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ABSTRAK 

Nama  : Luluk Misanti Priyanto 

NIM : 16.2.3.069 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta 

Didik Di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Manado 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana peran guru 

madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat dalam menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik (2) apa saja hambatan yang dihadapi guru 

dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik dan bagaimana 

solusinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang 

diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan bukan angka. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dengan mengamati 

objek penelitian secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, 

verifikasi data dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan 

keabsahan data dengan melakukan dua cara yakni, triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran guru madrasah diniyah 

awwaliyah abnaul hubbul khairaat dalam menanamkan akhlakul karimah 

peserta didik di Kampung Arab, yaitu : a. Guru sebagai teladan. b. Guru 

sebagai penasehat. c. Guru sebagai Motivator. (2) Hambatan yang dihadapi 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat, yaitu : a. Keluarga dan 

lingkungan masyarakat. b. Perilaku peserta didik. c. Ketidakhadiran. Adapun 

solusinya yaitu, a. Guru bekerja sama dengan orangtua dan lingkungan 

masyarakat  b. Guru memberikan nasehat dan perhatian kepada peserta didik c. 

Guru mengubah strategi pembelajaran agar menarik minat belajar peserta 

didik. 

 

Kata kunci : Peran Guru, Akhlakul Karimah, Peserta Didik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan nasional memiliki dasar, fungsi dan tujuan yang menekankan 

aspek pendidikan agama. Dapat dikatakan bahwa pendidikan agama 

merupakan pokok bagian dari pendidikan nasional.  

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.1 

Dengan demikian, pendidikan agama memegang peran yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan Agama tidak hanya dapat diperoleh melalui lembaga 

pendidikan formal, tetapi ada juga lembaga non formal yang menyediakan 

pendidikan agama Islam sebagai penunjang pengetahuan agama yang diperoleh 

di lembaga formal. Salah satu lembaga non formal yang dapat menyediakan 

pendidikan agama Islam adalah Madrasah Diniyah.  

Madrasah Diniyah merupakan bagian dari pendidikan keagamaan yang 

secara historis telah mampu membuktikan peranannya secara kongkrit dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

Subhanahu Wata’ala serta memiliki akhlak mulia.  

Selain adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan posisi madrasah diniyah semakin kuat 

dengan adanya dukungan yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dijelaskan bahwa: 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

                                                           
1 Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003” (Jakarta:Sinar Grafika,2009), 7. 
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mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Pendidikan agama mempunyai fungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 

beragama. Dan Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.2 

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan nonformal yang 

mengajarkan tentang nilai-nilai ke-Islaman. Nilai-nilai ke-Islaman itu tertuang 

dalam bidang studi yang diajarkan seperti pelajaran Fiqih, Tauhid, Akhlak, 

Hadist, Tafsir dan pelajaran lainnya yang tidak diperoleh saat belajar di sekolah 

formal yang bukan madrasah. Jam belajar di Madrasah Diniyah umumnya di 

mulai pada sore hari, antara pukul 14:30 hingga pukul 17:00 dengan tipe 

peserta didik yang bervariasi umurnya.3 Sehingga keberadaan Madrasah 

Diniyah dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama Islam diluar 

lembaga formal.  

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan ‘turunan’ pondok 

pesantren, sehingga kurikulumnya pun tidak jauh berbeda dengan pondok 

pesantren. Madrasah Diniyah sudah ada di Indonesia sejak masa pra 

kemerdekaan Republik Indonesia, pada waktu itu nama yang digunakan adalah 

pengajian kitab, pengajian anak-anak, dsb. Adapun pelaksanaan pengajian 

tersebut di langgar, surau, atau masjid, maupun rumah guru yang mengajar 

pengajian tersebut.4 

Pendidikan Madrasah Diniyah terdiri dari tiga jenjang, Awwaliyah, Wusta 

dan Ulya. Tingkat pertama atau dasar (Awwaliyah), proses pendidikannya 

ditempuh selama 4 (empat) tahun dengan jumlah jam pelajaran 18 jam dalam 

seminggu. Tingkat Menengah (Wusta), masa belajarnya adalah dua tahun 

dengan jumlah jam pelajaran 18 jam dalam seminggu, sedangkan tingkat atas 

(Ulya), masa belajar dua tahun dengan jumlah jam 18 jam pelajaran 

perminggu. Secara umum, dalam program pengajaran Madrasah Diniyah 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan. 

