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MOTTO 

َوإِْذ قَاَل َربَُّل ِنْهَمالئَِكِة إِوِّي َجاِعٌم فِي األْرِض َخِهيفَةً قَانُىا أَتَْجعَُم فِيَها َمْه 

يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُل انِدَّماَء َووَْحُه وَُسبُِّح بَِحْمِدَك َووُقَِدُّس نََل قَاَل إِوِّي أَْعهَُم 

 َما ال تَْعهَُمىَن 

Artinya : “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." 
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ABSTRAK 

Ahsani, Muh. Ridho. 2018. Upaya meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Melalui pembelajaran KitabAkhlāk Lil BanīnSkripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo.  

 Pembimbing,Dr, Anwar Mujahidin, MA 

 

Kata Kunci:Kecerdasan Emosional ,Akhlāk Lil Banīn. 

Kecerdasan Emosional merupakankemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, berempati dan membina hubungan dengan orang lain. 

Kitab Akhlāk Lil Banīnkarya syeh Umar Al-Bardja adalah kitab yang 

berupa cerita fiktif yang digunakan untuk menjelaskan atau menuturkan secara 

kronologis suatu kejadian, serta ingin memperlihatkan dampak baik atau buruk 

kepada anak tentang suatu perilaku.  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk 

mengetahui latar belakang diadakannya Pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn,(2) 

Untuk mengetahui Dampak diterapkannya pembelajaran kitab Akhlāk Lil 

Banīnterhadap kecerdasan emosional siswa di Madrasah Diniyah Tambak Boyo 

Ngrawan Dolopo. 

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan 

model miles dan huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Pelaksanaan pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnberdamapak terhadap 

sikap pengendalian diri siswa. siswa mampu beraktifitas secara mandiri, siswa lebih 

percaya diri mentalnya semakin terasah. Dampak terhadap sikap mengelola emosiadalah 

adanya siswa dalam mematuhi peraturan dari guru, siswa patuh terhadap nasehat guru 

mereka fokus kepada tugas yang diberikan guru.Dampak pembelajaran terhadap sikap 

memotivasi diri, Siswa aktif memperhatikan materi yang diberikan oleh guru, siswa siswa 

mengikuti perintah yang diberikan dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas.Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap kemampuan empati, siswa 

bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, siswa pedulian kepada  sesama, peduli 

terhadap keadaan orang lain.Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap aspek 

membina hubungan,aktif dengan kegiatan pembelajaran, siswa mampu bersosialisasi 

dengan semua teman-temannya, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kecerdasan intelektual IQ sangatlah penting karena menunjang 

kemampuan anak berfikir dan belajar, tetapi tidak kalah penting adalah EQ 

yaitu kecerdasan emosional yang dimiliki anak hal itu perlu dilatih dan 

biasakan. Pengembangan kemampuan kognitif secara umum di bentuk dan di 

latih di sekolah, sebaiknya guru berperan dalam mengawasi segala aspek baik 

IQ dan EQ agar keduanya berinteraksi secara dinamis. 

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa orang-orang yang 

mempunyai IQ (Intelektual Quotient) tinggi akan meraih kesuksesan dalam 

hidup.  Ketika seorang anak dapat memecahkan soal matematika dalam waktu 

yang relatif singkat, maka orang akan menganggap itu anak yang cerdas. Jika 

Anton, misalnya mendapat rangking satu dikelasnya, Anton adalah anak yang 

cerdas. Begitu juga halnya, ketika anak balita yang belum genap berusia 2 

tahun tetapi telah lancar bercakap-cakap, orang akan menyebutnya dengan 

balita yang cerdas.
1
 

Padahal dalam realitas kehidupan banyak ditemukan bahwa IQ tinggi 

tidak bisa menjadi barometer terhadap kesuksesan atau kebahagiaan hidup 

seseorang. Dari hasil tes IQ, kebanyakan orang yang memiliki IQ tinggi 

                                                           
1
 Suharsono, Melejitkan IQ,EQ, dan IS (Jakarta:inisiasi press, 2004),81. 
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menunjukkan kinerja buruk dalam pekerjan sementara yang memiliki IQ 

sedang justru sangat berprestasi.
2
 

IQ sebenarnya penting kehadirannya dalam kehidupan yaitu agar 

manusia bisa memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Peran 

EQ yang begitu penting dalam membangun hubungan antar manusia yang 

efektif sekaligus perannya dalam meningkatkan kinerja, namun tanpa SQ yang 

mengajarkan nilai-nilai kebenaran maka keberhasilan itu hanyalah akan 

menghasilkan Hitler-Hitler baru atau Firaun-Firaun kecil di muka bumi.
3
 

Peran yang dilakukan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional 

sudah cukup baik. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu 

untuk mengendalikan diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain (empati), dan kemampuan untuk membina 

hubungan dengan orang lain. Untuk itu kecerdasan emosional memiliki peran 

yang penting bagi kehidupan.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Pendidikan akhlak pada 

masa anak-anak atau usia dini sangat penting, karena pendidikan akhlak pada 

masa anak-anak akan mempengaruhi akhlak seseorang ketika ia sudah 

dewasa. Apabila pendidikan akhlak saat anak-anak baik, maka besar 

kemungkinan akhlaknya ketika dewasa juga akan baik. Begitu juga 

sebaliknya, apabila pada masa anak-anak seseorang tidak  mendapat 

pendidikan akhlak yang baik, maka akhlaknya buruk ketika dewasa. 

                                                           
2
 Ary Ginanjar Agustian, Emostional Spiritual Quetient (Jakarta: PT. Arga Tilanta, 

2016),56. 
3
 K.H Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhani(Jakarta: Gema Insani Press, 2001),47. 
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Prinsip akhlak yang paling menonjol adalah bahwa manusia bebas 

melakukan tindakan-tindakannya, manusia punya kehendak untuk berbuat dan 

tidak berbuat sesuatu. Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang 

dilakuaknnya dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. 

Maka tanggung jawab pribadi ini merupakan prinsip akhlak yang paling 

menonjol dalam islam dan semua urusan keagamaan sesorang selalu 

disandarkan pada tanggung jawab pribadi. 

Pendidikan akhlak pada masa anak-anak atau usia dini sangat penting, 

karena pendidikan akhlak pada masa anak-anak akan mempengaruhi akhlak 

seseorang ketika ia sudah dewasa. Lingkungan di mana anak berinteraksi, baik 

secara fisik maupun kejiwaan, akan membawa dampak bagi perkembangan 

jiwa anak. Lingkungan yang mendukung dan kondusif, akan memberikan 

dampak positif bagi perkembangan jiwa anak pada masa berikutnya, maka 

anak dan remaja dalam kehidupanya perlu dibimbing dan dibina akhlaknya 

agar dapat berperan  sebagai generasi muda yang berguna bagi nusa, bangsa 

dan agama. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Sejak kecil anak didik sudah mendapat pendidikan dari 

kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari 

dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana 

kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua 

tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dariperhatian dan 
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pengamatan anak. Dengan kata lain, pola asuh orang tua akan mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak.
4
 

Di dalam Pelaksanaan pendidikan akhlak yang dilaksanakan pada  

pendidikan agama, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehingga 

hasilnya belum optimal, pertama terlalu kognitif, pendekatan yang dilakukan 

terlalu berorientasi pengisian otak, memberitahu mana yang baik dan mana 

yang buruk, yang sepatutnya dilakukan dan yang sepatutnya tidak dilakukan  

dan seterusnya, kedua, problem yang bersumber dari anak didik sendiri, yang 

datang dari latar belakang keluarga beraneka ragam, yang sebagiannya sudah 

tertata dengan baik akhlaknya dirumah masing-masing dan ada yang belum 

tertata dengan baik. Ketiga, Terkesan bahwa tanggung jawab pendidikan 

agama berada di pundak guru agama saja. Keempat keterbatasan waktu, 

ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dengan bobot materi 

pendidikan agama yang sudah dirancang.
5
 

Berdasarkan data yang diperoleh di madrasah diniyah Tambak Boyo 

Ngrawan Dolopo bahwa Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pembelajaran 

kitabAkhlāk Lil Banīn di Madrasah diniyah Tambak Boyo diantaranya dengan 

diajarkannya Kitab Akhlāk Lil Banīndiharapkan siswa  menanamkan akhlakul 

karimah, Agar siswa memiliki rasa peduli terhadap orang lain, mampu 

mengendalikan amarahnya, mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan, 

hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang kepada yang lebih muda,hal 

tersebut sangat pas dengan kelima aspek kecerdasan emosional seperti yang 

                                                           
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga 

(Sebuah Perspektif Pendidikan Islam) (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 25. 
5
 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam(Jakarta: Prenada Media,2004),220 
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dikemukakan Daniel Goleman. Sesuai dengan isi kitab Akhlāk Lil Banīn 

bahwa seorang anak memiliki karakter yang masih dapat dibentuk. Dengan 

adanya pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak 

Boyo, siswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan materi-materi yang 

didapatkannya pada kehidupannya sehari-hari.Hal tersebut relevan dengan visi 

misi Madrasah DiniyahMencetak generasi islam yang patuh pada perintah 

Allah Ta’ala, Mencetak generasi yang memiliki ilmu dan akhlakul karimah, 

Mendidik generasi Islam yang sesuai dengan tuntunan An-ahdliyah
.
. 

Maka dengan adanya hal ini penulis mengambil penelitian dengan judul 

Upaya meningkatkan kecerdasan emosional melalui pembelajaran Kitab 

Akhlāk Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo Ngrawan Dolopo. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

 Mengingat luasnya masalah, cangkupan pembahasan, terbatasnya waktu, 

maka penelitian ini difokusnkan pada upaya meningkatkan kecerdasan 

emosional melalui pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo Ngrawan Dolopo. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana metode pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo Ngrawan Dolopo? 
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2. Bagaimana dampak pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn terhadap 

kecerdasan emosional siswa di Madrasah Diniyah Tambak Boyo Ngrawan 

Dolopo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui Metode pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn 

diMadrasah Diniyah Tambak Boyo Ngrawan Dolopo 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran KitabAkhlāk Lil Banīn dan 

pengaruhnya terhadap kecerdasan emosional siswa di Madrasah Diniyah 

Tambak Boyo Ngrawan Dolopo 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

pembaca mengenai pembentukan kecerdasan emosional melalui kajian 

Kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo Ngrawan 

Dolopo. 

Dapat memberi sumbangsih terhadap dunia pendidikan dalam 

pembentukan akhlak dan perkembangan anak didik. terkait problem 

bangsa yang kian mengarah pada degradasi akhlak serta sebagai 

sumbangsih dalam mengevaluasi akhlak dan kecerdasan emosional siswa 

Tambak Boyo Ngrawan Dolopo 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah  

Dapat memberi gambaran untuk meningkatkan dalam mencetak 

output yang berkepribadian sesuai tuntutan ajaran Islam dan 

berakhlakul karimah. 

b. Bagi Pendidik 

Untuk membantu memaksimalkan dan mengevaluasi pembentukan 

kepribadian dan kecerdasan emosional melalui kajian KitabAkhlāk Lil 

Banīn. 

c. Bagi Siswa 

Dapat digunakan untuk memotivasi diri dalam menciptakan hubungan 

yang baik terhadap lingkungannya dan melalui kajian kitab Akhlāk Lil 

Banīn akan membantu membentuk akhlak maupun kematangan 

emosaional siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan serta memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang baik 

serta mendapat pengalaman praktis dalam pengadaan penelitian. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai 
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sumber data langsung, deskriptif proses lebih dipentingkan dari pada hasil. 

Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian 

kualitatif.
6

 Dengan fokus pada fenomena pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan emosional, pendekatan penelitian kualitatif 

dipilih karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang natural atau 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari madrasah diniyah 

tambak boyo. 

 Ada 6 macam metodologi penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, 

penelitian interaktif dan penelitian tindakan kelas
7
 

Jenis penelitian yang dilakuakan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field reasearh) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas 

dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti 

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan ilmiah
8
.  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. 
9

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
6
 Lexy Moleong, Motode Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja rosdakarya, 2000),3. 

7
 Sumardi Suryabrata, Metedologi Penelitian (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998)22. 

8
 Lexy Moleong, Motode Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja rosdakarya, 2000),3. 

9
 Lexy Moleong, Motode Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja rosdakarya, 2000),11. 
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bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan yang lain sebagai penunjang. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian 

memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. 

Setelah selesai menyusun proposal dalam penelitian ini peneliti 

datang ke lokasi dan melakukan penelitian dengan berbagai macam 

observasi dan wawancara dengan informan dengan berbagai pertanyaan 

yang disiapkan oleh peneliti yang kemudian dijawab informan. 

3. Lokasi Penelitian  

Penulis mengambil penelitian di Madrasah Diniyah Tambak Boyo 

Ngrawan Dolopo. Pengambilan lokasi ini disesuaikan dengan topik yang 

telah dipilih penulis, dengan penelitian ini diharapkan menemukan hal-hal 

yang bermakna baru yang belum diketahui oleh penulis. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tingkah laku dan tindakan yang ditunjukkan oleh objek penelitian, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Yang dimaksud 

kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai, sedangkan sumber data tertulis, foto serta hal-
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hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari pengguna metode 

wawancara dan observasi. 

5. Teknik Pengumpulan data 

a. Wawancara  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi 

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam 

(indepth interview) dan dokumentasi (document review). Teknik 

tersebut digunakan peneliti karena fenomena akan dapat mengerti 

secara baik apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek 

penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung. Wawancara 

merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang. Yang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu
10

 

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dari sumber data atau responden. Metode wawancara 

sebenarnya sama dengan metode angket. Perbedaaanya, pada metode 

angket pertanyaaan diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara 

diajukan secara lisan (pengumpulan data, bertatap muka dengan 

responden), Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut 

pedoman wawancara, sewaktu pedoman wawancara, tentu saja harus 

                                                           
10

 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),180 
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dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan memaparkan 

dan menjelaskan kepada responden. 

 

Pada wawancara ini peneliti akan menanyakan hal-hal yang 

penting kepada beberapa informan diantaranya 

1. Pengasuh Madrasah diniyah Tambak Boyo untuk mengetahui latar 

belakang Berdirinya madrasah dan Latar belakang diajarkanya Kitab 

Akhlāk Lil Banīn dan sebagai pengurus Madrasah Diniyah. 

2. Guru Pengajar kitab Akhlāk Lil Banīn Sebagai ustadz yang mengajar 

Kitab Akhlāk Lil Banīn yang memahami metode yang di terapkan 

dan yang paling memahami perkembangan dari awal hingga akhir. 

3. Siswa Madrasah Diniyah Tambak Boyo kelas IV yang mendapatkan 

pengajaran KitabAkhlāk Lil Banīn. 

b. Teknik Observasi  

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan 

digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung bahwasanya diketahui di Madrasah Diniyah 

Tambak Boyo terdapat pembelajaran KitabAkhlāk Lil Banīn. Kedua, 

pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku, dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 
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keadaan sebenarnya. Peneliti mengamati kegiatan pembelajaran Kitab 

Akhlāk Lil Banīn secara langsung kemudian mengamati aspek kognitif, 

afektif psikomotor yang berhubungan erat dengan adanya pembelajaran 

tersebut. Selama penelitian dilapangan, jenis observasinya tidak tetap. 

Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi deskriptif (deskriptif 

observations) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi 

sosial dan apa yang terjadi di sana. 

Kemudian, setelah perekaman analisis data pertama, peneliti 

menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi 

terfokus (focused observation). Secara umum peneliti mengamati 

perubahan aspek kognitif, afektif, psikomotor pada siswa. Dalam hal ini 

peneliti mengamati pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnapakan 

berhubungan dengan kecerdasan kogniti (IQ), kecerdasan emosional (EQ) 

dan kecerdasan spiritul (ESQ) Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih 

banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan, 

peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan 

observasi selektif (selektif observation), menjadi penelitian yang akan 

mengamati tentang Upaya pembelajan Kitab Akhlāk Lil Banīn terhadap 

perkembangan kecerdasan Emosional Sekalipun demikian, peneliti masih 

terus melakuakan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan. Sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 
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dalam penelitian kualitatif. Dengan catatan lapangan ini akan diperoleh 

data secara umum tentang madrasah diniyah Tambak Boyo. 

