi tercapainya tujuan
pembelajaran. Untuk mengatasi kejenuhan, perlu diciptakan situasi dan
kondisi pembelajaran efektif, inovatif dan bervariasi. Menurut ibu Lutfi
selaku guru aqidah akhlak bahwa:
Proses pembelajaran Aqidah Akhlak secara garis besar berjalan dengan
lancar dan efektif mbak, kadang kala menggunakan pembelajaran yang
aktif dan inovatif serta menggunakan variasi dalam mengajar agar anak
tidak jenuh dan bosan dan kurikulum yang dipakai dari kementerian
86
agama menggunakan K13 atau kurikulum tahun 2013.

Untuk memperkuat penjelasan yang diutarakan guru aqidah akhlak penulis
mencari informasi kepada Umi siswa kelas IV dia mengatakan bahwa “Iya
kadang- kadang kak, seperti penataan bangku di buat berbentuk U. dan
menurut saya menarik kak tidak bosan lebih fokus dalam belajar dan lebih
semangat”.87
Dalam proses pembelajaran di MI Ma’arif Cekok secara garis besar
berjalan dengan lancar, efektif dan inovatif serta menggunakan pegelolaan
kelas yang bervariasi dalam mengajar agar anak tidak jenuh sehingga anak
lebih semangat dan tidak bosan dalam proses pembelajaran dan kurikulum

86
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yang dipakai dari kementerian agama menggunakan K13 atau kurikulum
tahun 2013.
Dalam
strategi,yang

proses
bertujuan

pembelajaran
untuk

aqidah

meningkatkan

akhlak,

mempunyai

keberhasilan

suatu

pembelajaran menurut ibu Lutfi menjelaskan bahwa:
Strategi pembelajaran aqidah akhlak bertujuan memberikan motivasi
kepada anak untuk selalu berbuat perilaku yang baik sesuai yang
diajarkan di materi aqidah akhlak selain itu strategi bertujuan untuk
memiliki gairah semangat anak dalam belajar .88

Strategi penting dalan setiap mata pelajaran agar dalam proses
pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan bisa membuat nyaman siswa,
dengan begitu siswa akan terbentuk karakter yang baik, dansopan santun
dalam berperilaku. Dalam pelaksanaan pembelajaran tidak akan tercapai
tanpa dengan adanya metode pembelajaran ada beberapa metode yang
diterapkan seperti yang di utarakan oleh bu Lutfi selaku guru aqidah akhlak
bahwa:
Pembelajaran aqidah akhlak di MI Ma’arif Cekok diantaranya dengan
metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan
menggunakan model pembiasaan seperti pembiasaan
bertemu
gurudengan berjabatan tangan danmengucapkan salam ketika masuk
rumah, dan masuk kelas.89

Adapun pelaksanaan dalam kelas metode yang digunakan adalah
metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan pembiasaan. Metode
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran aqidah akhlak
88
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menyesuaikan dengan materi yang dipelajarinya,karena guru yang
mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran. Dan
model pembelajaran akhlak yang diterapkan yaitu model pembiasaan
karena proses pendidikan yang terkait dengan perilaku ataupun sikap tanpa
diikuti dan didukung adanya praktik dan pembiasaan pada diri, maka
pendidikan itu hanya jadi angan-angan belaka karena pembiasaan dalam
proses pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk anak menjadi
karakter yang berakhlak mulia.
Media pendidikan merupakan satu sumber atau bahan pelajaran
yang mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Aneka macam bentuk
dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber
ilmu pengetahuan bagi anak didik. Media juga digunakan dalam
pembelajaran aqidah akhlak seperti yang di ungkapkan dari bu Lutfi,
tentang media aqidah akhlak.
Media pembelajaran aqidah akhlak ini kadang-kadang menggunakan
audio visual yang di putar melalui LCD proyektor karena dengan media
tersebut tidak hanya berbicara tetapi menunjukkan gambar yang berkaitan
dengan mata pelajaran dan materi pada saat diajarkan. Siswa dengan
adanya media tersebut sangat tertarik dan memperhatikan pada
pembelajaran berlangsung. 90

Untuk memperkuat penjelasan yang diutarakan guru aqidah akhlak
penulis mencari informasi kepada Jaka siswa kelas IV dia mengatakan
bahwa “Medianya kadang pakai LCD proyektor kak, terus kertas manila

90
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yang dipotong kecil-kecil di tempel di papan tulis berisikan materi yang
akan di jelaksan ibu guru”.
Media pembelajaran aqidah akhlak ini audio visual kadang-kadang
menggunakan LCD proyektor, dengan media inianak lebih tertarik dan
terlihat bersemangat mengikuti mata pelajaran aqidah akhlak. Selain itu
menggunakan potongan kertas yang di tempel di papan tulisyang berisikan
poin-poin materi. Jadi media sangat berguna karena sebagai sumber
berjalannya kegiatan belajar siswa serta dapat meningkatkan kualitas hasil
belajar siswa.