 
3 Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga 

Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat,” Intizar 22, No. 2 (2016), 47. 

 
4 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 35. 
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terdapat beberapa bidang studi yang diajarkan seperti: Al-Qur’an, Hadits, 

Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek 

Ibadah.5 

Meskipun memiliki kesamaan sebagai lembaga nonformal yang 

menyediakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada masyarakat, akan 

tetapi cakupan kegiatan belajar Madrasah Diniyah lebih luas dari pada TPA 

(Taman Pengajian Al-Qur’an) atau juga sering disebut TPQ (Taman Pengajian 

Qur’an). Jika dalam pelaksanaannya TPA dan TPQ hanya mengajarkan tentang 

bagaimana cara membaca dan menulis Al-Qur’an. Maka Madrasah Diniyah 

mengajarkan nilai-nilai ke-Islaman yang lebih mendalam, seperti pembelajaran 

Fiqih yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah dalam praktek 

beribadah. Akhlak yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga tutur kata 

dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, serta beberapa pelajaran lain 

seperti Tauhid, Hadist, dan Tafsir yang juga sangat bermanfaat bagi setiap 

pribadi yang memahaminya.6 

Pendidikan Agama Islam memiliki tugas yang sangat fundamental yaitu 

membentuk peserta didik berakhlakul karimah, yang nanti akan 

diejawantahkan terhadap kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan 

Islam sangat menekankan peserta didiknya untuk menghormati sumber ilmu, 

dan salah satu sumber ilmu ialah seorang guru. Tujuan akhir dari pendidikan 

Islam adalah menjadikan peserta didik menjadi insan Kamil. Sebab 

keberhasilan pendidikan Islam bukan hanya dilihat dari aspek intelektualnya 

saja, akan tetapi juga dilihat dari akhlak keseharian para peserta didiknya. 

Akhlak secara normatif merupakan sifat batin yang tertanam dalam jiwa 

yang memunculkan perbuatan dengan mudah. Akhlak terpantul dalam diri 

seseorang yang erat hubungannya dengan Tuhan dan masyarakat. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keturunan, lingkungan, dan 

pendidikan baik formal maupun nonformal.7 

                                                           
5 Fathor Rachman,  Ach. Maimun, “Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat 

Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi tentang Peran MDT Di Desa Gapura Timur, 

Gapura Sumenep),” Jurnal Pendidikan ’Anil Islam Vol. 9, no. 1 (Juni 2016): 22-24. 

 
6 Zulfia Hanum Alfi Syahr, “Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga 

Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat,” Intizar 22 No. 2 (2016): 395. 

 
7 Mustopa, “Akhlak Mulia Dalam Pandangan Masyarakat,” Jurnal Pendidikan Islam, 8 

No. 2, (Oktober 2014): 261. 
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Dalam peranannya sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah diniyah 

juga memberikan kontribusi dalam membina sikap dan keterampilan peserta 

didik. Oleh karena itu madrasah diniyah memerlukan peran dari seorang guru. 

Sebab guru adalah ujung tombak pendidikan. Agar pendidikan dapat terlaksana 

dengan baik, seorang guru harus mampu menanamkan akhlak yang baik, 

mampu menjadi teladan dalam setiap tingkah lakunya maupun tutur katanya, 

serta dapat mengarahkan peserta didiknya untuk semakin dekat dengan Rabb-

Nya.  

Di dunia pendidikan, istilah guru bukanlah sesuatu yang asing. Menurut 

pandangan lama, guru adalah orang yang patut “digugu” dan “ditiru” dalam 

arti, segala tingkah lakunya harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi 

masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut siapa pun orangnya, sepanjang 

ucapannya dapat dipercayai dan tingkah lakunya dapat menjadi panutan bagi 

masyarakat, ia patut menyandang predikat sebagai seorang guru.8 

Di samping orang tua, guru adalah aktor utama. Tanpa keterlibatan aktif 

guru, pendidikan kosong dari materi esensi, dan substansi. Secanggih apa pun 

sebuah kurikulum, visi misi, dan kekuatan finansialnya, sepanjang gurunya 

pasif dan stagnan, maka kualitas lembaga pendidikan akan semakin merosot. 