 

 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tersedia 

dalam bentuk surat-surat, dokumen, catatan harian, laporan dan 

sebagainya.
11

 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

lapangan tentang sejarah berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru 

pengajar, siswa dan hal lain yang dibutuhkan. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Peneliti menghimpun berbagai sumber informasi yang bisa di akses 

melalui foto-foto saat pembelajaran berlangsung, dokumen kegiatan 

sekolah, dokumen data tentang sekolah secara lengkap. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematik. Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah di pahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Miler dan Huberman mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 
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 Burhan Bungin, Metedologi Penelitian Soisal: Format-Format Penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal 152 
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sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi data reduksi, data display, dan verifikasi.
12

 

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, membuat kategori, dengan demikian data yang 

telah di reduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Peneliti merangkum segala data yang diperlukan dengan 

meminta izin kepada Kepala Madrasah Diniyah Tambak Boyo. 

b. Display data, yaitu menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik. Peneliti berusaha 

menampilkan data sesuai dengan apa yang ada secara ringkas, dan 

mudah difahami. 

c. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  

 

7. Pengecekan keabsahan temuan 

Keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini 

dipilih peneliti karena digunakan untuk membandingkan hasil temuan 

penelitian terhadap teori agar penelitian dapat dipercaya. Ada empat 
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macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber dan penyidik, teknik triangulasi dengan sumber 

berarti menbandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif, hal ini dicapai peneliti dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

8. Tahapan-tahapan penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian dalam melakukan penelitian ada 3 

tahapan antara lain: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

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

menyangkut etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisa yang meliputi analisa selama penelitian dan 

pengumpulan data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam 

karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang 

dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu : 

Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian (pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,sumber data, tehnik 

pengumpulan data) dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif 

landasan teori. Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara 

datadan teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam penelitian ini.  

Bab IIIadalah temuan peneliti yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum lokasi penelitian 
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berbicara mengenai sekilas tentang Madrasah Diniyah Tambak Boyo 

Ngrawan Dolopo. Sedangkan data khusus meliputi kegiatan pembelajaran 

Akhlāk Lil Banīn sebagai upaya menumbuhkan kecerdasan emosional dan 

dampaknya terhadap kegiatan tersebut. 

Bab IV Berisi pembahasan hasil penelitian yang meliputi temuan-

temuan dari hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan yang berkaitan dengan egiatan pembelajaran Akhlāk Lil Banīn 

sebagai upaya menumbuhkan kecerdasan emosionaldan dampaknya 

terhadap kegiatan tersebut. 

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari 

penelitian, sekaligus menindak lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran 

Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) bermakna 

upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui 

berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke 

arah pencapaian tujuan yang telah direncanakanPembelajaran dapat pula 

dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar.
13

 

Pada prinsipnya pembelajaran tidak hanya terbatas pada 

event-event yang dilakukan oleh guru, tetapi mencakup semua events yang 

mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar yang meliputi 

kejadian-kejadian yang diturunkan dari bahan-bahan cetak, gambar, 

progaram radio, televisi, film, slide, maupun kombinasi dari bahan-bahan 

tersebut.
14

 

Sudirman dalam bukunya yang berjudul Interaksi dan 

Motivasi dalam Belajar Mengajar. Pembelajaran merupakan proses yang 

berfungsi membimbing para peserta didik di dalam kehidupannya, yakni 

membimbing dan mengembangkan diri sesuai dengan tugas 

berkembangan yang harus dijalani. Proses edukatif memiliki ciri- ciri: a) 
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2014),4. 
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ada tujuan yang  ingin dicapai, b) ada pesan yang akan ditransfer; c) ada 

pelajar d) ada guru, e) ada metode, f)ada situasi, g)ada penilaian.
15

 

Association for Educational Communication and Technology 

(AECT) menegaskan bahwa pembelajaran (instructional) merupakan 

bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang di 

dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu 

komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau 

lingkungan.
16

 

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan 

belajar dan mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta 

diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi 

dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Pembelajaran dari sisi 

guru sering kali ditukar makna dengan teaching (mengajar). Oleh karena 

itu, manakala ditemukan konsepsi teaching, maka esensi maknanya 

menjadi tidak berbeda, hal ini seperti diungkapkan oleh Nana Saodah, 

bahwa pengajaran (teaching) dan pembelajaran (instruction) secara 

konsep memiliki perbedaan, tetapi dalam tulisan ini dipandang sama.
17

 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana 

yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan 

baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.Oleh sebab itu kegiatan 

pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Pertama, 

bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkahlaku melalui 
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2014) 5. 
16
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kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan 

penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Dengan 

demikian makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan 

belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengondisikan 

seseorang untuk belajar.
18

 

Pembelajaran Merupakan suatu proses yang kompleks, karena 

dalam pembelajaran senantiasa menyatukan berbagai komponen 

pembelajaran secara terintegrasi.
19

 Pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam pengertian lain, 

pembelajaran adalah usaha yang termanipulasi sumber-sumber belajar 

agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.
20

 Juga dapat di 

definisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau 

berubah lewat reaksi dari situasi yang dihadapi dengan keadaan bahwa 

karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat 

dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecendFerungan reaksi asli, 

kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme.
21

 

Proses pembelajaran terjadi melalui interaksi antara peserta 

didik disatu pihak dengan pendidik dipihak lainnya. Adapun yang 

dimaksud dengan proses pembelajaran adalah segala upaya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta 

didik melakukan kegiatan pembelajaran. Upaya pendidik ini bercorak 
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Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2014),5. 
19

 Dadang Sukirman, Pembelajaran mikro (Bandung; upi pres, 2006),1. 
20

 Bambang warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi (Jakarta: rineka 

2008),85. 
21

 Jogiyanto, pembelajaran Metode Khusus (Yogyakarta: Andi Offset, 2006),12. 
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ragam nama dalam penerapannya, antara lain berupa bantuan(to 

facillitate), dorongan(to motivate) dan bimbingan belajar. Namun arah 

yang di tempuh pendidik adalah agar peserta didik aktif melakukan 

kegiatan belajar dan bukan sebaliknya, yaitu pendidik yang lebih 

mengutamakan kegiatannya untuk mengajar. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa interaksi antara kedua pihak, yaitu antara pendidik dan 

peserta didik faktor penting dalam kegiatan pembelajaran.
22

 Proses 

pembelajaran yaitu suatu aktifitas yang dilakuakan oleh pendidik 

melibatkan aspek “sosio,psiko,fisik” dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran.
23

 

Pada umumnya, setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan 

hasil belajar. Hasil belajar tiap peserta didik di kelas terkumpul dalam 

himpunan hasil belajar kelas. Bahan mentah hasil belajar terwujud dalam 

lembar-lembar jawaban soal ulangan atau ujian, dan yang berwujud karya 

atau benda. Semua hasil belajar tersebut merupakan bahan yang berharga 

bagi guru dan peserta didik. Bagi guru, hasil belajar peseta didik di 

kelasnya berguna untuk melakukan perbaikan tindak mengajar dan 

evaluasi. Bagi peserta didik, hasil belajar tersebut berguna untuk 

memperbaiki cara-cara belajar lebih lanjut. Oleh karena itu, 

padatempatnya guru mengadakan analisis tentang hasil belajar peserta 

didik di kelasnya.
24
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Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan 

terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran / kegiatan instruksional, 

tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil 

dalam belajar adalah yang mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau 

tujuan-tujuan instruksional. Hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 2 

macam yaitu pengetahuan dan ketrampilan.  

Untuk itu, di dalam proses pembelajaran di sekolah peserta didik 

harus memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis. 

Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya dan panca 

inderanya. Sedangkan mengenai psikologis adalah: minatnya, tingkat 

kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya dan 

sebagainya. Semua ini dapat mempengaruhi proses hasil belajar
25

 

a. Metode Pembelajaran.  

Metode menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for 

College Class Room ialah a way in achieving something (cara untuk 

mencapai sesuatu). Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan 

seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian 

maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi 

pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan 
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siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi, waktu 

tersedia, kondisi kelas, dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang 

mendukung strategi pembelajaran. Dalam bahasa Arab, metode 

dikenal dengan istilah at-thariq (Jalan cara).
26

 

Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan 

belajar dan mengkhususkan aktivitas dimana guru dan siswa terlibat 

selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode yang 

digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup 

kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi, 

artinya penetapan metode 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.
27

 

Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat 

untuk mencapai suatu tujuan. Makin baik metode itu makin efektif 

pula pencapaian tujuan.
28

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksana kegiatan guna mencapai tujuan yang telah 
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ditentukan.
29

 Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa metode 

mengandung arti adanya urutan kerja yang terencana, sistematis dan 

merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah 

direncanakan.
30

 

Menurut An-Nahlawy metode untuk pembentukan akhlak dan 

menanamkan keimanan antara lain: metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode ibrah, metode mauidzah, metode kedisiplinan, 

metode targhib dan tarhib.
31

 

1) Metode Keteladanan 

Metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan 

cara memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik, baik 

dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Keteladanan merupakan 

salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah dan 

dianggap paling banyak pengaruhya terhadap keberhasilan 

menyampaikan misi dakwahnya. Oleh karena itu, apabila seorang 

pendidik mendasarkan metode pendidikannya kepada keteladanan, 

maka konsekuensinya ia harus dapat memberikan teladan kepada 

peserta didik dengan berusaha mencontoh dan meneladani 

Rasulullah saw. 
32
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2) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu upaya pengulangan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Pembiasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap suatu norma 

kemudian membiasakan anak didik untuk melakukannya dalam 

pembentukan kepribadian. 

Oleh karena itu, menurut para pakar metode ini sangat 

efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. 

Orang tua membiasakan anak-ananya untuk bangun pagi, maka 

bangun pagi itu akan menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini 

sangat dianjurkan oleh Al-Qur’an dalam memberikan materi 

pendidikan, yakni dengan melalui kebiasaan yang dilakukan secara 

bertahap. Dalam hal ini termasuk mengubah kebiasaan-kebiasaan 

yang negatif. Al-Qur’an menjadikan kebiasaan itu sebagai salah 

satu teknik atau metode pendidikan. Lalu ia mengubah seluruh 

sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan 

kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, 

tanpa menemukan banyak kesulitan. 

Dalam dunia psikologi, metode pembiasaan ini dikenal 

dengan teori Operant Conditioning, yakni membiasakan peserta 

didik untuk berperilaku terpuji, disiplin dan giat belajar, bekerja 

keras dan ikhlas, serta jujur dan tanggung jawab atas segala tugas 
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yang telah dilakukan. Metode pembiasaan ini perlu dilakukan oleh 

guru dalam rangka membiasakan perilaku terpuji.
33

 

Konsep dasar pendidikan yaitu bisa karena terbiasa. 

Sebenarnya, kita dapat melakukan sesuatu hal karena kita terbiasa 

untuk melakukannya. Kita bisa membuat sesuatu barang sebab kita 

terbiasa melakukan kegiatan pembuatan barang tersebut. Oleh 

karena itulah, sebenarnya tidak ada orang yang lebih pandai atau 

lebih terampil dari orang lain. Mereka mempunyai kelebihan 

tersebut sebab terbiasa melakukan kegiatan terkait dengan 

kepintaran dan keterampilannya. Begitu juga halnya dengan kita. 

Jika kita terbiasa melakukan sesuatu, sesuatu tersebut akan menjadi 

kemampuan khusus 

3) Mendidik Melalui Ibrah (Mengambil Pelajaran) 

Pengertian Ibrah dalam Al-Qur’an dapat diartikan sebagai 

upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman 

orang lain atau dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau 

melalui suatu proses berpikir secara mendalam, sehingga 

menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Dari kesadaran itu 

akan muncul keinginan untuk mengambil pelajaran yang baik dari 

pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman dirinya. 

Metode Ibrah ini mempunyai tujuan diantaraya, untuk 

menumbuhkan aqidah tauhid, mengantar pendengar pada suatu 
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kepuasan berpikir akan salah satu akidah, menggerakkan dan 

mendidik perasaan Rabaniyah, mengarahkan , mengokohkan dan 

menumbuhkan aqidah tauhid, menumbuhkan ketaatan pada 

perintah Allah, serta menumbuhkan kesan heran dan kagum.
34

 

Tujuan pedagogis dari ibrah adalah mengantarkan 

pendengar kepada suatu kepuasan pikir akan salah satu perkara 

aqidah, yang di dalam kalbu menggerakkan atau mendidik 

perasaan Rabbaniyah (Ketuhanan), sebagaimana menanamkan, 

mengokohkan dan menumbuhkan aqidah tauhid, pertunjukkan 

kepada syara’ Allah dan kepatuhan kepada segala perintah-Nya. 

4) Mendidik melalui mauidzah (nasihat) 

Mauidzah adalah pemberian nasihat dan pengingatan akan 

kebaikan dan kebenaran dengan cara yang menyentuh kalbu dan 

menggugah dan mengamalkannya.
35

 

Berkaitan dengan metode mauidzah (nasihat), Al-Qur’an 

menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk 

mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Inilah yang 

kemudian dikenal dengan nasihat. Tetapi nasihat yang 

disampaikannya ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari 

si pemberi atau penyampai nasihat itu. Pemberian nasihat itu 

sasarannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada orang 
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yang dinasihati agar mau insyaf untuk melakukan ketentuan hukum 

atau ajaran yang dibebankan kepadanya. 
36

 

5) Metode mendidik melalui kedisiplinan 

Disiplin adalah adanya kesediaan untuk mematuhi 

ketentuan/ peraturan-peraturan yang berlaku. Kepatuhan disini 

bukanlah karena paksaan tetapi kepatuhan akan dasar kesadaran 

tentang nilai dan pentingnya mematuhi peraturan-peraturan itu. 

Metode ini identik dengan pemberian hukuman atau sanksi. 

Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran siswa apa yang 

dilakukan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak mengulanginya 

lagi. 

6) Mendidik melalui targhib dan tarhib 

Metode ini terdiri atas dua metode sekaligus yang berkaitan 

satu sama yang lain targhib dan tarhib. Targhib adalah janji-janji 

disertai dengan bujukan dan membuat senang terhadap suatu 

maslahat, kenikmatan, atau kesenangan akhirat yang pasti dan 

baik, serta bersih dari segala kotoran yang kemudian diteruskan 

melakukan amal sholeh dan menjauhi kenikmatan selintas yang 

mengandung bahaya atau perbuatan yang buruk. Tarhib adalah 

ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau 

kesalahan yang dilarang oleh Allah.
37
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Metode targhib-tarhib sangat cocok untuk mempengaruhi 

jiwa peserta didik karena kecintaan akan keindahan, kenikmatan, 

dan kesenangan hidup, serta rasa takut akan kepedihan dan 

kesengsaraan merupakan naluri setiap insani. Keistimewaan 

targhib-tarhib diantaranya ia selalu melibatkan pemikiran dan 

perasaan secara mendalam, sehingga timbul kesadaran untuk 

mempertanyakan kembali perjalanan hidupnya dengan 

mempertimbangkan pengalaman hidup masing-masing dan 

pengalaman hidup orang lain.  