2. Data Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan
Ponorogo
a. Perilaku sopan santun
Perilaku sopan santun adalah suatu bentuk tingkah laku yang baik
dan halus serta diiringi sikap menghormati orang

lain ketika

berkomunikasi dan bergaul yang bisa ditunjukkan kepada siapapun,
kapanpun dan dimanapun. Seseorang yang memiliki sopan santun tidak
hanya memiliki sikap atau perilaku yang beradab sesuai norma yang
dianut oleh lingkungannya akan tetapi juga memiliki hati yang halus dan
rasa belaskasihan kepada orang lain, sepertibertutur kata sesuai dengan
etika, norma atau aturan itu dalam menggunakan kata-kata yang sopan
dalam berucap, misalnya, mengucapkan salam kepada guru atau tamu

yang datang, mengucapkan terimakasih jika diberi sesuatu, meminta maaf
jika melakukan kesalahan, berkata jujur, sebagainya.
Penulis juga melakukan observasi di MI Ma’arif Cekok. Hasil
observasi adalah sebagai berikut:
Peneliti melakukan pengamatan khususnya di kelas IV MI Ma’arif
Cekok. Salah satu siswa pada saat pembelajaran berlangsung ada yang
keluar kelas tidak izin, dan bertutur kata yang tidak sopan pada teman
sebayanya, seperti berkata kotor, berkomunikasi dengan ibu guru juga
tidak menggunakan bahasa yang santun, dengan itu maka peneliti ingin
91
lebih lanjut meneliti dalam penelitian ini.

Dari hasil observasi dari salah satu siswa MI Ma’arif Cekok
Bertutur kata yang tidak sopan dan santun, kepada guru maupun teman.
Siswa di beri arahan atau di tegur, dan dari pihak guru memberikan suri
tauladan kepada siswa.Dalam Visi dan Misi MI Ma’arif Cekok yaitu
salah satunya akhlakul karimah, yang bertujuan agar siswa berakhlakul
karimah seperti siswa bertutur kata yang baik, bersikap sopan santun dan
mempunyai akhlak yang mulia. Dalam hal tersebut adanya siswa yang
mempunyai perilaku yang tidak baik, seperti bertutur kata tidak sopan
kepada guru maupun teman sebayanya. Dalam pembelajaran aqidah
akhlak disini sebagai jembatan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak
sesuai ajaran Islam, jadi akhlak sangat penting bagi perkembangan siswa.
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Dalam pembelajaran aqidah akhlak disekolah harus dilakukan
secara teratur dan terarah agar siswa dapat menerapkan karakter sopan
santun dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Asfahan selaku Kepala
Sekolah bahwa:
Untuk karakter sopan santun siswa disini lumayan baik sudah ada
pembentukan mbak, tinggal menambah sebetulnya juga sudah ada
pelajaran akhlak di diniyah tetapi karakter sopan santun seperti dalam
bertutur kata, dan ketika bertemu bapak ibu guru masih sulit di bentuk.
Hal ini bisa di pengaruhi dari keluarga juga lingkungan.92

Untuk menguatkan penuturan dari kepala sekolah kami juga
menghimpun informasi dari bu Binti selaku Wali Kelas IV beliau juga
menuturkan tentang perilaku siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok:
Ya.. menurut saya perilaku sopan santun siswa khususnya kelas
IV sudah baik, tapi terkadang masih ada dari salah satu mereka
yang masih belum sopan dalam berkata, seperti berkata kotoratau
kurang sopan pada temannya. 93
Dari semua yang diungkapkan kepala Sekolah dan wali kelas IV
Ma’arif Cekok, dapat disimpulkan bahwa karakter sopan santun siswa
Kelas IV Ma’arif Cekok sudah baik namun ada sebagian siswa yang
masih sulit menerapkan perilaku sopan santun seperti berkata kotor.
Dalam hal ini guru membentuk sopan santun memadukan dalam setiap
mata pelajaran dan memberikan keteladan yang baik sehingga anak
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93

Lihat Transkrip Wawancara 10/W/19-III/2018dalam lampiran hasil penelitian.
Lihat Transkrip Wawancara13/W/25-IV/2018dalam lampiran hasil penelitian.

akanmeniru perilaku yang baik sopan terhadap gurunya. Untuk mengatasi
hal tersebut bu Lutfi selaku guru aqidah akhlak mengutarakan .
Menurut saya cara menangani perilaku siswa yang kurang baik dengan
pendekatan secara pribadi kepada siswa kalau dengan pendekatan secara
pribadi jika tidak ada perubahan, maka saya pasrah, kepada orang tua
agar memberi arahan atau bimbingan kepada anaknya secara mendalam,
karena pengaruh anak itu datangnya dari rumah ataupun lingkungan.94

Penulis juga menghimpun informasi dari bu Binti selaku Wali
Kelas IV beliau juga menuturkan cara menangani perilaku siswa kelas IV
MI Ma’arif Cekok:
Untuk mengatasi siswa yang perilaku sopan santunnya rendah itu
menggunakan pendekatan khusus seperti menasehati secara khusus
sehingga anak itu mau berubah.Ya, walaupun perubahannya itu tidak
langsung tapi secara pelan-pelan anak itu menyadari akan kesalahan. 95