Sebaliknya, selemah apa pun sebuah kurikulum, visi misi, dan kekuatan 

finansialnya, jika gurunya inovatif, progresif, produktif, dan berakhlak mulia, 

maka kualitas lembaga pendidikan akan maju pesat. Lebih-lebih jika sistem 

yang baik ditunjang dengan kualitas guru yang inovatif, dan kurikulum yang 

baik, maka kualitas lembaga pendidikan akan semakin baik. 

Guru memiliki peranan, tugas dan tanggung jawab terhadap peserta didik. 

Peran guru tidak akan bisa digantikan sekali pun dengan mesin canggih. 

Karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental manusia yang 

menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti 

berbeda satu dengan yang lainnya.9   

                                                           
8 Ahmad Izzan, dkk, Membangun Guru Berkarakter (Bandung: Humaniora, 2012), 31. 

 
9 Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Era Globalisasi (Konsep Dasar, Teori, Strategi, 

dan Implementasi Dalam Pendidikan Globalisasi), (Jakarta: An1mage, 2019), 63. 
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Dalam dunia pendidikan, peran seorang guru sebagai teladan merupakan 

aspek yang paling menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Betapa 

pintarnya seorang guru menyampaikan pesan kebaikan atau pelajaran pada 

anak didiknya. Namun, apabila tidak diikuti dengan keteladanan nyata maka 

hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika seorang guru 

memberikan teladan yang baik pada anak didik, maka pengaruhnya akan 

sangat besar dan mengesankan. 

Selain itu dengan keteladanan yang dimiliki seorang guru, dapat 

memudahkan peserta didik untuk memahami pelajaran yang disampaikan dan 

melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

gurunya. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta 

didik dalam menapaki kehidupannya. Sehingga kedepannya peserta didik 

bukan hanya menjadi manusia yang memiliki intelektual saja, melainkan juga 

memiliki kepribadian yang baik, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt. 

serta memiliki akhlak yang mulia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Peran Guru Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik di 

Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Manado” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat pada judul tersebut, antara 

lain adalah : 

1.  Bagaimana peran guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul Khairaat 

dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam menanamkan akhlakul  

karimah pada peserta didik dan bagaimana solusinya? 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas 

pada peran seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik 

serta hambatan yang dialami seorang guru dalam menanamkan akhlakul 
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karimah peserta didik dan bagaimana solusinya di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat Kampung Arab. 

C. Pengertian Judul 

Beberapa istilah atau kata-kata yang membentuk judul “Peran Guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik di Kampung Arab 

Kelurahan Istiqlal Manado” perlu dipaparkan pengertiannya masing-masing 

yang kemudian dijelaskan secara keseluruhan sehingga dapat di pahami 

bersama agar tidak menimbulkan kesalahan, sekaligus untuk memberi maksud 

yang jelas. Berikut ini pengertian beberapa istilah atau kata-kata yang 

membentuk judul tersebut yaitu: 

1. Pengertian Peran  

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.10 Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status)11 yang 

dimiliki oleh seseorang. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain 

terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

status yang dimilikinya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak 

ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.12 

2. Pengertian Guru  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Guru adalah orang yang 

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.13 Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

                                                           
10  Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Peran”, Media Elektronik, (KBBI Online, 

24 April 2020, http://kbbi.web.id>peran. 

 
11 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 70. 

 
12  Santi Sari Dewi, Hafal Mahir Materi Sosiologi SMA/MA Kelas 10, 11, 12 (Cet. 1; 

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 67. 

 
13   Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Guru”, Media Elektronik, (KBBI Online, 

24 April 2020, http://kbbi.web.id>guru. 
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.14 

3. Pengertian Madrasah Diniyah  

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama 

Islam nonformal, yang berfungsi untuk memenuhi hasrat orang tua agar anak-

anaknya lebih banyak mendapat pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah 

Awwaliyah, ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan dengan masa belajar 4 

tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan jam belajar sebanyak 18 jam 

pelajaran dalam seminggu.15 

4. Pengertian Menanamkan 

Menanamkan berasal dari kata dasar tanam. Menanamkan memiliki arti 

kelas verba atau kata kerja sehingga menanamkan berarti menyatakan suatu 

tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.16 

5. Pengertian Akhlakul Karimah 

Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata “khalaqa” yang berarti 

mencipta, membuat atau menjadikan. Kata “akhlak” adalah kata yang 

berbentuk mufrad, jamaknya adalah “khuluqun” yang berarti perangai, tabiat, 

adat atau “khuluqun” yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Jadi “akhlak” 

adalah perangai, adab, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia.17 

Dengan demikian, Akhlakul Karimah adalah akhlak yang baik atau terpuji. 