Penggunaan metode targhib-tarhib didasarkan pada asumsi 

bahwa tingkatan kesadaran manusia itu berbeda-beda, di satu pihak 

ada orang yang sadar hanya melalui nasihat atau teladan yang baik, 

tetapi ada pula orang yang tidak bisa tersadarkan kecuali harus 

dirangsang atau diancam. Bahkan ada yng memerlukan 

pembuktian secara otentik terhadap isi rangsangan dan ancaman 

tersebut. Oleh karena itu, bentuk rangsangan dan ancamannya pun 

berbeda-beda sesuai dengan kadar dan watak masing-masing 

orang.
38
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a. Macam-macam Metode Pembelajaran 

1) Metode Ceramah 

Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan 

cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran 

melalui cara penuturan (lecture). Metode ini bagus jika 

pengunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan 

media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah 

adalah isi ceramah mudah diterima dan dipahami serta mampu 

menstimulasi pendengar (murid) untuk mengikuti dan melakukan 

sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah.
39

 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini 

sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain 

disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor 

kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru biasanya belum 

merasa puas jika dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak 

melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan 

belajar jika ada pemberikan materi pelajaran guru yang melalui 

ceramah sehingga timbul persepsi jika ada guru yang berceramah 
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berarti ada proses belajar, sedangkan jika tidak ada guru yang 

berceramah berarti tidak ada belajar.
40

 

Teknik mengajar melalui metode ceramah ini dari dahulu 

hingga sekarang sudah sering digunakan tetapi masih banyak dari 

kekurangannya salah satu diantaranya adalah perhatian hanya 

terpusat pada guru dan guru dianggap muid selalu benar, disini 

tampak bahwa guru lebih aktif sedangkan murid pasif saja.
41

 

Ceramah adalah metode penyampaian materi pelajaran 

kepada peserta didik yang dilakukan dengan cara penerangan atau 

penuturan. Selama berlangsungnya ceramah, pendidik biasa 

menggunakan alat-alat pembantu seperi gambar-gambar bagan, 

agar uraiannya menjadi lebih jelas. Tetapi metode utama dalam 

berhubungan pendidik dan peserta didik adalah berbicara. Metode 

ceramah sering digunakan pendidik dalam menyampaikan materi 

pada proses pembelajaran, tetapi metode ini juga dipandang 

sebelah mata oleh berbagai pihak karena dipandang sebagai 

melode klasik atau kuno. Metode yang kurang mampu menarik 

perhatian peserta didik dan kurang efisien dalam pembelajaran. 

Setiap metode mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-

masing. Serta sifat yang berbeda. Metode ceramah adalah metode 

yang bersifat satu arah, dan sesuai untuk menyampaikan matei 
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yang membutuhkan pemahaman mendalam. Jadi baik tidaknya 

metode tergantung pada pendidik dan kebutuhan peserta didik akan 

pembelajaran. 

2) Metode Diskusi 

Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan 

pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk 

memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, 

menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk 

membuat keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang 

bersifat adu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar 

pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara 

bersama.
42

 

Secara umum ada dua jenis diskusi yang biasa dilakukan 

dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok dan diskusi 

kelompok kecil. Diskusi kelompok dinamakan juga diskusi kelas. 

Pada diskusi ini permasalahan yang disajikan oleh guru dipecahkan 

oleh kelas secara keseluruhan. Pengatur jalannya diskusi adalah 

guru. Lain halnya pada diskusi kelompok kecil. Pada diskusi ini 

siswa dibagi dalam beberapa kelompok.
43

 

3) Metode Demonstrasi 
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Dalam penggunaan metode pembelajaran, ceramah dan 

diskusi saja belum tentu cocok untuk semua proses pembelajaran. 

Untuk itu pada mata pelajaran tertentu, guru perlu mengadakan 

demonstrasi di kelas. Metode demonstrasi adalah penyajian bahan 

pelajaran oleh guru kepada siswa dengan menunjukkan model 

atau benda asli. atau dengan menunjukkan urutan prosedur 

pembuatan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu untuk mencapai 

tujuan pengajaran.
44

 

Demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup 

efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan 

usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode 

demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu 

proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya 

sekadar tiruan.
45

 

4) Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi 

kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas 

dipandang sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun 

dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub kelompok). 

Sebaiknya dalam satu kelompok dibuat hetrogen baik dari segi 
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kemampuan belajar maupun jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan 

agar kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah.
46

 

 

5) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pengajaran oleh 

guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada 

siswa. Metode Tanya jawab dapat merangsang siswa untuk dapat 

mengemukakan pendapat dan pikiran masing-masing.
47

 

Tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic 

karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. 

Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru 

menjawab. Metode tanya jawab dimaksudkan untuk merangsang 

berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau 

mendapatkan pengetahuan. Dalam komunikasi terlihat adanya 

hubungan timbal balik secara ini langsung antara guru dan siswa. 

Beberapa hal yang perlu dicapai dalam metode tanya jawab 

adalah 

1. Untuk mengetahuin sampai sejauh mana materi pelajara  

yang telah dikuasai. 

                                                           
46

Ibid,,212. 
47

Connie Semiawan, Pendekatan Ketrampilan Proses: Bagaimana Mengaktifkan Siswa 

dalam Belajar, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992),76. 



41 
 

 
  

2. Untuk merangsang siswa berpikir, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum 

dipahami. 

3. Memotivasi siswa untuk menimbulkan sikap kompetisi 

dalam belajar. 

4. Melatih murid untuk berp[ikir dan berbicara secara 

sistematis berdasarkan pemikiran orisinil.  

6)Metode resitasi 

Metode Resitasi adalah penyajian bahan pelajaran dengan 

memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan diluar jadwal 

sekolah dalam rentang waktu tertentu dan hasilnya harus 

dipertanggung jawabkan dilaporkankepada guru.
48

 

Secara denotatif, resitasi adalah pembacaan hafalan di 

muka umum atau halalan yang diucapkan oleh murid-murid di 

kelas. dalam kamus besar ilmu pengetahuan tertulis bahwa resitasi 

(sebagai istilah psikologi) disebut sebagai metode belajar yang 

mengkombinasi penghafalan, pembacaan, pengulangan, pengujian 

dan pemeriksaan atas diri sendiri. Metode tugas dan resitasi tidak 

sama dengan pekerjaan rumah tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan 

resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu 

atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di 
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sekolah, di perpustakaan dan tempat lainnya. Uraian di atas 

menggambarkan bahwa resitasi sebegai metode (belajar) dan atau 

mengajar merupakan sebuah upaya membelajarkan siswa dengan 

cara memberikan tugas penghafalan pembacaan,pengulangan, 

pengujian dan pemeriksaan atas diri sendiri, atau menampilkan diri 

dalam menyampaikan suatu (puisi, syair,atau melakukan kajian 

maupun uji coba sesuai dengan tuntutan kualifikasi atau 

kompetensi yang ingin dicapai. Resitasi dilakukan dalam rangka 

untuk merangsang siswa agar lebih aktif belajar, baik secara 

perorangan maupun kelompok, menumbuhkan kebiasaan untuk 

belajar mencari dan menemukan, mengembangkan keberanian dan 

tangung jawab terhadap diri sendiri, dan memungkinkan untuk 

memperoleh hasil yang permanen.
49

 

6) Metode Latihan Siap (Drill) 

Metode Latihan Siap adalah suatu metode dalam 

pembelajaran denganjalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran 

yang sudah diberikan dan biasanya digunakan pada pelajaran-

pelajaran yang bersifat motoris.
50
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7) Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode pemecahan masalah ialah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran dengan melatih siswa menghadapi masalah-masalah 

dari yang paling sederhana sampai masalah yang sulit.
51

 

Problem solving (metode pemecahan masalah bukan 

sekadar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode 

berpikir karena dalam problem solving dapat menggunakan metode 

metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada 

menarik kesimpulan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran 

berbasis masah yakni pembelajaran yang berorientasi "learner 

centered" dan berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh 

melalui kerja kelompok. Metode problem solving sering disebut 

metode ilmiah (scientific method) karena langkah-langkah yang 

digunakan adalah langkah ilmiah yang dimulai dari merumuskan 

masalah, merumuskan jawaban sementara (hipotesis), 

mengumpulkan dan mencari data fakta, menarik kesimpulan atau 

melakukan generalisasi, dan mengaplikasikan temuan ke dalam 

situasi baru.
52
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8) Simulasi 

Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan 

asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara 

langsung pada objek yang sebenarnya. Simulasi berasal dari kata 

simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. 

Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk 

memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. 

Gladi resik merupakan salah satu contoh simulasi, yakni 

memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai 

latihan untuk upacara sebenarnya supaya tidak gagal dalam 

waktunya nanti. Demikian juga untuk mengembangkan 

pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa, 

penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat. Metode simulasi 

bertujuan untuk: 1) melatih keterampilan tertentu baik bersifat 

profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, 2) memperoleh 

pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, 3)melatih 

memecahkan masalah, 4) meningkatkan keaktifan belajar, 5) 

memberikan motivasi belajar kepada siswa, 6) melatih siswa untuk 

mengadakan kerja sama dalam situasi kelompok, 7) menumbuhkan 

daya kreatif siswa, dan 8) melatih siswa untuk mengembangkan 

sikap toleransi
53
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9) Metode Wetonan  

Penyampaian materi pelajaran dari seorang guru dengan 

membacakan kitab, menerjemahkan, menerangkan dan sering kali 

mengulas isi buku atau kitab kuning dihadapan sekelompok murid 

atau santri.
54

 

Sedangkan kekurangan dari metode wetonan  adalah 

metode ini tidak ada metode pengulangan pelajaran atau 

pertanyaan yang diajukan kedua belah pihak. Dan setiap pelajaran 

dimulai dengan bab baru penguasaan murid tidak dapat diketahui 

dengan jelas.
55

 

  

2. Kitab Akhlāk Lil Banīn. 

Kitab Akhlāk Lil Banīn adalah kitab karya syeh Umar bin Ahmad 

Baradja dengan sistematika sebagai berikut: pertama-tama adalah halaman 

judul yang diikuti nama pengarangnya, halaman berikutnya berisi 

pembukaan kitab atau yang sering disebut pengantar dari penyusun.  

Dalam kitab Akhlāk Lil Banīn Juz I ini banyak menggunakan metode 

cerita. Cerita-cerita yang ditampilkan berupa cerita fiktif yang digunakan 

untuk menjelaskan atau menuturkan secara kronologis suatu kejadian, 

serta ingin memperlihatkan dampak baik atau buruk kepada anak tentang 

suatu perilaku. Dengan demikian, anak mudah mencontoh serta 
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mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-

harinya. 

a. Biografi Penulis Kitab Akhlāk Lil Banīn. 

Kyai Umar bin Ahmad Baradja adalah seorang ulama yang lahir 

di kampung Ampel Surabaya pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1331 H / 

17 Mei 1913 M, sejak kecil beliau diasuh dan dididik oleh kakeknya 

dari pihak ibu yaitu Syeh Hasan Bin Muhammad Baradja yang juga 

seorang ulama ahli nahwu dan fiqih. 

Pada masa mudanya beliau menuntut ilmu agama dan bahasa 

arab dengan tekun di madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Sehingga 

beliau dapat menguasai dan memahami berbagai ilmu agama dari para 

ustad-ustadnya. 

Umar bin Ahmad Baradja mengawali karirnya dengan mengajar 

di madrasah Al-Khairiyah Surabaya pada tahun 1935-1945 yang 

dulunya merupakan tempat beliau menuntut ilmu, kemudian beliau 

pindah mengajar di madrasah Al-Khairiyah Bondowoso dan Al-

Husainiyah Gresik pada tahun 1945-1947, kemudian beliau juga 

mengajar di Rabithah Al-Awaliyyah Solo tahun 1947-1950. Setelah itu 

pada tahun 1951-1957 bersama Al-Habib Zein bin Abdullah Al-Kaff 

beliau membangun gedung yayasan badan wakaf yang diberi nama 

yayasan Perguruan Islam Malik Ibrahim. Di tengah kesibukannya 

beliau juga menyusun berbagai kitab, diantaranya yaitu kitab Akhlak 

Lil Banat, Akhlāk Lil Banīn, Sullam Fiqh, Ad’iyah Ramadhan. Selain 



47 
 

 
  

itu beliau juga menulis syair-syair dalam bahasa arab dengan sastranya 

yang tinggi. 

Selain mengajar di lembaga pendidikan, beliau juga mengajar di 

rumah pribadinya pada pagi hari dan sore hari serta pengajian malam 

hari. Karena semakin banyaknya murid, beliau berusaha 

mengembangkan pendidikan itu dengan mendirikan Yayasan 

Perguruan Islam atas namanya, sebagai perwujudan hasil pendidikan 

dan pengalamannya selama 50 tahun, hingga kini masih berjalan 

dibawah asuhan putranya yaitu Al-Ustad Ahmad bin Umar Baradja. 

Bersama KH. Adnan Chamim beliau juga membangun masjid Al-

Khair yang sampai saat ini masih digunakan untuk berbagai 

kepentingan dakwah masyarakat Surabaya. 

Syeh Umar adalah sosok ulama yang dikenal sangat bersahaja, 

bersifat tawadhu’ dan rendah hati serta sifat wara’nya yang sangat 

tinggi, tetapi beliau sangat keras dan tidak kenal kompromi dalam 

mendidik putra dan anak didiknya, misalnya untuk anak perempuan 

harus menutup auratnya, dan tidak diperbolehkan antara murid laki-

laki dan perempuan dicampur dalam satu kelas. Sebelum mendekati 

ajalnya, beliau sempat berwasiat kepada putra dan anak didiknya agar 

selalu berpegang teguh pada ajaran assalaf ashalih yaitu ahli sunnah 

wal jama’ah. Setelah syeh Umar memanfaatkan semua ilmu, waktu, 

umur dan hartanya di jalan Allah, pada akhirnya beliau memenuhi 

panggilan Rabb-nya pada hari sabtu mlam ahad tanggal 16 Rabiul 
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Tsani 1411 H/ 3 November 1990 M, pukul 23:10 WIB di Rumah Sakit 

Islam Surabaya dalam usia 77 tahun. 

3. Kecerdasan Emosional 

 Para ahli yang mengemukakan beberapa definisi tentang Kecerdasan 

Emosional, antara lain Daniel Goleman menyatakan bahwa “means of 

emotional intelligence is abilities such as being able to motivate one 

selfand persist in the face frustration to control impulse and 

delaygratification, to regulate, to one’s mood and keep distress from 

swarmingthe ability to think, to empathize and to hope.(Kecerdasan emosi 

adalahseperti kemampuan memotivasi diri dan bertahan dalam 

menghadapifrustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

berlebihan,mengatursuasana hati dan menjaga agar tetap berpikir jernih, 

berempati danoptimis). Menurut Daniel Goleman kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan 

orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan 

mengelola motivasi baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan 

orang lain.
56

 Dan EQ lebih mengacu pada kesadaran diri untuk 

mengendalikan emosi.
57

 

Menurut Reuven Baron mengungkapkan istilah "Emotional 

Quotient” atau kecerdasan emosional adalah serangkaian kemampuan, 
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kompetensi, dan kecakapan non kognitif yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan.
58

 

Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk kepada 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, 

tetapi saling melengkapi, dengan kecerdasan akademik (academic 

intelligence), yaitu kemampuan-kemampuan kognitif murni yang diukur 

dengan IQ. Banyak orang yang cerdas, dalam arti terpelajar, tetapi tidak 

mempunyai kecerdasan emosi, ternyata bekerja menjadi bawahan orang 

ber-IQ lebih rendah tetapi unggul dalam keterampilan kecerdasan emosi.
59

 

Di antara pakar-pakar teori tentang kecerdasan Emosional paling 

berpengaruh yang menunjukkan perbedaan nyata antara kemampuan 

intelektual dan emosi adalah Howard Gardner, seorang psikolog dari 

Harvard, yang dalam tahun 1983 memperkenalkan sebuah model yang 

oleh banyak orang disebut kecerdasan majemuk (multiple intelligence). 

Daftar tujuh kecerdasan yang dibuatnya meliputi tidak hanya kemampuan 

Verbal dan matematika yang sudah lazim tetapi juga ada dua kemampuan 
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yang bersifat pribadi, kemampuan mengenal dunia dalam diri sendiri dan 

keterampilan sosial.
60

 

Sebuah teori yang komprehensif tentang kecerdasan emosi 

diajukan dalam tahun 1990 oleh dua orang psikolog, Peter Saloveydan 

John Mayer, di Yale sekarang di University of New Hampshire. Sebuah 

model pelopor lain untuk kecerdasan emosi diajukan dalam tahun 1980-an 

oleh Reuven Bar-On, seorang psikolog Israel. Dan selama beberapa tahun 

belakangan ini beberapa pakar telah mengajukan teori masing-masing 

dengan gagasan yang kurang lebih serupa.
61

 

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang 

lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran 

dan tindakan. Sementara mereka terus mempertajam teori itu, saya telah 

mengadaptasi model mereka ke dalam sebuah versi yang menurut saya 

paling bermanfaat untuk cara kerjaini dalam kehidupan kerja. 