Dari semua yang diungkapkan oleh guru aqidah akhlak dan wali
kelas IV dapat disimpulkan bahwa setiap guru mempunyai cara sendiri
untuk mengatasi perilaku siswa yang akhlaknya kurang baik. Seperti yang
diungkapakan bu Lutfi sebagai guru aqidah akhlak cara

mengatasi

perilaku siswa yang kurang baik menggunakan pendekatan secara pribadi
jika tidak ada perubahan, maka pasrah kepada orang tua agar memberi
arahan atau bimbingan kepada anaknya secara mendalam, karena
pengaruh anak itu datangnya dari rumah ataupun lingkungan. Dan dari
penuturuan bu Binti selaku Wali Kelas IV untuk mengatasi siswa yang
kurang baik akhlaknya beliau memilih dengan pendekatan khusus seperti
94
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menasehati secara khusus sehingga anak itu mau berubah, walaupun
perubahannya itu tidak langsung tapi secara pelan-pelan anak itu
menyadari akan kesalahan.Guru juga sudah mengajarkan, memotivasi,
membimbing, dan memberi arahan agar siswa berperilaku sopan santun
kepada siapapun. Seperti yang dikatakan Zila siswa kelas IV bahwa
“Ibu guru mengajarkan sopan santun kepada Bapak/Ibu guru serta
menghormatinya.Dan sopan santun kepada orang tua, sopan santun
kepada tetangga, dan keluarga. Dan tidak boleh berkata kotor kepada
sesama teman bertutur kata yang sopan kepada ibu guru dan sopan
dalam berpakaian, ketika berjalan didepan bapak ibu guru sedikit
membungkukkan badan, dan ketika berpapasan berjabatan tangan”. 96

Dari wawancara penulis dengan siswa kelas IV bahwa memang
benar guru sudah mengajarkan sopan santun kepada bapak ibu guru serta
menghormatinya. Dan sopan santun kepada orang tua, sopan santun
kepada tetangga, dan keluarga. Dan tidak boleh berkata kotor kepada
sesama teman bertutur kata yang sopan kepada ibu guru dan sopan dalam
berpakaian,

ketika

berjalan

didepan

bapak

ibu

guru

membungkukkan badan, dan ketika berpapasan berjabatan tangan.
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sedikit

3. Penanaman Pendidikan Karakter Sopan Santun pada Peserta Didik
Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak bagi Siswa Kelas IV MI Ma’arif
Cekok.
a. Penanaman pendidikan karakter sopan santun kelas IV MI Ma’arif Cekok.
. Proses pendidikan yang terkait dengan perilaku ataupun sikap
tanpa diikuti dan didukung adanya praktik dan pembiasaan pada diri,
maka pendidikan itu hanya jadi angan-angan belaka karena pembiasaan
dalam proses pendidikan sangat dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan
oleh bu Lutfi selaku Guru Aqidah Akhlak bahwa:
Langkah yang saya lakukan, membimbing, memberi arahan dan
membiasakan perilaku yang baik seperti ketika bertemu guru mengucap
salam dan berjabatan tangan, membiasakan 5S (senyum sapa salam
sopan santun) ketika bertemu dengan siapapun. Dengan pembiasaan
yang baik maka terbentuklah akhlak yang baik. 97

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi tersebut penulis menjelaskan
bahwa pembiasaan untuk berperilaku yang baik sangat tepat untuk
diterapkan guru kepada siswa seperti mengucap salam dan berjabatan
tangan, dan membiasakan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) ketika
bertemu dengan siapapun, hal tersebut guna memperbaiki dan membekali
siswa dalam bersikap sopan santun kepada gurunya dan menghormati
gurunya. Sehingga mencerminkan sebagai siswa yang berakhlakul
karimah, beragama dan berpendidikan dibawah lembaga Islam.
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Untuk menguatkan penuturan dari guru aqidah akhlak kami juga
menghimpun informasi dari bapak Hadi Asfahan selaku Kepala Sekolah
MI Ma’arif Cekok beliau mengutarakan:
Saya selalu memberikan keteladanan yang baik seperti mengucapkan
salam ketika bertemu Bapak/Ibu guru,berjabatan tangan, berpakaian
rapi, mengikuti ibadah sholat dhuha dan sholat dhuhur berjama’ah
berbicara menggunakan kata-kata yang sopan santun terhadap siswa
dan sesama guru, selalu mengucapkan salam ketika masuk kelas.
Dengan keteladanan tersebutsiswa dapat meniru dan mengikuti apa
yang saya lakukan dan saya juga memberi nasehat, motivasi agar
selalu mempunyai perilaku yang baik sopan terhadap Bapak maupun
Ibu guru, orang tua dan masyarakat, dan juga bisa di lakukan dengan
98
pemantuan ketika jam istirahat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis ingin menjelaskan.
Bahwaketeladanan yang di lakukan guru merupakan rangsangan atau
stimulus yang sangat berpengaruhterhadap pembentukan karakter peserta
didik yaitu karakter sopan santun. Karena guru yang memiliki akhlak
yang mulia, maka peserta didikpun akan memiliki akhlak yang baik pula.
Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan pada
saat pelaksanaan pembelajaran dalam penanaman karakter sopan santun
siswa kelas IV Ma’arif Cekok yaitu
Sebelum pelaksanaan pembelajaran di mulai siswa menyiapkan barisan
untuk berjabatan tangan dengan ibu guru sebelum masuk kelas, pada
saat menjelaskan materi kepada peserta didik ibu guru menggunakan
bahasa yang baik dan sopan, mengucapkan salam sebelum masuk kelas
dan berpakaian rapi, dan memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik
99
dan berperilaku baik terhadap siapapun dan dimanapun .
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Penulis juga mendokumentasikan kegiatan siswa di MI Ma’arif
Cekok sebelum masuk kelas bahwa :
“Siswa Ma’arif Cekok sudah ada pembiasaan untuk membentuk sopan
santun siswa kelas IV seperti baris dan berjabatan tangan dengan guru
sebelum masuk kelas. Namun pembiasaan tersebut belum di terapkan
secara keseluruhan karena belum adanya peraturan”.100