Akhlakul karimah bermakna perilaku ideal seorang muslim seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah saw.18 

 

6. Pengertian Peserta Didik 

                                                           
14 Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1”. 

 
15  Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 236. 

 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Menanamkan” Media Elektronik, 17 

Agustus 2019, http://kbbi.web.id>menanamkan. 

 
17 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat (Jakarta : Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), 6. 

 
18 A. Fatih Syuhud, Pribadi Akhlakul Karimah, (Malang : Pustaka Al-Khoirot, 2010), 4. 
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Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.19 

Dengan demikian, peran guru madrasah diniyah dalam menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik adalah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam mendidik, membimbing dan melatih tingkah laku, sikap 

serta ucapan peserta didik sehingga memiliki kepribadian dan sikap yang baik 

dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

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

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran guru madrasah 

diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat dalam  menanamkan akhlakul 

karimah. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik. 

Berdasarkan  tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari hasil 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis  

1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca 

mengenai peran guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat 

dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik.  

2) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan 

penulis maupun pembaca mengenai berbagai kesukaran yang dihadapi 

seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Penulis 

 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan 

penulis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peran guru madrasah 

                                                           
19 Republik Indonesia, “Undang-undang R.I No. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Tahun 2003”(Jakarta: Visimedia, 2007), 125. 
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diniyah abnaul hubbul khairaat dalam menanamkan akhlakul karimah peserta 

didik di Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Manado. 

b. Bagi Guru 

Untuk mengetahui peran seorang guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik, serta turut serta mempersiapkan generasi yang memiliki 

pribadi yang soleh, dan soleha yang beriman, bertakwa, beramal saleh serta 

memiliki akhlak yang mulia. 

c. Bagi Peserta Didik 

Agar peserta didik menjadi pribadi yang berpola pikir Islam, berakhlak 

mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Peran Guru 

1. Pengertian Peran 

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.20 

Menurut Kozier Barbara dalam Edi Kurniawan, peran adalah seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 

kedudukannya dalam suatu sistem.21 

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.22 

Dengan demikian, peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan telah menjalankan suatu 

peranan. 

Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar dan 

pendidik yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, 

melainkan seorang guru diharapkan dapat mengambil bagian dalam 

menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik dengan memberikan 

contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik. 

2. Pengertian Guru 

Guru atau disebut juga dengan tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

                                                           
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Peran”, Media Elektronik, (KBBI Online) 

20 Maret 2020, http://kbbi.web.id>peran. 

 
21 Edi Kurniawan, “Peran Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di 

Sekolah Dasar Negeri 111/1 Komplek Air Panas Muara Bulian” (Skripsi, Jambi, Universitas 

Jambi, 2018), 6. 

 
22 Abu Ahmadi, Psikologi Sosisal, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982), 50. 
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penyelenggaraan pendidikan.23  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

di maksud dengan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, 

profesinya) mengajar.24 

Menurut UU No.14 Tahun 2005 “Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.25 

Dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata yang mengacu pada 

pengertian guru, seperti kata yang lazim dan sering digunakan di antaranya 

Murabbi, Mu’allim, Mu’addib, Mudarris, Mursyid dan Muzakki. Di samping 

itu, guru kadang disebut melalui gelarnya, seperti Al-Ustadz dan Asy-Syaikh.26 

Meskipun memiliki makna yang sama, namun pada hakikatnya masing-

masing nama yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Sebutan tersebut sesuai dengan ranah keilmuan yang diajarkan kepada 

muridnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Murabbi 

 Murabbi berasal dari kata ‘Rabbun’ yang artinya mengasuh, merawat, dan 

memelihara. Murabbi juga berasal dari kata rab - yarbu, yang berarti tumbuh. 

Dari kata rabbun dan raba tersebut, murabbi adalah orang yang bertanggung 

jawab menjaga, mengasuh, merawat, serta memelihara peserta didik untuk 

menjadi pribadi yang baik. Kata murabbi lebih mengarah kepada guru yang 

mengasuh secara fisik maupun psikis.27 

                                                           
23 M. Dahlan R, Menjadi Guru yang Bening Hati : Strategi Mengelola Hati di Abad 

Modern (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 1. 