Istilah kecerdasan emosional dekemukakan tahun 1990 oleh pakar 

psikolog Poter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari 

University of New Hampshire untuk menerangkankan kualitas-kualitas 

emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas-kualitas 

ini antara lain: 

a. Empati 

b. Mengungkapkan dan memahami perasaan 

c. Mengendalikan amarah 

d. Kemandirian 
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e. Kemampuan menyesuaikan diri 

i. Disukai 

j. Kemampuan menyelesaikan masalah antar pribadi 

h. Ketekunan. 

i. Kesetiakawanan 

j. Keramahan 

k. Sikap hormat
62

 

Dua macam kecerdasan yang berbeda intelektual dan emosi-

mengungkapkan aktivitas bagian-bagian yang berbeda dalam otak. 

Kecerdasan intelektual terutama didasarkan pada kerja neokorteks, lapisan 

yang dalam evolusi berkembang paling akhir di bagian atas otak. 

Sedangkan pusat-pusat emosi berada di bagian otak yang lebih dalam, 

dalam subkorteks yang secara evolusi lebih kuat. kecerdasan emosi 

dipengaruhi oleh kerja pusat-pusat emosi ini, tetapi dalam keselarasan 

dengan kerja pusat-pusat intelektual 
63

 

Kecerdasan emosional secara sederhana adalah kepekaan 

mengenai dan mengelola perasaan-perasaan ini kemudian menjadi 

kerangka dalam berperilaku, bersosialisasi atau mengambil keputusan 

yang tepat.
64
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Tingkat inteligensi yang tinggi tidak menjamin, kesejahteraan, 

kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Ada kecerdasan lain yang tidak kalah 

pentingnya, yaitu kecerdasan emosional
65

 

Kecerdasan intelektual  (IQ) atau kemampuan kognitif bukanlah 

lawan dari kecerdasan emosional, namun keduanya berinteraksi secara 

dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun dalam kehidupan nyata. 

Kecerdasan emosional sangat menentukan kesuksesan hidup dimasa 

mendatang. Berbeda dengan lQ dimana sebagian intelligensi ini 

ditentukan oleh faktor pembawan yang turun temurun. 

Dunia pendidikan hanya mengajarkan kepintaran dan melupakan 

peranan perasaan dalam proses pendidikan seperti kesadaran diri, 

pengendalian diri, empati, seni mendengarkan, menyelesaikan 

pertentangan kerasama yang sebenarnya sangat diperlukan anak didik 

dalam menempuh masa depannya kelak. 

Melatih kebiasaan kognitif umumnya lebih mudah dibandingkan 

melatih kecerdasan emosi. Melatih orang untuk mengoperasikan 

komputer, menghitung dan mensederhakan angka adalah salah satu contoh 

kebiasaan kognitif yang berasal dari otak kiri. Tetapi pelatihan yang 

membuat orang memiliki komitmen, berintegrasi tinggi, berpikiran 

terbuka, bersikap jujur memiliki prinsip, memiliki kepercayaan diri dan 

kreatif adalah contoh kebiasaan kecerdasan emosi yang berada di otak 
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sebelah kanan, yang seharusnya dilatih dan bentuk tidak cukup hanya 

berupa pelatihan kognitif seperti yang diperoleh selama ini. 

Para ahli psikologi menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai 

peran 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya 

ditentukan oleh faktor lain, yaitu kecerdasan emosional. Yakni 

kemampuan memotivasi diri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 

mengatur suasana hati, berempati, serta mampu untuk bekerja sama.
66

 

Terdapat kelebihan dari kecerdasan emosi adalah dapat 

dikembangkan lebih baik, lebih menantang, dan lebih prospek dibanding 

kecerdasan IQ yang cenderung statis. Kecerdasan emosi dapat diterapkan 

secara luas untuk belajar, bekerja, mengasuh anak, persahabatan dan 

dalam dunia rumah tangga. Progam ketrampilan emosional memperbaiki 

nilai prestasi akademis dan kinerja sekolah . Penemuan ini bukanlah 

penemuan terpisah ini terjadi berulang kali dalam pengamatan sejenis,. Di 

masa-masa ketika ada begitu banyak anak yang tak mampu menangani 

kemurugan mereka, untuk medengarkan atau memusatkan perhatian untuk 

mengendalikan dorongan hati, untuk merasa bertanggung jawab kepada 

pekerjaan mereka atau menaruh perhatian pada pelajaran, apa saja yang 

bisa mendukung ketrampilan ini akan membantu pekerjaan mereka.
67

 

Dalam perkembangan selanjutnya kecerdasan emosional 

mengalami perkembangan baru dan secara umum menggambarkan sebagai 
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potensi psikologis yang bersifat positif dan perlu dikembangkan. Menurut 

Daniel Goleman kecerdasan emosional adalah kemampuan seperti 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi 

frustasi,mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak 

melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa.
68

 

Sedangkan menurut para pakar definisi kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk menyikapi pengetahuan-pengetahuan emosional 

dalam bentuk menerima, memahami, dan mengelolanya
69

 

Menurut definisi ini kecerdasan emosional mempunyai empat 

dimensi, yaitu:  

1. Mengenali, menerima, dan mengekspresikan emosi 

2. Menyertakan emosi dalam kerja-kerja intelektual 

3. Memahami dan menganalisa emosi 

4. Mengelola emosi
70

 

Daniel Goleman mengungkapkan lima wilayah kecerdasan 

emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu: 

a. Kesadaran diri 
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Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat untuk 

memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur 

yang realistis atas kemampuan diri yang kuat
71

. Tujuan keasadaran 

diri adalah memperbaiki dalam mengenali dan merasakan emosinya 

sendiri, Lebih mampu memahami penyebab perasaan yang timbul, 

mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan.
72

 

Mengenali perasaan diri sendiri secara mendalam yaitu 

memberikan perhatian secara terus menerus terhadap batin 

seseorang. Dalam kesadaran diri pikiran mengamati dan menggali 

pengalaman, termasuk emosi diri. Kesadaran diri bukanlah perhatian 

yang larut dalam emosi serta bereaksi berlebih-lebihan kesadaran diri 

merupakan mempertahankan emosi yang netral ditengah badai 

emosi. Hal tersebut memungkinkan untuk membuat seseorang 

memiliki kesadaran yang mantap di tengah gejolak
73

 Peka terhadap 

suasana hati serta memiliki kepintaran terhadap suasana hati mereka 

tentang emosi boleh jadi akan melandasi sifat mandiri, memiliki 

kesehatan jiwa yang bagus cenderung berpendapat positif akan 

kehidupan. Apabila suasana hati akan tetapi tidak larut kedalamnya, 

dan mampu melepaskan diri dari hal itu.
74
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Kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan 

itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini 

diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu 

merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. 

Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya 

membuat keyakinan lebih penting tentang perasaanya adalah pilot 

yang andal bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan 

lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas 

pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, mulai dari 

masalah siapa yang akan dinikahi sampai ke pekerjaan apa yang 

akan diambil. 

 

b. Mengelola Emosi  

Menangani emosi kita sedemikian sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan 

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, 

mampu pulih kembali dari tekanan emosi
75

 

Menangani perasan agar perasaan dapat terungkap dengan 

pas adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri seperti 

kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 

kemurungan atau ketersinggungan dan akibat yang timbulkan 
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ketrampilan mengelola emosi. Orang yang buruk dalam ketrampilan 

ini akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung, 

sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh 

lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. 

c. Memotivasi Diri 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal 

yang sanagt penting dalam kaitan untuk memberi perhatian untuk 

memotivasi diri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. 

Kendali diri emosional menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam 

berbagai bidang dan mampu menyesuaikan diri “mengalir” 

memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam berbagai 

bidang. Orang-orang yang memiliki ketrampilan ini cenderung jauh 

lebih produktif dan efektif.
76

 Tujun kemampuan memotivasi diri 

antara lain bertanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada 

tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian, lebih menguasai diri, 

nilai meningkat. 

Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu 

sehingga menuntun seseorang untuk menuju sasaran, dan membantu 

dalam mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Sedangkan menurut 
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Dr. Hamzah B Uno motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya
77

. 

Kemampuan seseorang memotivasi diri dapat ditelusuri 

melalui hal-hal sebagai berikut: a) cara mengendalikan dorongan hati; 

b) derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap unjuk kerja 

seseorang; c) kekuatan berfikir positif; d) optimisme; dan e) keadaan 

flow (mengikuti aliran),yaitu keadaan ketika perhatian seseorang 

sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi, pekerjaannya 

hanya terfokus pada satu objek. Dengan kemampuan memotivasi diri 

yang dimilikinya maka seseorang akan cenderung mcniliki pandangan 

yang positif dalam menilai segala sesuatu yang tcajadi dalam dirinya. 

d. Empati 

Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu 

memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling 

percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang
78

 

Tujuan sikap empati adalah lebih mampu menerima sudut pandang 

orang lain, Memperbaiki empati dan kepekaan terhadap perasaan 

orang lain, lebih baik dalam mendengarkan orang lain.
79
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Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun 

bendasarkan kesadaran diri diri. Jika seseorang terbuka pada diri 

sendiri sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil 

membaca perasaan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat pastikan tidak 

akan mampu menghormati perasaan orang lain. Empati merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli, 

menunjukkan kemampuan empati seseorang. Indivicdu yang 

memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 

sosialyang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut 

pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 

mampu untuk mendengarkan oranglain. Orang-orang seperti ini 

cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan, 

dan manajemen 

e. Membina hubungan 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar menggunakan keterampilan-keterampilan 

ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan 

menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja 
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dalam tim.
80

 Tujuan kemapuan membina hubungan adalah 

Meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami hubungan, 

lebih baik dalam menyelesaikan pertikaian dan merundingkan 

persengketaan, lebih baik dlam menyelesaikan persoalan yang 

timbuldalam hubungan, lebih tegas dan terampil berkomunikasi, 

lebih populer dan mudah bergaul, bersahabat dan terlibatdengan 

teman sebaya, lebih menaruh perhatian dan bertenggang rasa, lebih 

mementingkan kepentingan sosial dan selaras dalam berkelompok, 

lebih suka berbagi rasa, bekerja sama, dan suka menolong, lebih 

demokrtis dalam bergaul dengan orang lain. 

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu  

keterampilan yang dapat menagani emosi dengan baik ketika 

berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi 

dan jaringan sosial, berinteraksi dengan menggunakan keterampilan 

untuk mempengaruhi dan memimpin, serta menyelesaikan 

permasalahan dengan cermat.  

Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan 

dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Untuk 

mengembangkan kemampuan membina hubungan, yang perlu kita 

lakukan adalah memperhatikan bahasa tubuh, intonasi dan volume 

suara, serta kecepatan gerak orang lain. Petunjuk-petunjuk tersebut 

akan memberikan informasi yang anda butuhkan dalam menentukan 
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perasaan mereka. Satu hal yang perlu diingat, ajukan pertanyaan jika 

anda tidak begitu yakin dengan apa yang sebenarnya mereka 

rasakan
81

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperjelas posisi skripsi ini, dengan skripsi yang 

lain, maka peneliti mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari 

teori-teori yang pernah ada sebelumnya. Dari hasil perpustakaan 

STAIN Ponorogo ditemukan keperpustakaan sebagai berikut : 

a. Penelitian oleh ARINI ZUHRIA yang berjudul “PERANAN 

KECERDASAN EMOSIONAL DALAM 

PENGEMBANGANRANAH AFEKTIF ANAK PADA 

BIDANG STUDI AKIDAH AKHLAK”. Skripsi progam studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam 

suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada 

sistemnya di dalam dirinya, sehingga anak telah efektif 

mengontrol tingkah laku  dan mempengaruhi emosinya. 

Pendidikan Aqidah Akhlaq yang telah diterima dan diinternalkan 

oleh peserta didik dapat digunakan sebagai pengontrol tingkah 

lakunya sebagai peserta didik lslami dalam kehidupan sehari.hari. 

Persamaannya adalah bahwa siswa memiliki motivasi lain untuk 
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menerima dan mempunyai daya dorong untuk menerima ajaran 

yang diajarkan kepada mereka. 

Perbedaannya penelitian ini mengacu pada bidang studi yang lain 

yaitu Aqidah Akhlak yang memilki muatan dan kurikulum yang 

berbeda 

b. Penelitian oleh JEMIRIN yang berjudul “KONSEP 

KECERDASAN EMOSIONAL DAN SPIRITUAL DAN 

DALAM PENDIDIKAN ISLAM” Skripsi progam studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Hasil dari skripsi tersebut  adalah Konsep kecerdasan emosional 

dan spiritual dalam pendidikan islam adalah suatu bentuk 

pembinan dan pengarahan emosi dan spiritual, sehingga 

terbentuklah manusia yang memiliki jiwa penuh taqwa dalam 

menghadapi tantangan hidup dan terkumpul di dalamnya sifat-

sifat terpuji,  serta menjadikan manusia bermental khalifah 

namun tetap tunduk kepada tuhannaya.  

Persamaanya di dalamnya terdapat konsep EQ dimana materinya 

sangat berguna bagi penelitian yang akan saya lakukan dengan 

tujuan yang sama untuk mewujudkan insan yang penuh taqwa, 

berakhlak mulia, dan bermental khalifah. 
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Perbedaanya pelaksanaaan ESQ menurut Ary ginanjar belum 

tentu mudah di implementasikan dan subjek yang diteliti 

berbeda. 

c. Penelitian oleh M. Abdul Wahid  yang berjudul “Membina 

Akhlak Murid Melalui Pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn di 

Madrasah Salafiyah Miftahul Huda Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo”. Skripsi progam studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. 

Pondok pesantren dalam hal ini madrasah mempuyai tanggung 

jawab terhadap pendidikan  pendidikan akhlak santri yang berada 

di lingkugan pondok pesantren 

.Persamaanya sama-sama memandang bahwa kitab Akhlāk Lil 

Banīn dengan alasan isi kitab itu sendiri masih relevan. Beberapa 

metode yang digunakan didalamnya masih sama sistem klasikal. 

Perbedaanya yaitu sudut pandang yang diberikan hanya semacam 

penjelasan kegiatan yang dilakukan sedangkan penelitian saya 

menggunakan sudut pandang lain yaitu kecerdasan emosional.  



 
 

 
 

BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

a. Latar Belakang Berdirinya Madrasah Diniyah Tambak Boyo 

Madrasah Diniyah Tambak Boyo didirikan oleh KH.Abdur 

Rahim awal mula madrasah ini adalah kegiatan mengaji Al-Quran 

dengan metode sorogan. Pada mulanya ada sekitar 30 sampai dengan 50 

murid yang belajar dalam satu kelas yang besar, dalam perkembangannya 

minat dan jumlah siswa yang ingin belajar semakin besar hal itulah yang 

melatar belakangi berdirinya Madrasah Diniyah Tambak Boyo, 

kemudian pada tahun 1980-an dibentuklah beberapa kelas. Kepala 

sekolah pertama Madrasah Diniyah pada waktu itu adalah bapak Zainal 

Fariqin Pada mulanya kelas pertama adalah tahap persiapan bagi siswa 

yaitu siswa dikenalkan dengan baca tulis Al-Quran. Kitab NadhomAlla 

La, Tauhid Jawan, Syi’ir Fasholatan. 

Kemudian Pada tahun 1992 didirikan TPQ sebagai lembaga 

persiapan agar siswa sudah lancar membaca dan menulis Arab, sebagai 

lembaga pendukung adanya Madrasah Diniyah Tambak Boyo ini. 

sehingga pada saat siswa memasuki Madrasah Diniyah mereka sudah 

mampu membaca dan menulis dengan lancar, sehingga dalam 

perkembangannya.kelas satu di madrasah diniyah ini mereka sudah tidak 

lagi diajarkan memebaca dan menuluis huruf Arab.Kemudian pada tahun 



65 
 

 
 

1994 lembaga pendidikan TPQ dan Madrasah Diniyah ini 

berkembang sangat pesat banyak siswa dari desa desa di sekitar mulai 

belajar di sekolah ini
82

. 

b. Profil Madrasah Diniyah Tambak Boyo Ngrawan Dolopo 

Madrasah Diniyah Tambak Boyo merupakan salah satu lembaga 

dibawah naungan Yayasan Ibadur Rahim bersama dengan Madrasah 

Ibtidaiyah Thoriqul Huda dan TPQ Tambak Boyo. Yang beralamat di  

desa Ngrawan RT 45/ RW14 kelurahan Dolopo kecamatan Dolopo 

kabupaten Madiun 

Adapun Visi Madrasah Diniyah Tambak Boyo adalah“berilmu, 

dan beramal sesuai dengan tuntunan islam “Ahlusunnah Wal Jamaah”. 