Dari observasi dan dokumentasi tersebutpenulis menjelaskan
bahwa guru memberikan pembiasaan yaitu dengan bertutur kata yang
sopan dan mengucapkan salam sebelum masuk kelas dan memberikan
motivasi untuk selalu berbuat baik dan berperilaku baik terhadap
siapapun dan dimanapun. Pembiasaan tersebut nantinya diharapkan siswa
tersebut memiliki sikap sopan santun tidak hanya bertutur kata tetapi
dalam

berperilaku.Bapak

Hadi

Asfahan selaku

Kepala

Sekolah

mengungkapkan:
Dalam Visi MI Ma’arif Cekok salah satunya yaitu santun, yang
tujuannya supaya anak-anak bersikap sopan santun menghadapi
pergaulan-pergaulan dengan sesama, dengan guru, lingkungan dan orang
tua dan disini penanaman sikap sopan santun siswa yang dilakukan guru
ketika mengajar harus menggunakan kata yang sopan baik ketika
memberikan materi, berdiskusi maupun ketika bergurau dengan siswa,
karena disitulah guru-guru memberikan contoh yang baik dalam bertutur
kata. Selain itu penanaman karakter sopan santun juga diterapkan
melalui sholat dhuha dan sholat dhuhur berjama’ah karena sikap
seseorang itu dilihat dari ibadahnya apabila ibadahnya baik akhlaknya
101
juga baik.

Penanaman sikap sopan santun siswa yang dilakukan guru ketika
mengajar harus menggunakan kata yang sopan baik ketika memberikan
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materi, berdiskusi maupun ketika bergurau dengan siswa, karena disitulah
guru-guru memberikan contoh yang baik dalam bertutur kata. Selain itu
penanaman karakter sopan santun juga diterapkan melalui sholat dhuha
dan sholat dhuhur berjama’ah karena sikap seseorang itu dilihat dari
ibadahnya apabila ibadahnya baik akhlaknya juga baik.
Guru sudah mengajarkan, dan memberikan keteladanan karakter
sopan santun kepada siswa, seperti yang diutarakan oleh Kepala Sekolah
Bapak Hadi Asfahan bahwa:
Ya mbk, menurut saya guru disini sudah memberikan keteladan yang
baik kepada siswa seperti bertutur kata yang sopan dan santun,
berpakaian rapi, mengikuti ibadah sholat dhuha dan sholat dhuhur
berjama’ah. dengan keteladan tersebut dapat memberikan contoh
kepada siswa untuk berperilaku baik dan sopan santun
serta
menghormati bapak ibu guru sesuai salah satu visi yang yang ada di MI
Ma’arif Cekok.102

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa ada salah satu dari mereka yang
sudah menerapkan baik dirumah maupun disekolah. Namun pendidikan
karakteranak terutama sopan santun pertama kali yang membentuk adalah
keluarga. Orang tua adalah guru utama bagi anak dengan membiasakan
berkata yang baik dan santun dan mendidik anak dengan akhlak yang
baik maka akan terbentuk karakter yang sopan santun dan berakhlakul
karimah.
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Kesopanan diajarkan kepada anak dalam setiap situasi yang ia
temui,

dengan

demikian

anak

dapat

menerima

dan

langsung

mempraktekkannya. Pengajaran secara langsung ini akan lebih mudah
diterima oleh anak dan merekapunmenjadi terbiasa menjalankanya dalam
kehidupannya dalam kehidupan kesehariannya. Sopan santun termasuk
akhlakul karimah yang harus yang harus dibiasakan kepada setiap orang
lain.
Dalam penanaman pendidikan karakter sopan santun melalui
pembelajaran aqidah akhlak dilakukan dengan pembiasaan dalam
perilaku siswa. Pembiasan yang dilakukan guru merupakan kegiatan yang
efektif dalam mendidik anak, akan mudah bagi anak tersebut untuk
melakukan apa yang dibiasakan, dan akan sulit bagi anak yang tidak
melakukan pembiasaan untuk melaksanakan ajaran agama Islam, dan
juga selain itu melalui keteladanan yang diperolehnya di lingkungan
rumah dan sekolah, seorang anak akan mendapatkan kesempurnaan dan
keteladanan aqidah, keluhuran moral, kekuatan fisik, serta kematangan
mental dan pengetahuan.

BAB V
ANALISIS DATA

1.