 
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Guru”,  Media Elektronik, (KBBI Online, 

30 Maret 2020, http://kbbi.web.id>guru. 

 
25 Republik Indonesia, “Undang-undang R.I No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” 

mengenai istilah guru. 

 
26  M. Dahlan R. Dan Muhtarom, Menjadi Guru yang Bening Hati : Strategi Mengelola 

Hati di Abad Modern (Yogyakarta : Deepublish, 2012). 2. 

 
27 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 14. 
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 Murabbi memiliki cakupan yang sangat luas, dimana seorang guru harus 

dapat bertanggung jawab memelihara dan melestarikan aspek jasmani dan 

rohani peserta didik agar bisa terus berkembang. 

b. Mu’allim 

 Mu’allim berasal dari kata ‘allama – yu’allimu – ta’liiman (mengajar). 

Mu’allim artinya orang yang mengajar atau memberikan ilmu. Mu’allim adalah 

orang yang memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan dengan 

peserta didiknya, sehingga ia dipercaya untuk menghantarkan peserta didiknya 

kearah kesempurnaan dan kemandirian.  

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kata Mu’allim 

berlaku pada pendidik yang mengajarkan disiplin ilmu eksakta dan ilmu 

rohani. 

c. Mu’addib 

 Mu’addib berasala dari kata addaba (memberi adab atau tata krama), 

sehingga mu’addib adalah orang yang memberi pelajaran tentang tata krama. 

Secara terminologi, Mu’addib  adalah orang yang bertugas memberi pelajaran 

tentang adab atau tata krama kepada peserta didik, sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat.28 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Mu’addib adalah 

sebutan bagi seorang guru yang mengajarkan tata krama atau akhlak kepada 

muridnya. 

d. Mudarris 

Mudarris merupakan subjek dari kata ‘darrasa’ (mengajar), jadi secara 

sederhana mudarris adalah pengajar. Mudarris adalah orang yang memiliki 

kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan 

keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan, memberantas 

kebodohan, serta melatih keterampilan peserta didiknya.29 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sebutan Mudarris lebih 

cocok untuk guru yang mengajarkan keilmuan yang bersifat intelektual. 

                                                           
28 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 14-17. 

 
29 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 15. 
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e. Mursyid 

Mursyid berasal dari kata rasyada, hampir sama dengan kata ‘allama yang 

berarti mengajar, perbedaannya adalah kata rasyada juga berarti ad-dalil yang 

artinya petunjuk, instruktur. Secara terminologi mursyid dapat diartikan 

sebagai instruktur atau petunjuk kepada ilmu. Secara etimologi mursyid dapat 

diartikan sebagai orang yang bertugas memberi petunjuk dan membimbing 

peserta didiknya agar mampu mencapai kesadaran tentang hakikat atas segala 

sesuatu. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, petunjuk jalan, serta 

pembimbing bagi peserta didiknya agar memperoleh jalan yang lurus.30 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebutan 

mursyid diperuntukkan bagi guru spiritual yang menunjukkan jalan serta 

membimbing para muridnya menuju maqam hakikat. 

f. Muzakki 

Muzakki merupakan ism fa’il (pelaku) dari fi’l (kata kerja) zakka yang 

berarti tumbuh, atau bisa juga diartikan suci. Dalam hal ini muzakki berarti 

orang yang mensucikan. Adapun secara etimologi dari perspektif pendidikan 

Islam, Muzakki adalah orang yang bertanggung jawab untuk memelihara, 

membimbing, dan mengembangkan fitrah peserta didiknya agar selalu berada 

dalam kondisi suci, yakni keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wata’ala.31 

Konsep muzakki dalam pendidikan memiliki makna untuk mensukseskan 

pendidikan, seorang guru tidak boleh memberikan atau mengucapkan kata-kata 

yang dapat mematahkan semangat peserta didik, seperti penyebutan gelar yang 

tidak sepantasnya bagi peserta didik.32 

Selain beberapa istilah tersebut, di Indonesia juga memiliki beberapa 

sebutan lain bagi seseorang yang menjadi guru agama, diantaranya : Kyai, 

Ustadz, Ajeungan, Tuan Guru. dan lain-lain. beberapa sebutan itu digunakan 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di wilayahnya masing-masing. 