Sedangkan Misi Madrasah Diniyah Tambak Boyo adalah “1) Mencetak 

generasi islam yang patuh pada perintah Allah Ta’ala. 2) Mencetak 

generasi yang memiliki ilmu dan akhlakul karimah 3). Mendidik 

generasi Islam yang sesuai dengan tuntunan An-ahdliyah
83

 

Peran tenaga pendidik sangat penting bertanggung jawab 

terhadap para siswa-siswinya di dalam membimbing mereka untuk 

mencapai tujuan secara optimal. Berikut hasil wawancara Bapak Ibnu 

Huda mengenai tenaga pendidik “Beberapa guru ini pada umumnya 
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lulusan S1 dan lulusan SMA meski begitu umumnya pendidik disini 

adalah lulusan dari beberpa pondok pesantren  terkemuka.”
84

 

Data keseluruhan ustadz dan ustadzah sekitar 28 orang, dengan 

rincian 17 orang ustadz dan 9 orang ustadzah. Latar belakang pendidikan 

pengajar sangat beragam, akan tetapi pengajar mayoritas merupakan  

lulusan ataupun pernah belajar di pesantren, SMU dan lulus kuliah. Mata 

pelajaran yang diampu oleh masing- masing pengajar disesuaikan 

dengan kompetensi masing-masing pengajar. 

Adapun sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak harus ada 

dan harus memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk 

kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Bahkan sarana dan prasarana 

termasuk dalam salah satu komponen belajar mengajar yang turut 

menentukan atau menunjang dalam tercapainya suatu tujuan 

pembelajaran itu sndiri. Berikut Hasil wawancara kepada kepala 

madrasah mengenai kondisi sarana prasarana yang dimilik madrasah 

diniyah tambak boyo: 

“Madrasah diniyah tambak boyo memiliki satu gedung di atas tanah 

waqaf yang difungsikan bersama madrasah ibtidaiyah Thoriqul 

Huda. Dilihat dari segi sarana dan prasarana di madrasah diniyah 

Tambak Boyo dapat dikatakan terbatas. Akan tetapi, keterbatasan 

sarana dan prasarana tidak menjadi penghalang dan tidak 

berpengaruh terhadap semangat pendidik. Sarana dan prasarana 

dalam lembaga pembelajaran memiliki peranan yang sangat 

penting, terutama dalam menunjang kelancaran proses 

pembelajaran di Madrasah ini”.
85
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B. Deskripsi Khusus 

1. Latar Belakang Diterapkannya Kajian Kitab Akhlāk Lil Banīn di 

Madrasah Diniyah Tambakboyo 

Madraasah Diniyah Tambak Boyo merupakan salah satu lembaga 

dibawah naungan Yayasan Ibadur Rahim bersama dengan Madrasah 

Ibtidaiyah Thoriqul Huda. Siswa yang bersekolah disini pada umumnya 

adalah anak yang tinggal di Desa Ngrawan dan sekitarnya. Seiring 

dengan kebutuhan masyarakat akan ilmu keagaamaan maka pertumbuhan 

madrasah ini semakin pesat.  

Kondisi emosional anak yang sebelum mendapatkan pembelajaran 

Kitab Akhlak Lil Banin dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 

Bapak Fathul Manan Ansori untuk mengetahui “Apa masalah emosional 

yang sering dihadapi anak?” 

“Selayaknya anak-anak yang lain, mereka memiliki berbagai 

macam karakter Kebanyakan dari mereka, penakut, terlalu banyak 

bermain, bertindak tanpa arah yang jelas,seringkali di dalam kelas 

berucap yang tidak seharusnya. banyak siswa bertengkar dengan 

berbagai alasan. umumnya dalam kondisi  yang baik, tetapi 

kebanyakan masih perlu didampingi secara khusus”
86

 

 

Pengajaran akan ilmu akhlak tentu sangat dibutuhkan dalam 

memberikan tauladan serta menanamkan pendidikan karakter dan 

kecerdasan emosional bagi anak. Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu 

Huda, terkait dengan tujuan dilaksanakannya pembelajaran kitabAkhlāk 

Lil Banīn: 
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“1).Dengan diajarkannya Kitab  Untuk menanamkan akhlakul 

karimah 2). Agar siswa memiliki rasa peduli terhadap orang lain, 

3).mampu mengendalikan amarahnya, 4). mampu menyesuaikan 

dirinya di lingkungan 4). hormat kepada yang lebih tua dan kasih 

sayang kepada yang lebih muda 5). Sesuai dengan isi kitab Akhlāk 

Lil Banīn bahwa seorang anak memiliki karakter yang masih dapat 

dibentuk karenaapapun yang diserap dan diterima tentu secara 

tidak sadar akan ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari,6). 

Dengan adanya pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo, siswa diharapkan mampu untuk 

mengaplikasikan materi-materi yang didapatkannya pada 

kehidupannya sehari-hari. Sehingga siswa tidak hanya memiliki 

kecerdasan otak saja akan tetapi juga mempunyai keluasan hati 

dan berakhlak mulia.”
87

 

Sedangkan menurut bapak Ali Murtadho bahwasanya tujuan 

dilaksanakannya pembelajaran kitabAkhlāk Lil Banīn bertujuan  kepada 

isi dari Kitab itu sendiri yaitu membentuk kepada kemampuan anak 

bersikap dan memposisikan dirinya sebgai anak ketika berada dirumah, 

murid ketika berada disekolah, seorang teman ketika bergaul dengan 

temannya, dan banyak hal lain yang semuanya itu sangat lengkap, dalam 

kitab tersebut mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, tetapi 

saling melengkapi satu sama Lain, 
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Melihat akhlak siswa di Madrasah Diniyah Tambak Boyo para 

pendidik memilih kitab Akhlāk Lil Banīn sebagai pembelajaran bagi 

siswa karena sesuai tujuan lembaga untuk membentuk karakter dan sifat 

yang baik untuk anak didiknya. Ada beberapa Aspek keunggulan Kitab 

Akhlāk Lil Banīn Peneliti Melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 

Manan Ansori:“Yang pertama, Karena kitabnya simple ,Yang kedua, 

Mudah difahami oleh anak pada usia tersebut, mudah diterima dan 

diterapkan serta, bahasa mudah disampaikan  guru dan difahami siswa
88

 

Sesuai dengan yang diterangkan Bapak Ali Murtadho bahwa 

Pembelajaran bertujuan mengembangkan kualitas kepribadian, karakter, 

akhlaq dan watak, kesemua itu menjadi bagian penting dalam 

pendidikan.Pembelajaran hendaknya mengembangkan aspek pribadi 

dengan tidak mengabaikan aspek sosial, lebih dari itu pembelajaran 

hendaknya mengembangkan aspek emosi dan religi anak. 
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2. Metode yang digunakan dalam Pembelajaran KitabAkhlāk Lil Banīn. 

Di madrasah diniyah tambak boyo mengadakan pembaharuan 

sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari nilai-nilai 

pendidikan Islam. Setiap madrasah diniyah memiliki memiliki sistem 

yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk mengetahui kegiatan 

pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn peneliti melakukan wawancara 

kepada pengampu mata pelajaran tersebut. Berikut hasil Wawancara 

dengan Bapak Fathul Manan Ansori mengenai pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran : 

“Saya berupaya menerapkan pembelajaran yang menarik, saya 

tidak menggunakan pemebelajaran yang rumit dan menyita waktu. 

metode yang digunakan dalam pembelajaran Kitab Akhlāk Lil 

Banīn adalah yaitu dengan penggunaan metode wetonan atau 

dijawa barat disebut bandongan, saya membacakan makna jawa-

nya, Kemudian siswa menulis makna jawa-nya, Setelah selesai 

memaknai siswa diminta membaca secara bergantian” 
89

 

 

Perlu diketahui bahwa tentang alasan pemilihan metode wetonan tersebut, 

berikut hasil wawancara dengan Bapak Fathul Manan Ansori: 

“Pemilihan metode ini dengan alasan siswa lebih mengerti makna 

setiap kata dan kalimat, siswa lebih fokus kepada materi yang 

diajarkan sehingga siswa menangkap semua tujuan pembelajaran. 

Adapun alasannya melestarikan kitabkarangan ulama terdahulu 

dan agar siswa berkembang dalam menulis dan membaca. 

Dipadukan dengan metode kisah-kisah/bercerita saya dapat 

menerangkan berbagai hal hingga mampu dicontohkan ke dalam 

kehidupan. Dalam ceramah tersebut juga dapat disampaikan 

kisah-kisah berisi nasehat yang yang berisi nilai moral, sosial dan 

agama”.
90

 

 

                                                           
89

Lihat transkrip wawancara nomor: 08/W/08-11/2017 dalam lampiran penelitian ini. 
90

Lihat transkrip wawancara nomor: 09/W/08-11/2017 dalam lampiran penelitian ini. 



71 
 

 
 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo untuk 

mengetahui “Bagaiamana cara melatih kecerdasan emosional 

siswa?”“Menerangkannya dari materi yang sedang diajarkan, jadi tidak 

perlu mencari contoh yang rumit, dari cerita yang sederhana dapat 

kemudian disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan sehinnga 

melatih kecerdasan emosional mudah dilakukan.”
91

 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul Manan Ansori 

untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam 

mempersiapkan kondisi emosional siswa agar siap dalam kegiatan 

pembelajaran.“ Mempersiapkan suasana hati peseta didik agar lebih 

siap dalam mengawali kegiatan pembelajaran,Memulai pembelajaran 

dengan santai, dengan permainan, menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan,Mempersiapkan lingkungan yang kondusif agar siswa 

konsentrasi, dengan begitu setiap siswa cenderung siap untuk menerima 

apa yang disampaikan guru.”
92

 

Untuk memperkuat kegiatan pembelajaran dapat diterapkan berbagai 

macam cara untuk menyempurnakan hasil belajar dengan cara 

memberikan tugas kepada siswa. Berikut adalah hasil observasi pada 

kegiatan Pembelajaran:“Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

merangkum materi yang sudah disampaikan dengan merangkum materi 
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yang disampaikan, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kemudian 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.”
93

 

 

3. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran KitabAkhlāk Lil Banīn. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pemebelajaran 

yang tidaak rumit dan menyita waktu. metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran  ini yaitu wetonan yaitu guru membacakan makna 

jawa-nya, Kitab Akhlāk Lil Banīn adalah yaitu dengan penggunaan 

metode wetonan atau dijawa barat disebut bandongan, Pemilihan metode 

ini dengan alasan siswa lebih mengerti makna setiap kata dan kalimat, 

siswa lebih fokus kepada materi yang diajarkan sehingga siswa 

menangkap semua tujuan pembelajaran. Menerangkannya dari materi 

yang sedang diajarkan, dari cerita yang sederhana dapat kemudian 

disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Dipadukan dengan 

metode kisah-kisah/bercerita saya dapat menerangkan berbagai hal 

hingga mampu dicontohkan ke dalam kehidupan. Dalam ceramah 

tersebut juga dapat disampaikan kisah-kisah berisi nasehat yang yang 

berisi nilai moral, sosial dan agama. 

Yang biasa dilakuakan guru dalam mengawali kegiata belajar 

adalah Mempersiapkan kondisi kelas agar lebih siap dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran,Mempersiapkan lingkungan yang kondusif agar 

siswa konsentrasi, dengan begitu setiap siswa cenderung siap untuk 
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menerima apa yang disampaikan guru. Ceramah adalah metode 

penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik yang dilakukan 

dengan cara penerangan atau penuturan. Selama berlangsungnya 

ceramah, pendidik biasa menggunakan alat-alat pembantu seperi 

gambar-gambar bagan, agar uraiannya menjadi lebih jelas. Tetapi 

metode utama dalam berhubungan pendidik dan peserta didik adalah 

berbicara. Metode ceramah sering digunakan pendidik dalam 

menyampaikan materi pada proses pembelajaran.  

Kemudian kegiatan selanjutnya adalah metode diskusi 

pembelajaran yang menghadapkan pada suatu permasalahan yang 

mungkin masih dipertanyakan oleh siswa Tujuan utama metode ini 

adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, 

menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat 

keputusan.  

Kemudian kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah tanya 

jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pengajaran oleh 

guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada 

siswa. Metode Tanya jawab dapat merangsang siswa untuk dapat 

mengemukakan pendapat dan pikiran masing-masing. Hal ini bertujuan 

untuk Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajara  yang telah 

dikuasai.Untuk merangsang siswa berpikir, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Hal ini 

bertujuan untuk. Memotivasi siswa untuk menimbulkan sikap kompetisi 
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dalam belajar. Melatih murid untuk berpikir dan berbicara secara 

sistematis berdasarkan pemikiran orisinil. 

Kegiatan pemberian tugas yang biasa diberikan oleh guru biasa di 

sebut resitasi. Metode Resitasi adalah penyajian bahan pelajaran dengan 

memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan diluar jadwal sekolah 

dalam rentang waktu tertentu dan hasilnya harus dipertanggung 

jawabkan dilaporkankepada guru. 

Evaluasi pada pelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn, Sebagaimana  

hasil wawancara mengenai hasil setelah dilakukan pembelajaran kitab 

Akhlāk Lil Banīn Evaluasinya diperoleh dari beberapa hal misalnya 

hasil ulangan, keaktifan siswa kemudian hal yang sangat penting 

merupakan pengamalan akhlak, bagi  yang telah mengikuti pembelajaran 

bisa membaca dan mengartikan dan menjelaskan maksudnya. 

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pembelajaran kitabAkhlāk 

Lil Banīndi Madrasah diniyah Tambak Boyo diantaranya dengan 

diajarkannya Kitab Akhlāk Lil Banīndiharapkan siswa  menanamkan 

akhlakul karimah, Agar siswa memiliki rasa peduli terhadap orang lain, 

mampu mengendalikan amarahnya, mampu menyesuaikan dirinya di 

lingkungan, hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang kepada yang 

lebih muda,hal tersebut sangat pas dengan kelima aspek kecerdasan 

emosional seperti yang dikemukakan Daniel Goleman.Sesuai dengan isi 

kitab Akhlāk Lil Banīn bahwa seorang anak memiliki karakter yang 

masih dapat dibentuk. Dengan adanya pembelajaran kitab Akhlāk Lil 
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Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo, siswa diharapkan mampu 

untuk mengaplikasikan materi-materi yang didapatkannya pada 

kehidupannya sehari-hari. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya 

meningkatkan kecerdasan emosional merupakan salah satu tujuan 

lembaga. 

Terdapat lima aspek pokok dalam kecerdasan emosional, yaitu:. 

mengenali kesadaran diri,mengelola emosi, motivasi diri, empati dan  

membina hubungan. 

a) Aspek kesadaran diri 

Kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan 

itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan ini 

mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan 

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang 

ditimbulkannya.  

Menurut Bapak Fathul Manan Ansori materi dalam Kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang ahmad anak yang mulia mecakup pengembangan aspek 

kesadaran diri: “Materi tentang anak yang taat dalam materi tersebut 

berisi tentang contoh anak yang ta'at, dia selalu melaksanakan shalat 

lima waktu tepat pada waktunya, rajin membaca Al Qur'an setiap 

hari, rajin belajar di rumah” 

Dalam mendidik anak-anak perlu dilakukan Pengajar membiasakan 

kedisiplinan dalam beribadah maka siswa diajak untuk sholat ashar 

secara berjamaah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak 
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Fathul Manan Ansori untuk mengetahui“Bagaimana upaya untuk 

mengajarkan agar anak taat dalam beribadah?” 

“Mengajak kegiatan  pembiasaan sholat ashar secara tepat waktu 

kareana menunda waktu sholat maka akan muncul rasa malas  

sering dilakukan menunda akan menjadi kebiasaan, tidak hanya 

mengajak siswa sholat berjamaah, kami  mengajarkan adab ketika  

berada dimasjid, tidak hanya sekedar melakukan sholat tetapi juga  

mengajarkan beribadah dengan benar dan guru menjadi contoh 

keteladanan dalam beribadah jika guru memberikan contoh yang 

baik maka anak akan belajar mencontoh apa yang dilakukan 

gurunya , karena ini sudah sering dilakukan setiap hari di 

madrasah ini anak-anak sudah terbiasa melaksanakannya tanpa 

disuruh, meskipun ada satu dua anak yang belum disiplin, 

kemudian guru tinggal memberikan arahan saja”.
94

 

 

Untuk mengetahui perkembangan kesadaran diri siswa Peneliti 

melakukan wawancara kepada Siswa kelas IV.. 