Analisis Data Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas IV MI Ma’arif Cekok
Babadan Ponorogo
Pembelajaran merupakan istilah yang telah dikenal oleh masyarakat luas,
terlebih dalam dunia pendidikan. Pembelajaran diartikan sebagai suatu upaya
untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran merupakan proses utama yang
diselenggarakan dalam kehidupan sekolah. Kegiatan pembelajaran melibatkan
komponen guru, siswa, metode, lingkungan, media, sarana dan prasarana .yang
diperlukan untuk menyampaikan informasi. 103
Pembelajaran aqidah akhlak di madrasah ibtidaiyah merupakan salah satu
mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitan dengan
pengenalan dan penghayatan terhadap asma’ul husna, serta penciptaan suasana
keteladanan dan pembiasaan dalam menanamkan akhlak terpuji dan adab
Islamimelalui pemberian contoh-contoh perilaku dancara mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari.
Syaiful sagala mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan komunikasi
dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sedangkan belajar dilakukan oleh
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peserta didik. 104Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang diterapkan
guru dengan maksud untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan, dan
dalam waktu tertentu kompetensi belajar dapat dicapai siswa dengan baik atau
tuntas. Selain itu menggunakan pembelajaran yang inovatif yaitu pembelajaran
yang mendorong aktivitas belajar, dalam maksud inovatif disini dalam kegiatan
pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru

sebagai

fasilitator belajar, tetapi juga dari siswa yang sedang belajar. Melalui
pembelajaran inovatif ini, siswa tidak akan buta tentang teknologi yang ada
dengan sekarang ini. 105Dalam proses pembelajaran di MI Ma’arif Cekok secara
garis besar berjalan dengan lancar, efektif dan inovatif serta menggunakan
pengelolaan kelas yang bervariasi dalam mengajar agar anak tidakjenuh sehingga
anak lebih semangat dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Pengelolaan
kelas kadang-kadang seperti penataan bangku di buat berbentuk U, dengan
penataan bangku tersebut membuat anak tidak bosan lebih fokus dalam belajar
dan lebih semangat.
Dalam bukunya Ismail mengemukakan bahwa formasi huruf U dapat
digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat melihat guru dan
melihat audio visual dengan mudah dan mereka dapat saling berhadapan
langsung satu dengan yang lain. Susunan ideal ini untuk membagi bahan
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pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U
dan berjalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi.106
Temuan ini memperkuat teori menurut Creemers dalam bukunya jamaludin
bahwa strategi dalam mengembangkan model dasar sekolah yang efektif
mencangkup empat tingkat, yaitu siswa, kelas, dan sekolah. 107 Pembelajaran
yang efektif menghendaki siswa belajar di mana dia telah membawa sejumlah
potensi lalu dikembangakan melalui kompetensi yang telah ditetapkan, dan
dalam waktu terterntu kompetensi belajar dapat dicapai siswa dengan baik atau
tuntas.
Strategi dalam pembelajaran aqidah akhlak itu penting, dengan adanya
strategi dapat meningkatkan keberhasilan suatu pembelajaran dan meningkatkan
gairah anak dalam belajar.Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu
rencana untuk mencapai tujuan. Salah satunya terdiri dari metode yang mampu
menjamin peserta didik benar-benar akan dapat mencapai tujuan akhir kegiatan
pembelajaran.
Sanjaya mengemukakan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar
tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dan menurut Widja
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merupakan cara atau teknik perangkat sarana untuk menunjang pelaksanaan
strategi mengajar.108
Dalam membentuk karakter sopan santun melalui pembelajaran aqidah
akhlak berkaitan dengan metode guru aqidah akhlak kelas IV menggunakan
beberapa metode diantaranya dengan metode ceramah, metode diskusi, tanya
jawab, dan demonstrasi. Dan menggunakan model pembiasaan seperti
pembiasaan

bertemu gurudengan berjabatan tangan danmengucapkan salam

ketika masuk rumah, dan masuk kelas.
Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang baik
hendaknya menggunakan metode secara bergantian atau saling bahu-membahu
satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Masing-masing metode ada
kelebihan dan kelemahannya. Tugas guru adalah memilih diantara ragam metode
yang tepat untuk menciptakan suatu iklim pembelajaran yang kondusif, yaitu
diantaranya dengan metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan
demonstrasi.
Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter kepada taraf yang baik, dalam
artian terjadi keseimbangan antara ilmu dan amal, maka al-qur’an juga
memberikan model pembiasaan dan praktik keilmuan.karena proses pendidikan
yang terkait dengan perilaku ataupun sikap tanpa diikuti dan didukung adanya
praktik dan pembiasaan pada diri, maka pendidikan itu hanya jadi angan-angan
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belaka karena pembiasaan dalam proses pendidikan sangat dibutuhkan untuk
membentuk anak menjadi karakter yang berakhlak mulia. 109
Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin
mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi
dalam proses belajar. Oleh karena itu, tugas guru kompeten dalam menggunakan
alat- alat yang disediakan sekolah secara kreatif dan inovatif mampu
menggunakan alat yang murah dan efesien untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Media pembelajaran aqidah akhlak di MI Ma’araif Cekok kadang-kadang
menggunakan audio visual yang di putar melalui LCD proyektor karena dengan
media tersebut tidak hanya berbicara tetapi menunjukkan gambar yang berkaitan
dengan mata pelajaran dan materi pada saat diajarkan. Siswa dengan adanya
media tersebut sangat tertarik dan memperhatikan pada pembelajaran
berlangsung.
Temuan ini memperkuat teori menurut Hamalik guru sebagai pembelajar
dalam proses pembelajaran harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
cukup dalam media pembelajaran, yang meliputi: (a)media sebagai alat
komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar, (b) fungsi media
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, (c) seluk-beluk proses belajar, (d)
hubungan antar metode mengajar dan media pembelajaran, (e) pemilihan dan
penggunaan media pembelajaran, (g) berbagai jenis alat dan teknik media
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pembelajaran, (h) media pembelajaran dalam setiap mata pembelajaran, (i) usaha
inovasi dalam media pembelajaran. 110
Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aqidah
akhlak didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari media, strategi dan
pengkondisian suasana kelas yang dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran
berlangsung. Peran guru disini adalah sebagai fasilitator dan motivator bagi
siswanya.Untuk itu peran guru sangat berpegaruh dalam pembentukan karakter
siswa.Untuk itu guru mampu membuat perencanaan pembelajaran yang
berkualitas dan semenarik mungkin agar para siswa termotivasi untuk lebih baik
dalam meningkatkan belajarnya.
Dalam pembelajaran aqidah akhlak dapat membentuk perilaku siswa, karena
pembelajaran aqidah akhlak suatu mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh
pemerintah untuk mendidik akhlak siswa, materi pembelajaran aqidah akhlak
yang meliputi adab kepada orang tua, guru, dan teman disekolah. Dari penjelasan
guru tentang materi tersebut sudah dapat membentuk perilaku siswa. Untuk
menambah pendidikan agama di MI Ma’arif Cekok ada jam tambahan sekolah
Diniyah yang dilaksanakan setelah pulang sekolah maka dari itu diharapkan
siswa memperoleh pembelajaran ahkhak dengan maksimal sehingga siswa dapat
menerapkan perilaku yang sopan dan santun disekolah maupun di rumah.
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2.