Seperti sebutan Kyai dan Ustadz adalah sebutan bagi guru agama Islam yang 

lazim digunakan pada masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ajeungan 

sama dengan Kyai, namun digunakan oleh masyarakat Jawa Barat. Sedangkan 

                                                           
30 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah darul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 16. 

 
31 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 16. 

 
32 Agung Baskoro, “Hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentang Pendidik”, Jurnal Ilmiah 

AlMufida No.02 (Juli-Desember 2017): 143. 
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untuk sebutan Tuan Guru digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan 

juga masyarakat Nusa Tenggara Timur.33 

Masyarakat di masing-masing daerah atau wilayah memiliki sebutan 

khusus bagi seorang guru, tergantung dari tempat dan daerah tersebut. Pada 

hakikatnya, sebutan atau panggilan tersebut memberikan arti tersendiri bagi 

mereka dalam menghargai dan menghormati para guru. 

3. Peran Guru 

 Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di 

sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Guru dijadikan tumpuan dan kepercayaan yang besar dalam 

mengubah dan meningkatkan kualitas peserta didik. Dalam diri seorang guru, 

ada dua fungsi yang tidak bisa dipisahkan yaitu mendidik dan mengajar. 

mendidik artinya guru mengubah dan membentuk perilaku dan kepribadian 

peserta didik. Pengetahuan yang diterimanya dari seorang guru bukanlah akhir 

dari proses pembelajaran, akan tetapi nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan harus 

di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Guru dalam fungsinya sebagai pengajar artinya mentrans-formasikan 

berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan, model, strategi, 

metode, dan teknik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan 

yang banyak dan luas sebagai upaya untuk memudahkan penyampaian dalam 

proses pembelajaran.34 

Selain dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas, 

seorang guru juga harus mengetahui kebutuhan, problem dan kemampuan yang 

dimiliki peserta didik. Oleh karena itu proses pembelajaran yang dilakukan 

dapat memberikan perubahan pada ranah pengetahuan (Kognitif), sikap 

(Afektif), dan keterampilan (Psikomotorik). 

                                                           
33 Helmi Khoirulloh, “Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Hadrah Al-Banjari Di Madasah Diniyah arul Hijrah Prigen 

Pasuruan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  2018), 14-17. 

 
34 Juhji, “Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan STUDIA 

DIDAKTIKA,  10 No. 1 (2016): 53. 
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Berikut adalah beberapa peran guru yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan, diantaranya sebagai berikut :  

a. Pendidik 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2 

menyatakan bahwa Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.35 

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan 

dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan 

dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta 

didik agar peserta didik menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan 

norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Oleh karena itu tugas guru 

dapat disebut pendidik dan pemelihara peserta didik. Sebagai penanggung 

jawab pendisiplinan peserta didik, guru harus mengontrol setiap aktivitas 

peserta didik agar tingkah laku mereka tidak menyimpang dengan norma-

norma yang ada. 

b. Mengajar dan Membimbing  

 Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Mengajar adalah 

proses penyampaian informasi atau pengetahuan kepada peserta didik. Maka 

dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberikan materi 

pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua 

peserta didik berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. 

Membimbing yang dimaksud dalam hal ini yaitu proses pemberian 

bantuan kepada individu secara berkesinambungan, supaya individu tersebut 

dapat memahami dirinya. Sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat 

bertindak wajar sesuai dengan ketentuan dan keadaan keluarga masyarakat. 

  

                                                           
35 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 R.I. No. 20 Tahun 2003, bab XI pasal 

39 Ayat 2. 
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c. Pelatih dan Penasehat 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, 

baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru bertindak sebagai 

pelatih. Tanpa latihan, peserta didik tidak akan mampu menunjukkan 

penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai 

keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Guru adalah 

seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, meskipun mereka 

tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat.36  

Seringkali peserta didik dihadapkan dengan kebutuhan untuk membuat 

keputusan. Dalam hal ini seorang guru harus mampu memberikan nasehat dan 

arahan agar keputusan yang diambil oleh peserta didik tersebut tidak 

disesalinya di kemudian hari. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai 

penasehat, seorang guru harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu 

kesehatan mental. 

d. Pembaharu (Inovator) 

Peserta didik yang belajar sekarang secara psikologis berada jauh dari 

pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam 

pendidikan. 