Ketika ada tugas dari bapak guru, Apakah kamu mengerjakan sendiri 

atau meminta bantuan orang lain? “Tergantung kemampuan saya kak, 

apabila mudah dikerjakan saya akan menegerjakan sendiri apabila 

sulit saya akan meminta bantuan orang lain”.
95

 

Apakakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada disekolah?”saya 

sudah berusaha mentaati peraturan yang ada”.
96

 

 

b) Mengelola emosi 

Salah satu pembinaan emosi yang dilakukan membentuk 

sikap siswa santun dalam berperilaku, dan dalam mengelola emosi 

siswa bertujuan memberi berdampak yang positif terhadap kegiatan 
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siswa dikelas, melatih siswa agar bisa megungkapkan perasaanya. 

Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila, menenangkan emosinya 

pada saat bersedih, dapat melepas kecemasan, kemurungan. 

Masalah emosional yang sering dihadapi siswa di madrasah diniyah 

Tambak Boyo antara lain, beberapa siswa suka menyendiri, merasa 

gugup dan cemas, tidak memfokuskan kepada pelajaran, hal tersebut 

berakibat nilainya rendah
97

, Menurut Bapak Ali Murtadlo materi 

dalam Akhlāk Lil Banīn tentang Ahmad Contoh seorang anak yang 

berakhlak mulia mecakup pengembangan aspek mengelola 

emosiMateri tentang anak yang taat dalam materi tersebut berisi 

tentang akhlaq di dalam kelas dan bagaimana berperilaku kepada 

guru. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo untuk 

mengetahuiupaya dan dampak mengajarkan akhlak siswa dikelas,  

adab siswa kepada guru tersebut diperoleh data sebagai berkut: 

“Dalam kesempatan pembelajaran yang dilaksanakan setiap 

harinya guru mengajarkan tata tertib ketika berada dikelas, kita 

mengawalinya dengan salam yang dipimpin ketua kelas 

disampaikan kepada guru yang mengajarnya, kemudian 

dilanjutkan dengan doa bersama dan setelah pembelajaran juga 

diakhiri dengan berdoa Bersama guru bertugas mengendalikan 

suasana dikelas. Selain itu kita sebagai guru juga mengajari 

siswa-siswa bagaimana cara berbicara dengan menjawab 

berbagai pertanyaan yang diajukan ketika ketika berada di dalam 

kelas.  Sudah barang tentu mereka juga belajar bagaimana adab 

berbicara. Kemudian setelah mengikuti kegiatan tersebut siswa 

lebih percaya diri apabila berbicara kepada orang lain dan 
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mentalnya semakin terasah, disiplin dalam mengikuti kegiatan di 

kelas.”
98

 

Dari pengamatan yang dilakukan selama mengikuti 

proses pembelajaran dalam membangun kemampuan siswa dalam 

mengelola emosi diantaranya melalui:Pertama, yaitu keteladanan, 

guru yang biasa memberikan keteladanan mengenai perilaku dalam 

emosinya yang ditunjukkan, maka biasanya akan dilihat langsung 

oleh siswanya dan mereka mengembangkan pola perilaku mereka. 

Kedua, Pembiasaan, pembiasaan yang dilakukan oleh guru yaitu anak 

dapat dibiasakan untuk berpikir realistis, melatih anak untuk 

mengelola emosi sehingga anak dapat menanggapi suatu kejadian 

dengan perilaku yang tepat, anak diajak untuk meredakan emosi 

marah atau kecewa dengan cara mengalihkan emosi itu pada kegiatan 

lain, upayaguru memberikan keteladanan disini lebih mudah dalam 

membangun emosi siswa.Ketiga, Nasehat, upaya guru yaitu 

mengenalkan siswa berbagai bentuk emosi manusia dan cara 

meresponnya. beberapa sikap siswa yang ditunjukkan mengikuti 

proses pembelajaran secara tertib dalam selama mengikuti proses 

pembelajaran mereka tidak ada yang menggangu satu sama lain.
99
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c) Memotivasi diri 

Kemampuan memotivasi diri sendiri dapat dilihat melalui 

pengendalian dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis. 

Dengan kemampuan memotivasi diri yang dimiliki maka individu akan 

cenderung memiliki pandangan positif dalam menilai segala sesuatu 

yang terjadi dalam dirinya. Orang yang memiliki keterampilan ini 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang 

dikerjakannya. 

Masalah yang sering dihadapi siswa di madrasah diniyah 

tambak boyo dalam kegiatan pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di 

madrasah diniyah Tambak Boyo diantaranya adalah kurang semangat, 

bergantung kepada orang lain, dan senang menyendiri. 

Menurut Bapak Fathul Manan Ansori materi dalam Kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang ahmad anak yang mulia mecakup pengembangan aspek 

memotivasi diri: 

“Materi tentang anak bernamaAhmad dan ayahnya ahmad anak 

yang masih kecil tetapi dia berakhlaq mulia. Dan cerita mengenai 

pohon yang lurus dan bengkok pohon ini sudah besar dan kuat 

dahannya artinya anak yang tidak mungkin untuk mendidiknya 

akhlak anaknya ketika ia sudah besar” 

 

Memberikan motivasi kepadasiswa bertujuan agar siswa produktif dan 

efektif dalamkegiatan belajar. 

.Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul Manan Ansori 

untuk mengetahuiupaya untuk memberikan motivasi untuk memahami 

contoh dalam materi ahmad anak taat sebagai berikut :  
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“Dengan memberikan bukti bahwa manusia memiliki kemampuan 

dan potensi yang luar biasa, apabila dibiasakan sejak kecil. Anak 

akan memiliki akhlak yang baik dan apabila anak mau belajar dan 

bersungguh-sungguh  maka hal yang ia cita-citakan akan 

terwujud, seperti dalam materi tersebut bahwa anak harus 

membiasakan akhlak sejak kecil, pohon yang masih muda bisa 

diluruskan tetapi pohon yang sudah besar yang bengkok tidak 

mungkin untuk diluruskan, hal tersebut membuat anak lebih 

mengerti untuk membiasakan perilaku baik sejak kecil, siswa lebih 

tertarik terhadap kegiatan pembelajaran”
100

. 

 

Menurut Bapak Ali Murtadlo materi dalam Kitab Akhlāk Lil Banīn 

tentang Anak yang taat mecakup pengembangan aspek memotivasi 

diri:“Materi yang berkenaan dengan aspek memotivasi yaitu tentang 

anak yang taat seorang anak harus memiliki akhlaqul karimah, anak 

dikenalkan beberapa akhlak yang baik, dan akhlak yang buruk”. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo untuk 

mengetahui“Bagaimana upaya untuk memberikan kesadaran kepada 

anak agar memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang 

buruk? 

“Sesuai dengan materi tersebut didalamnya berisi tentang anak 

yang taat memberikan pengertian bahwa akhlak itu dibentuk sejak 

kecil, kebiasan kecil yang diulang maka hal tersebut yang 

menumbuhkan karakter. Memberikan pemahaman kepada siswa 

untuk bersabar untuk mencapai hasil dan setiap proses yang 

dilakukan maka mereka akan mereka akan dicintai dan diridlai 

Allah, Dicintai oleh keluarganya, Dicintai oleh semua orang. 

Seorang anak juga harus menjahui akhlaq yang buruk. Dan 

dampaknya  para siswa memimili akhlaq yang mulia antara lain 

ditunjukkan mereka berbicara dengan sopan santun, tingkah laku 

mereka baik, bergaul dengan lingkungan keluarga di rumah, 

disekolahan dan di masyarakat juga baik”.
101
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan siswa di madrasah 

diniyah Tambak Boyo diantaranya adalah kurang semangat dalam 

tugas, bergantung kepada orang lain dalam pelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan pemberian reward (penghargaan) kepada 

siswa setelah melakukan sesuatu dengan baik, ketika pembelajaran ya 

yang diberikan reward praktis seperti tepuk tangan, tepuk tangan 

teman-temannya. Sedangkan pemberian hukuman di beri kesempatan 

menjawab soal.
102

Berdasarkan hasil wawancra kepada guru setelah 

dilakukan upaya pemberian reward punishment: 

“sekarang alhamdulillah mas, dengan adanya pengarahan, 

motivasi serta bimbingan tentang pembelajaran kitab Akhlāk Lil 

Banīn siswa bertanggung jawab, suasana yang lebih aktif dalam 

kegiatan di kelas karena siswa memiliki keinginan yang kuat 

dalam belajar, kemudian nilai nya semakin meningkat”
103

 

 

d) Aspek Empati 

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang 

lain dan memahami perspektif orang lain. Kemampuan ini merupakan 

ketrampilan dasar dalam hubungan sosial. 

Menurut Bapak Fathul Manan Ansori materi dalam Kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang akhlak kepada tetangga mecakup pengembangan aspek 

empati: 

“Materi tentang Musthafa selalu rendah hati dan tidak sombong, 

dia suka membantu terutama kerabatnya sendiri. Ketika 

kerabatnya memakai baju yang sudah sobek, melihat itu musthafa 

langsung pulang kerumahnya dan mengambil baju yang masih 
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baru, yahya sangat senang dan gembira, serta sangat bersyukur 

atas kebaikan kerabatnya mushtafa”. 

 

Upaya untuk menumbuhkan sikap empati kepada teman maupun orang 

lain, Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 

Manan Ansori, Untuk melatih kemampuan siswa peduli kepada 

kerabatnya sebagaimana berikut: 

“Menanamkan rasa empati kepada anak dengan mengajarkan 

apabila ada ada teman yang terkena musibah atau kesulitan agar 

segera membantunya atau apabila ada teman yang mengalami 

kesulitan dalam pelajaran maka hendaklah ia membantunya.”
104 

 

Menurut Bapak Ali Murtadlo materi dalam kitab Akhlāk Lil Banīn 

tentang akhlak kepada tetangga mecakup pengembangan aspek empati: 

“Materi tentang akhlak kepada tetanggaAyah dan Ibu senang 

dengan tetangganya, Karena akan membantu orang tuamu jika 

ada suatu hajat, jika salah satu dari kalian ada yang sakit, maka 

mereka mengunjungi dan mendo'akan agar lekas sembuh”. 

 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, 

Untuk mengetahui Bagaimana? 

“Dengan kegiatan seperti menjenguk teman yang sakit, mengajak 

Dengan pengalaman langsung dan pembiasaan yaitu dengan 

Dengan pengalamanlangsung misalnya kegiatan seperti 

menjenguk teman yang sakit, mengunjungi saudara yang terkena 

musibah, Dengan memberikan cerita yang menggambarkan 

pentingnya kepedulian kepada orang lain, menjelaskan kepada 

anak bahwa pentingya kepedulian terhadap sesama”
105

 

Kemudian dari hasil wawancara kepada guru mengernai perkembagan 

sikap empati pada siswa:  

“Jadi mas dari dari sikap yang ditunjukkan oleh siswa bahwasanya 

mereka mau bersosialisasi,  misalnya mereka berdiskusi sesama 
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teman, mengerjkan tugas dengan belajar kelompok, dan mengikuti 

kergiatan kerja bakti seperti bersih-bersih, setelah diadakannya 

upaya tersebut siswa lebih peduli terhadap keadaan orang lain 

apabila temannya ditimpa musibah biasanya mereka mengerti 

segera menjenguknya atau menolongnya dengan bersosialisasi 

siswa akan menunjukkan rasa empati secara langsung”  

Berikut hasil wawancara kepada siswa. “Apakah yang akan kamu 

lakukan ketika ada teman yang sakit? “Saya akan datang 

menjenguknya dengn mengajak teman menjenguknya tersama, 

biasanya mengumpulkan mengumpulkan sumbangan sukarela dan 

diberikan kepada teman atau keluarga yang sakit” 

Apakah yang dilakukan siswa apa bila ada teman atau kerabat yang 

meninggaldunia?“Kita akan menyampaikan bela rasa bela sungkawa 

kita sekaligus melayat kerumah duka” 

Bagaimana sikap kamu apabila kamu dimintai bantuan orang lain? 

“Maka saya akan membantunya”.
106

 

Bagaimana sikap kamu apabila ada teman yang kesulitan dalam 

belajar, apakah kamu akan membantunya? 

“Apabila saya bisa saya akan bantu, apabila belum bisa maka akan 

mengerjakan Bersama”.
107

 

Apakah kamu mengerti sikap empati kepada orang lain? 

“Dengan adanya pengarahan saya dapat menyesuaikan diri dengan 

teman-teman saya
108

 

                                                           
106

Lihat transkrip wawancara nomor:29/W/08-11/2017 dalam lampiran penelitian ini. 
107

Lihat transkrip wawancara nomor:30/W/08-11/2017 dalam lampiran penelitian ini. 
108

Lihat transkrip wawancara nomor:31/W/08-11/2017 dalam lampiran penelitian ini. 



84 
 

 
 

e) membina hubungan 

Kompetensi sosial memegang peranan penting bagi seorang. 

Dengan kompetensi sosial yang dimilikinya, seseorang pandai bergaul 

dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah serta dapat 

menjadi teladan bagi orang lain. Menurut Bapak Fathul Manan Ansori 

materi dalam kitab Akhlāk Lil Banīn tentang akhlak kepada tetangga 

mecakup pengembangan aspek membina hubungan:“Materi akhlak 

kepada guru dalam materi tersebut berisi tentang sosok guru, 

seseorang yang mengajarakan ilmu dan menasehati, Berbicara 

dengan sopan, Dengarkan dan perhatikanlah apa yang disampaikan.” 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 

Manan Ansori, Untuk mengetahui bagaimana berperilaku anak-anak 

terhadap guru? 

“Siswabersikap menghormati kepada guru, memuliakan dengan 

ucapan dan perbuatan, siswa menganggap guru orang tua anak 

ketika berada disekolah, siswa faham berbuat baik kepada guru 

karena guru adalah orang yang sangat mulia karena dengan ilmu-

ilmunya dirinya akan bahagia dunia dan akhirat.”
109

 

Dari penjelasan Bapak Ali Murtadlo materi dalam kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang akhlak pelajar kepada temannya hal tersebut penting  

membina hubungan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak Fathul Manan Ansori, Untuk mengetahui upaya mengajarkan 

anak tentang akhlak pelajar kepada teman? 

“Akhlak pelajar kepada temannya sangat penting karena seorang 

anak belajar dan bersosialisasi dengan semua teman-temannya di 
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sekolah, sikap siswa disini seharusnya mas, mereka mengerti 

harus menghormati teman yang lebih tua misalnya kakak kelasnya, 

dan menyayangi  teman yang lebih muda, mengerti bagaimana 

posisinya di dalam lingkungan sekolah serta betapa pentingnya 

keberadaan teman-temannya disekolah”.
110

 

Menurut Bapak Fathul Manan Ansori materi dalam kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang sholeh seorang anak yang taat kepada ibunya mencakup 

aspek membina hubungan: 

“Soleh adalah seorang anak yang baik kepada Ibunya. Ketika 

ibunya sakit dia menyediakan setiap kebutuhan Ibunya, baik 

makanan atau minuman, serta menghibur hatinya dengan kata-

kata yang indah”.  

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 

Manan Ansori, Untuk mengetahui upaya mendidik anak agar memiliki 

akhlak kepada ibu? 

“memberikan penjelasan bahwa seorang anak wajib untuk 

menghormati ibunya, karena jasanya yang begitu besar ia tidak 

mungkin sanggup membalas semua jasa-jasanya, karena jasanya 

yang begitu besar Allah begitu memuliakan seorang ibu, maka 

seorang anak hendaknya berbakti kepadanya”.
111

 

Menurut Bapak Fathul Manan Ansori materi dalam Kitab Akhlāk Lil 

Banīn tentang akhlak anak kepada ayah mecakup pengembangan 

aspek membina hubungan: 

“Materi tesebut berisi tentang Ayah yang satang kepada anaknya 

peran ayah yang selalu mencari nafkah, membelikan pakaian dan 

makanan untukmu, dan setiap apa saja yang kamu butuhkan. Ayah 
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setiap hari berfikir demi mendidikmu, oleh karena itu, ia 

memasukkanmu ke sekolah, agar kamu dimasa mendatang menjadi 

orang yang sempurna ilmu dan akhlaqnya, bermanfaat dirinya dan 

masyarakat”. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fathul 

Manan Ansori, Untuk mengetahui upaya mengajarkan akhlak anak 

kepada ayah? 