Data Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan
Ponorogo
MI Ma’arif Cekok merupakanlembaga pendidikan islam yang bernaung
di bawah Departemen Agama.Untuk mencetak peseta didik yang berakhlakul
karimah MI Ma’arif Cekok memiliki visi yaitu unggul dalam baca tulis al-qur’an
dan akhlakul karimah. Menjadikan ajaran islam dan nilai-nilai Islam ahlusunnah
waljama’ah sebagai landasan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.
Tujuannya ialah dapat mengamalkan ajaran agama islam hasil proses
pembelajaran dan pembiasaan serta membiasakan peserta didik berkarakter
sopan santun terhadap guru, sesama teman, orang tua, dan berakhlakul karimah.
Dari hasil analisis peneliti menemukan bahwa perilaku sopan santun
siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok bahwakarakter sopan santun siswa sudah baik
sudah ada pembentukan tinggal menambah.Sebetulnya juga sudah ada pelajaran
akhlak di diniyah tetapi karakter sopan santun seperti dalam bertutur kata, dan
ketika bertemu bapakibu guru masih sulit di bentuk. Hal ini bisa di pengaruhi
dari keluarga juga lingkungan.
Dari hasil observasi menemukan bahwadi kelas IV MI Ma’arif Cekok.
Salah satu siswa pada saat pembelajaran berlangsung ada yang keluar kelas tidak
izin, dan bertutur kata yang kurang sopan pada teman sebayanya, seperti berkata
kotor, berkomunikasi dengan ibu guru juga tidak menggunakan bahasa yang
santun, dengan itu maka peneliti ingin lebih lanjut meneliti dalam penelitian ini.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa kelas IV
MI Ma’arif Cekok sudah baik, tetapi kebanyakan siswa masih memiliki tingkat
yang rendah dalam bersopan santun kepada guru seperti ketika berkomunikasi
antara siswa dengan guru mereka tidak menggunakan tutur bahasa yang sopan,
berkata kotor kepada teman sebayanya, pada saat pembelajaran berlangsung ada
yang keluar kelas tidak izin.
Perilaku pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah sikap kearah
kecenderungan pada nilai islami. Perubahanan sikap atau perilaku sopan santun
tidak terjadi secara spontan akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dan
semua berjalan dalam suatu proses yang panjang.
Di MI Ma’arif Cekok untuk mengatasi perilaku sopan santun anak setiap
guru mempunyai cara sendiri bagi perilaku siswa yang akhlaknya kurang baik.
Seperti yang diungkapakan guru aqidah akhlak cara mengatasi perilaku siswa yang
kurang baik menggunakan pendekatan secara pribadi jika tidak ada perubahan,
maka pasrah kepada orang tua agar memberi arahan atau bimbingan kepada
anaknya secara mendalam, karena pengaruh anak itu datangnya dari rumah
ataupun lingkungan.
Dalam bukunya Muhammad Takdir Ilahi menjelaskan bahwa Allah
merupakan pendidik yang agung yang memberikan pendidikan terbaik kepada
Rasulullah. Melalui peran Rasulullah, kita mendapatkan pendidikan yang
diamanatkan kepada orang tua sebagai lembaga pendidikan utama bagi anak didik