“dengan materi tersebut siswa dijelaskan tentang beberapa 

tanggung jawab ayah, hal tersebut disadarkan betapa besar 

kecintaan seorang ayah, peran ayah yang sangat penting bagi 

anak, sehingga anak lebih mengerti bagaimana pengorbanan 

ayah, anak akan cenderung mengerti bagaimana cara 

menghormati ayah, maka dengan diajarkannya beberapa materi 

tersebut maka anak akan semakin patuh dan mencintai kedua 

orang tuanya.”
112

 

Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar 

dalam bersosialisasi baik ketika mengikuti kegiatan belajar dikelas 

maupun ketika berkomunikasi dengan semua orang. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo Untuk mengetahui. 

Upaya mengembangkan ketrampilan berkomunikasi siswa.  

“Dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

tanggapan terhadap pendapat temannya, dan bisa di bimbing 

bagaimana menyampaikan tutur kata yang baik dan sopan, 

caranya dengan menjadikan kelas tempat yang tepat untuk belajar 

berbicara, menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya. belajar 

bagaimana berkomunikasi dengan baik berguna untuk membentuk 

hubungan sosial, setelah dilakukan upaya tersebut kemampuan 

siswa berkomunikasi semakin mantap setidaknnya mereka memiliki 

keberanian menyampaikan informasi dan pertanyaan kepada 

orang lain.”
113
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Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membina hubungan 

siswa Peneliti melakukan wawancara kepada sisiwa  

Apakah kamu mencintai ayah kamu, bagaimana peran ayah dalam 

keluargamu?“tentu sangat mencintai ayah saya, ayah saya adalah 

orang yang tegas, ayah yang bekerja untuk keluarga, kami sekeluraga 

sangat menghormati ayah.”
114

 

“Apakah menyukai ketika diberi tugas kelompok?”, “Iya saya sangat 

senang apabila diberi tugas kelompok.”
115

 

Ketika kamu sulit memahami pelajaran, apa yang kamu lakukan? 

“Saya akanmenanyakannya kepada teman-teman yang lebih 

mengerti”
116

 

Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pada pelajaran kitab Akhlāk 

Lil Banīn, Sebagaimana  hasil wawancara mengenai hasil setelah 

dilakukan pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn 

“Evaluasinya diperoleh dari beberapa hal misalnya hasil ulangan, 

keaktifan siswa kemudian hal yang sangat penting merupakan 

pengamalan akhlak, bagi  yang telah mengikuti pembelajaran bisa 

membaca dan mengartikan dan menjelaskan maksudnya”.
117
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Metode Pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo. 

Madrasah Diniyah Tambak Boyo adalah sebuah lembaga 

pendidikan agama islam di Desa Ngrawan Kecamatan Dolopo. Hal yang 

melatar belakangi diterapkannya kajian kitab Akhlāk Lil Banīn bertujuan  

untuk menanamkan akhlakul karimah. 

Sekolah berperan sentral dalam membina karakter dengan 

menanamkan disiplin diri dan empati, yang pada gilirannya 

memungkinkan keterlibatan tulus terhadap nilai peradaban dan moral. 

Dengan berbuat begitu, tidaklah cukup menceramahi anak dengan nilai-

nilai mereka perlu mempraktekannya.
118

 

Dari data yang dipaparkan pada bab III, sudah sesuai dengan apa 

yang ada di Madrasah Diniyah Tambak Boyo,. Tujuan pembelajaran kitab 

Akhlāk Lil Banīn di madrasah diniyah tambak Boyo menurut keterangan 

salah seorang guru diperoleh data sebagai berikut: Untuk menanamkan 

akhlakul karimah, Agar siswa memiliki rasa peduli terhadap orang lain, 

mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan,  hormat kepada yang lebih 

tua dan kasih sayang kepada yang lebih muda  siswa diharapkan mampu 

untuk mengaplikasikan materi -materi yang didapatkannya pada 
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kehidupannya  sehari-hari. Cara seorang guru menangani kelasnya sudah 

bisa merupakan contoh keterampilan emosional. Seorang anak memiliki 

karakter yang masih dapat dibentuk karena apapun yang merka terima 

tentu secara tidak sadar akan ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

akhlak tersebut sangat penting, pada nantinya akan ia butuhkan seumur 

hidupnya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang membantu 

siswa agar mampu mengembangkan potensinya yang menyangkut aspek 

spiritual, intelektual, emosional.Dengan adanya pembelajaran kitab Akhlāk 

Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo diharapkan siswa selain 

mengetahui materinya selain itu mampu mengaplikasikan pada 

kehidupannya sehari-hari. Sehingga siswa tidak hanya memiliki 

kecerdasan otak saja akan tetapi juga mempunyai keluasan hati dan 

berakhlak mulia. 

Berbagai macam metode Pendidikan yang digunakan bertujuan 

untuk mencapai hasil belajar. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk 

hanya dengan pelajaran yang berbentuk materi maupun teori saja tetapi 

dengan megunakan metode yang tepat bertujuan agar tercapainya tujuan 

dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Metode mengajar merupakan 

salah satu kunci pokok keberhasilan suatu proses pembelajaran, karena 

dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai, tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai atau dapat terlaksana dengan baik, penerapan 

metode mengajar harus memperhatikan partisipasi peserta didik untuk 

terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. 
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Dari hasil dari data yang diperoleh dari bab III di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo metode yang digunakan pada pelaksanaan 

pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo 

yaitu dengan sistem mengaji salafiyah yaitu metode wetonan/bandongan. 

Metode wetonan/ bandongan adalah pengajian yang dilakukan 

pada waktu-waktu tertentu, Penyampaian materi pelajaran dari seorang 

guru dengan membacakan kitab, menerjemahkan, menerangkan dan sering 

kali mengulas isi buku atau kitab kuning dihadapan sekelompok murid 

atau santri.
119

 

Sebagaimana pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo yang dilakukan satu kali dalam satu minggu. 

Dalam melaksanakan metode tersebut pendidik menyampaikan materi dan 

menjelaskan, melalui Metode mauidzah yaitu pemberian nasihat dan 

pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang menyentuh 

kalbu dan menggugah dan mengamalkannya.
120

Berkaitan dengan metode 

mauidzah. Nasihat yang disampaikannya ini selalu disertai dengan panutan 

atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat itu. Pemberian nasihat 

itu sasarannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran pada orang yang  
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dinasihati agar mau insyaf untuk melakukan ketentuan hukum atau ajaran 

yang dibebankan kepadanya. 
121

 

Ceramah sebagai salah satu metode pendidikan ternyata 

mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. sifat alamiah manusia 

yang menyenangi cerita dan memahami pengaruhnya terhadap perasaan. 

Oleh karenanya pendidik di madrasah diniyah tambak boyo menjadikan 

bercerita sebagai salah satu metode atau Teknik dalam pengajaran. Materi 

dalam Kitab Akhlāk Lil Banīn merupakan cerita atau kisah mengandung 

ide-ide pemikiran, pesan, dan bahasa tertentu yang membekas dalam 

membentuk pribadi seorang anak. 

 

B. Analisis dampak pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn terhadap 

kecerdasan emosional di Madrasah Diniyah Tambak Boyo. 

 Menurut Daniel Goleman kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang 

lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan hubungan dengan orang 

lain.
122

Peran guru sangat penting dalam membangun aspek-aspek 

kecerdasan emosional, oleh karenanya guru selalu berperan dalam 

memantau setiap kegiatan dan aktivitas siswa. Dampak kegiatan 
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pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin di Madrasah Diniyah Tambak Boyo, 

adalah sebagai berikut: 

c. Kesadaran Diri 

Dari data yang diperoleh pada bab III, Dari upaya guru dalam 

membangun kecerdasan emosional di Madasah Diniyah Tambak Boyo 

berpengaruh kepada sikap pengendalian diri siswa,melalui pembelajaran 

Kitab Akhlāk Lil Banīn diperoleh dari data wawancara dari bapak Fathul 

manan ansori, mengenai dampak pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn 

terhadap sikap pengendalian diri yang dimiliki siswa.  

“Jelas ada kontirbusinya. Perubahan pada diri siswa sangatlah 

segnifikan, siswa melakukan kewajiban di sekolah tanpa disuruh, 

setiap perkataan dan sikap siswa menjadi lebih sopan, tindakannya 

tidak menimbulkan masalah besar.”
123

 

Ketika ada tugas dari bapak guru, Apakah kamu mengerjakan sendiri 

atau meminta bantuan orang lain? “Tergantung kemampuan saya kak, 

apabila mudah dikerjakan saya akan menegerjakan sendiri apabila sulit 

saya akan meminta bantuan orang lain”.
124

 

Apakakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada disekolah?”saya 

sudah berusaha mentaati peraturan yang ada”.
125

 

Kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada 

suatu saat untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki 
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 tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri yang kuat
126

. Tujuan 

keasadaran diri adalah memperbaiki dalam mengenali dan merasakan 

emosinya sendiri, Lebih mampu memahami penyebab perasaan yang 

timbul, mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan.
127

 Peka 

terhadap suasana hati serta memiliki kepintaran terhadap suasana hati 

mereka tentang emosi boleh jadi akan melandasi sifat mandiri, memiliki 

kesehatan jiwa yang bagus cenderung berpendapat positif akan 

kehidupan. Apabila suasana hati akan tetapi tidak larut kedalamnya, dan 

mampu melepaskan diri dari hal itu.
128

 

Berdasarkan teori diatas teori diatas sudah sesuai yang ada di 

madrasah diniyah Tambak Boyo. dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil 

Banīnterhadap sikap siswa dalam sikap mengelola emosinya diantaranya 

siswa beraktifitas secara mandiri hal tersebut terlihat dari data siswa 

mengerjakan sendiri tugasnya tanpa bantuan orang lain dan dan siswa 

sudahterbiasa sholat ashar berjamaah, siswa lebih sopan tindakannya hal 

tersebut nampak saat siswa percaya diri saat ia berbicara, tindakan siswa 

tidak menimbulkan maslah yang besar diantaranya sikap tersebut 

tercermin karena siswa sudah berusaha mengikuti aturan yang ada. 
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d. Mengelola Emosi 

Upaya guru dalam membangun kecerdasan emosional di 

Madasah Diniyah Tambak Boyo Salah satu pembinaan emosi yang 

dilakukan. melalui pembelajaran KitabAkhlāk Lil Banīnyaitu: Pertama, 

Pembelajaran dengan keteladanan yaitui dengan cara memberikan 

contoh kongkrit bagi siswa misalnya siswa diajarkan mengatur emosinya 

dalam menghadapi situasi tertentu, guru yang mampu memberikan 

gambaran pola perilaku untuk siswa, pemberian keteladanan di Madasah 

Diniyah Tambak Boyo sangat ditekankan Juga peran guru disini sebagai 

seorang  tauladan  yang pantas untuk diikuti. Keteladanan tersebut 

sangat efektif bermakna daripada sekedar nasihat lisan. 

Bagaimana cara bertingkah laku dan mengendalikan emosi yang kuat? 

“tetap bersikap tenang kak, karena denga sikap tersebut membuat saya 

merasa lebih baik”.
129

 

Bagaimana cara melupakan atau memaafkan kesalahan orang yang 

menjengkelkan?”dengan mengalihkan perasaan tersebut saja kak, agar 

tidak merugikan diri sendiri”.
130

 

Bagaimana cara mengatasi perasaan takut ketika dihadapkan dengan 

masalah? “dengan meminta pertolongan kepada teman atau keluarga 

agar dibantu dalam menghaadapi masalah tersebut kak”.
131
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Keteladanan juga mempunyai arti menjadikan diri sebagai contoh 

nyata yang dapat ditiru anak. Keteladanan merupakan salah satu metode 

pendidikan yang secara luas diakui sebagai metode yang efektif untuk 

mengembangkan sikap dan tingkah laku anak.
132

 Guru adalah orang 

terdepan dalam memberikan contoh sekaligus juga memberi motivasi 

atau dorongan kepada murid-muridnya.5 Adapun penjelasan tentang 

keteladanan guru menurut Abdul Munir dalam bukunya yang berjudul 

Spiritual Teaching menjelaskan bahwa keteladanan guru merupakan 

sikap, perilaku maupun karakter guru yang baik untuk ditiru atau 

dicontoh.
133

 

Pembelajaran dengan pembiasaan, karena dengan cara tersebut 

dirasa lebih efektif dan mudah dipahami. Pembiasaan bagi anak-anak 

diajarkan cara bagaiamana mengungkapkan apa yang dirasakan, siswa 

diajarkan berpikir realistis. Cotohnnya siswa diajarkan untuk mengelola 

emosi, misalnya siswa dialihkan maka sikap emosional tesebut bisa 

dialihkan emosi itu pada hal yang positif yaitu kegiatan yang 

bermanfaat. 

Konsep dasar pendidikan yaitu bisa karena terbiasa. Sebenarnya, 

kita dapat melakukan sesuatu hal karena kita terbiasa untuk 

melakukannya. Kita bisa membuat sesuatu barang sebab kita terbiasa 

 

                                                           
132

 Imam Suraji, Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-Qur‟an dan 

Hadits (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2011), hlm. 195-196 
133

 Abdullah Munir, Spiritual Teaching (Yogyakarta: PUSTAKA INSAN MADANI, 

2006), hlm. 7. 



96 
 

 
 

 melakukan kegiatan pembuatan barang tersebut. Oleh karena itulah, 

sebenarnya tidak ada orang yang lebih pandai atau lebih terampil dari 

orang lain. Mereka mempunyai kelebihan tersebut sebab terbiasa 

melakukan kegiatan terkait dengan kepintaran dan keterampilannya. 

Begitu juga halnya dengan kita. Jika kita terbiasa melakukan sesuatu, 

sesuatu tersebut akan menjadi kemampuan khusus.
134

 

Emosi merupakan,  ungkapan perasaan yang timbul dalam diri 

manusia. Reaksi yang timbul berupa senang sedih, bahagia, marah, dan 

takut. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya maka akan 

berakibat merugikan. Mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk 

menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau 

ketersinggungan dan akibat akibat yang timbul karena kegagalan 

ketrampilan emosi dasar. Orang yang buruk kemampuan dalam 

ketrampilan ini akan terus menerus bernaung melawan perasaan murung, 

sementara mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih 

cepat. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan 

diri dan kemampuan menenangkan kembali. 

Berdasarkan teori diatas teori diatas sudah sesuai yang ada di madrasah 

diniyah Tambak Boyo. dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn, 

upaya yang dilakukan guru berdampak positif terhadap kondisi 

dikelasyaitu dapat dilihat dari sikap siswa dalam mematuhi peraturan,  
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apabila mereka dinasehati sikap mereka akan lebih patuh Hal tersebut 

nampak apabila guru menerikan tugas siswa dengan senang 

hatimelakasanakannya. Semakin dini anak belajar mengendalikan 

emosinya semakin mudah pula anak mengendalikan emosinya di masa 

yang akan datang.  

e. Memotivasi diri 

Upaya guru dalam kegiatan pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn 

dalam menumbuhkan kesadaran siswa dalam motivasi diri maka 

dilakukan beberapa hal diantaranya adalah pemberian reward 

(penghargaan) kepada siswa setelah melakukan sesuatu dengan baik, 

ketika pembelajaran yang diberikan reward praktis seperti tepuk tangan, 

tepuk tangan teman-temannya. Sedangkan pemberian punishment 

(hukuman) di beri kesempatan menjawab soal. 

Penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak 

dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat 

penghargaan. Penghargaan harus memiliki nilai mendidik. Mendidik 

disini tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga mendidik siswa 

dalam bertingkah laku yang baik. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa penghargaan adalah suatu hal positif yang diperoleh 

anak karena anak telah menunjukkan suatu perbuatan yang baik. 

Pemberian penghargaan kepada anak akan meningkatkan perilaku yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membuat anak untuk 

menghindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. 
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Dengan pemberian penghargaan anak akan berusaha berperilaku 

disiplin.
135

 

Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan 

dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru. dan sebagainya) 

sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. 

Pelanggaran bisa berupa pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. 

Masalah hukuman masalah yang etis, yang menyangkut soal buruk dan 

baik serta norma-norma. Dari beberapa pendapat di atas. dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan yang kurang 

menyenangkan yang dilakukan secara sadar dan sengaja karena 

terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan. Dengan pemberian 

hukuman seseorang yang melanggar akan sadar akan pelanggarannya 

dan tidak mengulanginya lagi.
136

 

Berdasarkan hasil wawancra kepada guru setelah dilakukan 

upaya pemberian reward punishment: 

“sekarang alhamdulillah mas, dengan adanya pengarahan, 

motivasi serta bimbingan tentang pembelajaran kitab Akhlāk Lil 

Banīn siswa bertanggung jawab, suasana yang lebih aktif dalam 

kegiatan di kelas karena siswa memiliki keinginan yang kuat 

dalam belajar, kemudian nilai nya semakin meningkat”
137

 

 

Seperti yang dipaparkan pada bab III,. Upaya guru dalam 

membangun kecerdasan emosional di Madasah Diniyah Tambak Boyo 

berpengaruh kepada sikap memotivasi diri, melalui pembelajaran Kitab 
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Akhlāk Lil Banīn diperoleh dari data wawancara dari bapak Fathul 

manan ansori, mengenai dampak pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn 

terhadap aspek memotivasi diri pada siswa sebagai berikut. setelah 

dilakukan upaya pemberian reward punishment siswa menjadi 

bertanggung jawab, terciptanya suasana yang lebih aktif dalam 

kegiatan di kelas dan siswa memiliki keinginan yang kuat dalam belajar 

Memotivasi diri adalah menata emosi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang penting bagi seseorang dalam untuk memberi 

perhatian, untuk memotivasi diri dan menguasai diri sendiri, dan untuk 

berkreasi. Kendali diri emosional menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam 

berbagai bidang. Orang-orang yang memiliki ketrampilan ini cenderung 

jauh lebih produktif dan efektif.
138

 Tujuan kemampuan memotivasi diri 

antara lain bertanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada 

tugas yang dikerjakan dan menaruh perhatian, lebih menguasai diri, nilai 

tes meningkat. 

Berdasarkan teori diatas teori diatas sudah sesuai yang ada di 

madrasah diniyah Tambak Boyo, dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil 

Banīn terhadap sikap siswa dalam aspek memotivasi diri, sesuai dengan 

tujuan memotivasi yaitu untuk memotivasi diri dan menguasai diri 

sendiri, siswa aktif dan produktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dikelas hal tersebut namapak dari siswa yang aktif 
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memperhatikan materi yang diberikan oleh guru,  artinya siswa mampu  

menata emosi sehingga  sisa memahami materi yang dijelaskan. Siswa 

hadir dikelas lebih awal dalam kegiatan belajar, terbentuknya pribadi 

yang bertanggung jawab siswa di madrasah diniyah Tambak Boyo sadar 

untuk mengikuti perintah yang diberikan guru baik terhdap tugas yang 

diberikan maupun dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

f. Empati 

Seperti yang dipaparkan pada bab III ,Dengan adanya 

pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di madrasah diniyah Tambak Boyo 

berdampak pada sikap empati siswa , hal tersebut dapat dilihat dari 

beberpa data berikut hasil wawancara kepada siswa. “Apakah yang akan 

kamu lakukan ketika ada teman yang sakit?”“Saya akan datang 

menjenguknya dengn mengajak teman menjenguknya tersama, biasanya 

mengumpulkan mengumpulkan sumbangan sukarela dan diberikan 

kepada teman atau keluarga yang sakit”
139

 

Apakah yang dilakukan siswa apa bila ada teman atau kerabat yang 

meninggaldunia?“Kita akan menyampaikan bela rasa bela sungkawa 

kita sekaligus melayat kerumah duka”
140

 

Bagaimana sikap kamu apabila kamu dimintai bantuan orang lain? 

“Maka saya akan membantunya”.
141
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Bagaimana sikap kamu apabila ada teman yang kesulitan dalam belajar, 

apakah kamu akan membantunya?“Apabila saya bisa saya akan bantu, 

apabila belum bisa maka akan mengerjakan Bersama”.
142

 

Kemudian dari hasil wawancara kepada guru mengernai perkembagan 

sikap empati pada siswa: “Jadi mas dari dari sikap yang ditunjukkan 

oleh siswa bahwasanya mereka mau bersosialisasi,  misalnya mereka 

berdiskusi sesama teman, mengerjkan tugas dengan belajar kelompok, 

dan mengikuti kergiatan kerja bakti seperti bersih-bersih, dengan 

bersosialisasi siswa akan menunjukkan rasa empati secara langsung ”
143

 

Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun bendasarkan 

kesadaran diri diri. Jika seseorang terbuka pada diri sendiri sendiri, maka 

dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. 

Sebaliknya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

emosinya sendiri dapat pastikan tidak akan mampu menghormati 

perasaan orang lain. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati 

seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu 

menangkap sinyal-sinyal sosialyang tersembunyi yang mengisyaratkan 

apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima 

sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih 

mampu untuk mendengarkan oranglain. Orang-orang seperti ini cocok 
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untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan, dan 

manajemen 

Merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang
144

 Tujuan sikap 

empati adalah Lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, 

Memperbaiki empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, lebih 

baik dalam mendengarkan orang lain.
145

 

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Madrasah Diniyah 

Tambak Boyo, dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn terhadap 

kemampuan empati, bahwa siswa bersosialisasi dengan lingkungannya 

siswa mengerti pentingnya kepedulian kepada sesama, seperti 

mengerjakan pekerjaan bersama teman-temannya, peduli terhadap 

keadaan orang lain, apabila ada teman yang sakit mereka menjenguknya, 

siswa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi teman dan lingkungan, 

menjenguk orang yang terkena musibah, hal tersebut menunjukkan para 

siswa peduli terhadap keadaan orang lain.  

d. Membina hubungan 

Membina hubungan adalah wilayah kecerdasan emosional yang 

sebagian besar berhubungan dengan dengan ketrampilan berempati dan 

mengelola emosi orang lain. Seperti yang dipaparkan pada bab III, 
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Dengan adanya pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn di madrasah 

diniyah Tambak Boyo beberapa  dampak pada sikap siswa dalam 

kaitannya aspek membia hubungan dapat  dilihat dari beberpa data 

berikut antara lain, sikap siswa menyukai bekerja secara berkelompok. 

Sikap siswa yang bersosialisasi kepada temannya ketika ada masalah 

dala pelajaran. 

Kemudian dari hasil wawancara kepada guru mengernai 

perkembagan kemampuan siswa dalam membina hubungan”Setelah 

menerima pengajaran kitab Akhlāk Lil Banīn saya melihat tingkah laku 

dalam keseharian mereka sudah dikatakan cukup baik. Kita bisa lihat 

dari tingkah polah keseharian ada perbedaan”
146

 

Dari data yang diperoleh pada bab III. Pengajaran kitab Akhlāk 

Lil Banīn di Madrasah Diniyah Tambak Boyo tidak terbatas pada 

penyampaian semata begitu pula upaya peningkatan kemampuan siswa 

dalam aspek membina hubungan ini, sangat ditekankan agar 

dipraktekkan, hal tersebut bertujuan menyentuh pembentukan pribadi 

siswa. Dari hasil pengamatan yang dilakukan upaya guru untuk 

menumbuhkan kemampuan siswa dalam membina hubungan yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, beberapa hal 

yang dilakukan agar kemampuan siswa dalam berkomunikasi meningkat 

diantaranya adalah kegiatan Diskusi,bertujuan memecahkan masalah dan 

menambah pengetahuan. Problem solving,yaitu mengumpulkan dan 
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mencari data fakta, menarik kesimpulan. Tanya jawab, memberikan 

pertanyaan dan meminta jawaban kepada siswa. Bertujuan agar siswa 

dapat mengemukakan pendapat dan pikiran.
147

 

Orang yang amat mengesankan dalam pergaulan sosial misalnya 

cakap dalam memantau ungkapan emosi mereka sendiri selalu berupaya 

menyetarakan performa sosial mereka dengan amat akurat 

membiasakannya untuk memastikan bahwa merekamendapatkan hasil 

yang dikehendaki.
148

 Mampu mendeteksi dan mempunyai pemahaman 

ttentang perasaan, motif dan keprihatinan orang lain, faham bagaimana 

perasaan orang lain ini maka akan membawa perasaan yang 

menyenangkan dan rasa kebersamaan.
149

 

Hubungan pribadi bakat yang dimiliki untuk memudahkan untuk 

masuk kedalam lingkup pergaulan atau untuk mengenali dan merespons 

dengan tepat akan perasaan dan keprihatinan orang lain, orang semacam 

ini merupakan “pemain tim” yang bagus pasangan hidup yang dapat 

diandalkan, sahabat atau rekan usaha yang setia di dunia bisnis mereka 

sukses sebagai tenaga penjual atau para manajer, atau menjadi guru yang 

hebat. Anak-anak ini cenderung paling pintar membaca emosi dari 

ekspresi paling disukai oleh teman-teman sekelasnya.
150

 

Melatih kebiasaan kognitif umumnya lebih mudah dibandingkan 

melatih kecerdasan emosi melatih orang untuk mengoperasikan 
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computer, menghitung, menghafal daftar dan sederetan angka adalah 

salah satu kebiasaan kognitif yang berasal dari otak kiri. Tetapi pelatihan 

yang membuat konsisten, memeiliki komitmen, berintegritas tinggi, 

berpikir terbuka, bersikap jujur, memiliki prinsip, mempunyai visi, 

memiliki kepercayaan diri, bersikap adil, bijaksana atau kreatif adalah 

contoh kecerdasan emosi dan spiritual yang seharusnya juga dilatih dan 

dibentuk,tidak cukup hanya berupa pelatihan kognitif. 

Berdasarkan teori diatas teori diatas sudah sesuai yang ada di 

madrasah diniyah Tambak Boyo. Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk 

Lil Banīnterhadap aspek membina hubungan, Setelah mendapatkan 

pengajaran kitab Akhlāk Lil Banīn siswa  memiliki penguasaan 

kompetensi tetapi juga kemampuan intrapersonal. Kecakapan yang 

dimiliki siswa diantaranya adalah siswa lebih terlibat aktif dengan 

kegiatan pembelajaran, siswa terampil dalam bergaul dengan orang lain, 

sikapnya yang dulu hanya berbicara asal-asalan sekarang sedikit-sedikit 

lebih bisa berbicara sopan kepada guru, siswa nampak luwes 

bersosialisasi hal tersebut nampak dari siswa bersedia mengerjakan tugas  

kelompok, peningkatan kemampuan siswa dalam berkomunikasidalam 

kegiatan diskusi, dan kegiatan tanya jawab. 

 

Analisis sosial yaitu mampu mendeteksi dan mempunyai 

pemahaman tentang perasaan, motif, dan keprihatinan orang lain. 

Pemahaman akan bagaimana perasaan orang lain. Ringkasnya 
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ketrampilan membina hubungan ini merupakan unsur untuk menajamkan 

kemampuan antar pribadi, unsur-unsur pembentuk daya Tarik, 

keberhasilan sosial, bahkan kharisma. Orang-orang yang terampil dalam 

kecerdasan sosial dapat menjalin hubungan dengan orang lain dengan 

lancar, peka membaca reaksi dan emosi mereka, mampu memimpin dan 

mengorganisir, dan pintar menangani permasalahan yang muncul 
152

 

Suatu progam pembelajaran pasti pada akhirnya setelah 

dilaksanakan dan disampaikan dari seorang guru kepada muridnya tentu 

dibutuhkan sebuah evaluasi pembelajaran agar mengetahui sejauh mana 

efektivitas pembelajaran tersebut. Dari data yang diperoleh pada bab III 

Sebagaimana  hasil wawancara mengenai hasil setelah dilakukan 

pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn Evaluasinya diperoleh dari 

beberapa hal misalnya hasil ulangan, keaktifan siswa kemudian hal yang 

sangat penting merupakan pengamalan akhlak. 

Menurut Abdul Majid, pengertian dari evaluasi merupakan 

pengukuran ketercapaian progam pendidikan, perencanaan suatu progam 

substansi pendidikan termasuk kurikulum dan pelaksanaannya, 

pengadaan dan peningkatan guru, pengelolaan pendidikan dan reformasi 

pendidikan secara keseluruhan.
153

 

Melatih kecakapan emosion banyak sekali caranya salah satunya 

melalui kitabAkhlāk Lil Banīn, Dalam proses pembelajaran kitabAkhlāk 
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Lil Banīn yang diajarkan mencakup kelima aspek kecerdasan emosional 

yang meliputi kesadaran diri, mengelola emosi, memotivasi diri, 

berempati dan membina hubungan. Pembelajaran kitab Akhlāk Lil Banīn 

di madrasah diniyah Tambak Boyo menjadi sarana siswa dalam 

pembentukan norma-norma akhlak karimah dan kecakapan emosional. 

tetapi kelima wilayah kecerdasan emosional sangat berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. Pengajaran tidak terbatas pada penyampaian semata, 

namun juga menyentuh aspek pembinaan dan pembentukan pribadi 

siswa. Dalam kegiatan pembeljaran kitab Akhlāk Lil BanīnAda dua  

evaluasi. Pertama, berupa ujian tulis seputar materi yang disampaikan 

selama progam hal tersebut dilaksanakan juga seputar materi yang ada 

kaitannya. Kedua, berupa praktek langsung seperti perilaku maupun 

keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran berlangsung dan perilaku 

mereka di lingkungan sekolah. Dari paparan di atas jelas sekali bahwa 

evaluasi progam pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterbagi menjadi 

dua fase, evaluasi yang bersifat langsung dan evaluasi bersifat 

pengawasan bersifat tidak langsung.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1) Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn di Madrasah 

Diniyah Tambak Boyo dengan  menggunakan metode wetonan, 

metode ceramah ,metode tanya jawab,metode ceramah, metode 

pemberian tugas, dan keteladanan guru.  

 

2) Dampak kegiatan pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīn di 

Madrasah Diniyah Tambak Boyo: 

a). Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap 

kemampuan siswa terhadap sikap pengendalian diri siswa. 

siswa mampu beraktifitas secara mandiri, siswa lebih 

percaya diri apabila berbicara kepada orang lain dan 

mentalnya semakin terasah. 

b). Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap 

kemampuan siswa dalam mengelola emosiadalah adanya 

siswa dalam mematuhi peraturan dari guru, siswa patuh 

terhadap nasehat guru mereka fokus kepada tugas yang 

diberikan guru.  
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c.). Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap aspek 

memotivasi diri, Siswa aktif memperhatikan materi yang 

diberikan oleh guru, siswa siswa mengikuti perintah yang 

diberikan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas. 

d) Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap 

kemampuan empati, siswa bisa bersosialisasi dengan 

lingkungannya, siswa pedulian kepada  sesama, seperti 

mengerjakan pekerjaan bersama teman-temannya, mengikuti 

kegiatan sosial, peduli terhadap keadaan orang lain, apabila ada 

teman yang sakit mereka langsung menjenguknya atau 

menolongnya, mengunjungi orang apabila ada orang yang 

terkena musibah meninggal dinia maka merka akan melayat 

kerumah duka. 

e) Dampak pembelajaran Kitab Akhlāk Lil Banīnterhadap aspek 

membina hubungan, Kecakpan yang dimiliki siswa diantaranya 

adalah siswa lebih terlibat aktif dengan kegiatan pembelajaran, 

siswa mampu bersosialisasi dengan semua teman-

temannya,sikap siswa sopan kepada guru, siswa bersedia 

mengerjakan tugas kelompok, mampu merundingkan 

permasalahan. kemudian mereka terampil dalam 

berkomunikasi.  
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B. SARAN 

1. Kepada guru  supaya lebih menggiatkan lagi dalam mengadakan kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi pada kegiatan pembelajaran kitab Akhlāk Lil 

Banīn dengan menambah variasi sesuai dengan perkembangan minat siswa 

dan perkembangan zaman,  agar mencapai tujuan yang lebih maksimal. 

2. Kepada para siswa hendaknya bisa menerapkanpengetahuan yang mereka 

dapatkan dimanapun mereka berada. Baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. 
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