untuk mendapatkan bimbingan, pengayoman, dan arahan yang baik tentang
kehidupan ini. 111
Dan penuturuan wali kelas IV untuk mengatasi siswa yang kurang baik
akhlaknya memilih dengan pendekatan khusus seperti menasehati secara khusus
sehingga anak itu mau berubah, walaupun perubahannya itu tidak langsung tapi
secara pelan-pelan anak itu menyadari akan kesalahan.Guru juga sudah
mengajarkan, memotivasi, membimbing, dan memberi arahan agar siswa
berperilaku sopan santun kepada siapapun.
Dalam bukunya Nurul Zuhriyah mengemukakan bahwa untuk merubah
perilaku siswa guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk
dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat
membantu mengubah tingkah laku mereka. 112
Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku sopan
santun siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok sudah baik namun hanya sedikit siswa
yang akhlaknya kurang baik. Di MI Ma’arif Cekok ini untuk menangani siswa
yang kurang baik akhlaknya sifatnya masih berupa teguran, dan nasehat belum ada
sanksi atau hukuman. Dengan adanya teguran tersebut mengingatkan siswa dan
diharapakan agar tidak mengulangi perilaku tersebut.
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Kepala sekolah dan guru harus menciptakan suatu lingkungan pendidikan
yang didalamnya terjadi interaksi berdasarkan aturan-aturan dan nilai-nilai
kebaikan, yang dapat berbentuk tata tertib, etika, dan kepribadian yang
baik.Aturan-aturan itu harus ditanamkan baik melalui keteladanan maupun melalui
praktek perilaku, dan penerapan nilai kebaikan dan akhlak mulia dalam kehidupan
sekolah maupun di rumah.Dengan begitu nilai-nilai dan aturan-aturan itu semakin
hari semakin membudaya dalam sikap dan perilaku siswa.Yang selanjutnya
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks demikian
maka akan muncul suatu perilaku santun pada diri anak dalam setiap interaksi di
lingkungan di mana dia berada.

3. Penanaman Pendidikan Karakter Sopan Santun pada Peserta Didik Melalui
Pembelajaran Aqidah Akhlak bagi Siswa Kelas IV MI Ma’arif Cekok.
Sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasilpergaulan.
Norma kesopanan bersifat relative, artinya apa yang dianggap sebagai norma
kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Perilaku
santun yaitu tata cara bertindak dan bertutur kata sesuai dengan etika, normanorma atau aturan-aturan yang diwujudkan dalam hubungannya dengan diri
sendiri, para guru sekolah, dan staf sekolah. bertindak sesuai etika, norma atau
aturan itu seperti empati, hormat, kasih sayang, dan kebersamaan. Sedangkan tutur
kata sesuai dengan etika, norma atau aturan itu dalam menggunakan kata-kata
yang sopan dalam berucap, misalnya, mengucapkan salam kepada guru atau

tamuyang datang, mengucapkan terimakasih jika diberi sesuatu, meminta maaf
jika melakukan kesalahan, berkata jujur, sebagainya.113
Dari hasil analisis peneliti menemukan bentuk penanaman karakter sopan
santun siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok langkah yang dilakukan, membimbing,
memberi arahan dan membiasakan perilaku yang baik seperti ketika bertemu guru
mengucap salam dan berjabatan tangan, membiasakan 5S (senyum sapa salam
sopan santun) ketika bertemu dengan siapapun. Dengan pembiasaan yang baik
maka terbentuklah akhlak yang baik.
Temuan ini memperkuat teori dalam bukunya Ulil Amri Syafri bahwa untuk
mencapai tujuan pendidikan karakter kepada taraf yang baik, dalam proses
pendidikan yang terkait dengan perilaku ataupun sikap tanpa diikuti dan didukung
adanya praktik dan pembiasaan pada diri, maka pendidikan itu hanya jadi anganangan belaka karena pembiasaan dalam proses pendidikan sangat dibutuhkan.
Model pembiasaan ini mendorong dan memberikan ruang kepada anak didik pada
teori-teori yang membutuhkan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang
membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang berat bisa menjadi ringan
bagi anak didik bila kerap kali dilaksanakan. 114
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa menanamkan karakter sopan
santun selalu memberikan keteladanan yang baik seperti mengucapkan salam
ketika bertemu,berjabatan tangan, berpakaian rapi, mengikuti ibadah sholat dhuha
113
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dan sholat dhuhur berjama’ah berbicara menggunakan kata-kata yang sopan
santun terhadap siswa dan sesama guru, selalu mengucapkan salam ketika masuk
kelas. Dengan keteladanan tersebutsiswa dapat meniru dan mengikuti apa yang di
lakukan guru dan juga memberi nasehat, motivasi agar selalu mempunyai perilaku
yang baik sopan terhadap Bapak maupun Ibu guru, orang tua dan masyarakat, dan
juga bisa di lakukan dengan pemantuan ketika jam istirahat.Guru di MI Ma’arif
Cekok sudah memberikan keteladan yang baik kepada siswa seperti bertutur kata
yang sopan dan santun, berpakaian rapi, mengikuti ibadah sholat dhuha dan sholat
dhuhur berjama’ah. dengan keteladan tersebut dapat memberikan contoh kepada
siswa untuk berperilaku baik dan sopan santun serta menghormati bapak ibu guru
sesuai salah satu visi yang yang ada di MI Ma’arif Cekok.
Dari hasil observasi menemukan bahwa sebelum pembelajaran di mulai siswa
kelas IV menyiapkan barisan untuk berjabatan tangan dengan ibu guru sebelum
masuk kelas, pada saat menjelaskan materi kepada peserta didik ibu guru
menggunakan bahasa yang baik dan sopan, mengucapkan salam sebelum masuk
kelas dan berpakaian rapi, dan memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan
berperilaku baik terhadap siapapun dan dimanapun.
Dalam teori bukunya Nurul Zuhriyah bahwa keteladanan atau contoh suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, staf administrasi di
sekolah yang dapat dijadikan sebagai model bagi peserta didik. Dalam hal ini guru
berperan langsung sebagai contoh bagi peserta didik. Segala sikap dan tingkah
laku guru, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat hendaknya selalu

menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik misalnya: berpakaian dengan
sopan dan rapi, bertutur kata dengan baik, tidak makan sambil berjalan, tidak
membuang sampah sembarang tempat, mengucapkan salam apabila bertemu
dengan orang.
Abdullah Nasih Ulwan, juga mengemukakan bahwa keteladanan merupakan
kunci dari pendidikan akhlak seorang anak. Dengan keteladanan yang
diperolehnya di lingkungan rumah dan sekolah, seorang anak akan mendapatkan
kesempurnaan dan keteladanan aqidah, keluhuran moral, kekuatan fisik, serta
kematangan mental dan pengetahuan.115
Dalam bukunya Muhammad Takdir Ilahi juga menjelaskan Allah dan
Rasulullah merupakan cerminan utama dari pencapaian pendidikan yang
berlandaskan pada etika dan akhlak sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan
umat manusia. 116 Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah diutus ke dunia tiada
lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah menempatkan Rasulullah
sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi umatnya, karena mentaati
Rasul merupakan cerminan dari ketaatan kita kepada Allah.Rasulullah menjadi
suri tauladan bagi setiap umat manusia untuk melakukan sesuatu yang sekiranya
sesuai dengan tuntunan-Nya.
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Keteladanan

pendidik

terhadap

peserta

didik

merupakan

kunci

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial
anak.hal ini karena pendidik adalah figure terbaikdalam pandangan anak yang
akan dijadikannya sebagai teladan dalam mengidentifikasi diri dalam segala aspek
kehidupannya dan tercermin dalam ucapan dan perbuatnnya.
Kecenderungan manusia untuk belajar lewat peniruan menyebabkan
keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses pendidikan Rasulullah
SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umat islam. Mendidik melalui
pembiasaan perlu diterapkan pada peserta didik sejak dini. Contoh sederhana
misalnya membiasakan mengucapkan salam pada waktu masuk dan keluar rumah,
membaca basmallah setiap memulai suatu pekerjaan dan mengucapkan Hamdalah
setelah menyeleaikan pekerjaan.
Dapat disimpulkan dari analisis diatas bahwa penanaman karakter sopan
santun di MI Ma’arif Cekok dengan pembiasaan dan keteladanan dapat
membentuk siswa terbiasa melakukan apa yang sudah diterapkan peraturan
sekolah seperti Visi Misi, oleh karena itu peran guru sangat mempengaruhi akhlak
siswa terhadap pembentukan karakter sopan santun siswa, dan dengan
pembelajaran aqidah akhlak ini karakter sopan santun siswa semakin hari semakin
membaik. Dan diharapkan siswa dapat mentaati kegiatan pembiasaan yang
dilakukan sehari-hari sebelum masuk kelas.Dan dapat menirukan keteladanan
yang sudah guru ajarkan dalam kegiatan sehari-hari.

Maka menjadi penting bagi kita menempatkan Rasulullah sebagai cerminan
pribadi dalam membimbing, membina anak didik yang membutuhkan pendidikan
terbaik bagi masa depan hidupnya kelak.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pembelajaran aqidah akhlak kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo
sudah berjalan lancar, efektif, dan efesien. Pembelajaran aqidah akhlak
didalam pelaksanaannya tidak terlepas dari media, strategi dan pengkondisian
suasana kelas yang dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran
berlangsung.
2. Perilaku sopan santun siswa kelas IV MI Ma’arif cekok babadan
ponorogomasih adanya siswa yang keluar kelas tidak izin, pada saat
pembelajaran dan bertutur kata yang kurang sopan pada teman sebayanya,
seperti berkata kotor, berkomunikasi dengan guru juga tidak menggunakan
bahasa yang santun. Untuk menangani perilaku tersebut, sifatnya masih
berupa teguran, dan nasehat belum ada sanksi atau hukuman.
3. Penanaman pendidikan karakter sopan santun pada peserta didik melalui
pembelajaran aqidah akhlak bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok yaitu
dengan model pembiasaan dan model keteladanan.Oleh karena itu peran guru
sangat mempengaruhi akhlak siswa terhadap pembentukan karakter sopan
santun siswa, dan dengan pembelajaran aqidah akhlak ini karakter sopan
santun siswa semakin hari semakin membaik dan berakhlakul karimah.

B. saran
1. Bagi siswa hendaknya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekolah, dan
pada pelaksanaan pembelajaran siswa sebaiknya berperilaku sopan santun
tidak seenaknya sendiri. Karena tujuan sekolah untuk mendapatkan ilmu yang
bermanfaat.
2. Bagi guru agar siswa terbiasa berperilaku sopan santun yang sesuai dengan
nilai-nilai Islami dan aturan madrasah, sebaiknya guru selalu menanamkan
pembiasaan-pembiasaan

berperilaku

sopan

santun

dan

memberikan

keteladanan yang baik pada peserta didik pada saat proses belajar mengajar
maupun diluar kelas. Pendidikan yang berhasil semestinya adalah yang
mampu melahirkan akhlakul karimah setiap diri peserta didik yaitu dengan
bersikap sopan santun terhadap gurunya, orang tua, ataupun dengan
masyarakat.
3. Bagi sekolah hendaknya selalu memperhatikan tingkah laku siswa baik
dilingkungan sekolah ataupun sekitarnya dan mempererat hubungan
kerjasama dengan masyarakat sekitar supaya lebih mudah dalam mengawasi
setiap hal-hal yang dilakukan oleh siswa.
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