Guru sebagai pembaharu berperan untuk menterjemahkan kebijakan dan 

pengalaman yang berharga di waktu lalu ke dalam istilah atau bahasa modern 

yang akan di terima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua 

dan generasi muda, yang juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi 

pribadi yang terdidik. 

e. Sebagai Pribadi, Model dan Teladan 

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang 

pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu 

dan ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru 

bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau 

diteladani.  

 Dengan kepribadiannya, guru merupakan model dan teladan bagi peserta 

didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Apa yang 

dilakukan oleh seorang guru akan menjadi sorotan bagi peserta didik untuk itu 

                                                           
36 Juhji, “Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan STUDIA 

DIDAKTIKA 10, No. 1 (2016): 56. 
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seorang guru harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sikap 

dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan 

kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, 

selera keputusan, kesehatan, dan gaya hidup.37 

 Sebagai teladan, diharapkan seorang guru dapat memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik tentang suatu materi melalui cara guru tersebut menjadi 

panutan dalam pengamalan materi yang diajarkan atau dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

f. Pembangkit Pandangan (Motivator) dan Pendorong Kreativitas  

 Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik yang kurang berprestasi tidak selalu 

disebabkan oleh kemampuannya yang rendah, tetapi karena tidak ada motivasi 

belajar dalam diri peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk 

dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik, karena pada hakikatnya 

aktivitas belajar adalah aktivitas yang berhubungan dengan keadaan mental 

seseorang.  

 Ada beberapa cara untuk memotivasi peserta didik dalam belajar diantara 

lain : Memperjelas tujuan yang ingin dicapai, Membangkitkan minat peserta 

didik, Menyesuaikan materi pelajaran dengan pengalaman dan kemampuan 

peserta didik, Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, 

Memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan peserta didik, serta 

menciptakan persaingan dan kerja sama.38 

 Dalam hal kreativitas, seorang guru dituntut untuk dapat menciptakan 

sesuatu yang baru untuk dapat mendorong aktivitas belajar peserta didik. 

Sesuatu yang baru itu dimana seorang guru senantiasa menemukan cara atau 

taktik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa jenuh 

untuk terus belajar. 

  

                                                           
37 Juhji, “Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan STUDIA 

DIDAKTIKA, 10 No. 1 (2016): 56. 

 
38 Juhji, “Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan STUDIA 
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g. Mediator dan Fasilitator 

 Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. 

Begitu juga dengan peran guru sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, 

buku teks, majalah, ataupun surat kabar.39 

Dengan demikian, seorang guru diharapkan dapat menjadi media dan 

penunjang proses belajar mengajar agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

h. Pengelola kelas  

Guru sebagai pengelola kelas bertanggung jawab untuk mengelola kelas 

sebagai lingkungan belajar yang perlu diorganisasikan. Dalam hal ini, guru 

bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa 

menyenangkan untuk belajar.40 Sebagai pengelola kelas seorang guru harus 

mampu menciptakan suasana atau kondisi belajar yang baik di kelas.41  

Selain itu guru harus bisa memberikan stimulus kepada peserta didik agar 

aktif dalam proses pembelajaran, terampil mengendalikan suasana kelas, 

sehingga kelas tetap hangat, aman, menarik, dan kondusif. 

Untuk menjalankan peran ini, guru harus memahami mana yang tidak 

bermanfaat dan barangkali membahayakan bagi perkembangan peserta didik, 

dan memahami mana yang bermanfaat bagi peserta didiknya. 

l. Aktor 

Sebagai seorang aktor, guru melakukan penelitian tidak terbatas pada 

materi yang harus di transfer, melainkan juga tentang kepribadian manusia 

sehingga mampu memahami respon-respon pendengarnya, dan merencanakan 

kembali pekerjaannya sehingga dapat dikontrol. Untuk melakukan hal ini 

seorang guru harus mempelajari semua hal yang berhubungan dengan 

tugasnya, sehingga dapat bekerja secara efektif. Guru berangkat dengan jiwa 

pengabdian dan inspirasi yang dalam sehingga dengan demikian akan 

mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun sang aktor berusaha mengurangi 

                                                           
39 Akshabul Kirom, “Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis 

Multikultural”, Al-Murabbi : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3 No.1 (Desember 2017): 74. 

 
40 Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru : Konsep, Strategi, dan 

Implementasinya. (Bandung : Prenada Media, 2016), 45. 

 
41 Ahmad Izzan dkk, Membangun Guru Berkarakter (Bandung : Humaniora, 2012), 39. 
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respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. Demikian 

juga guru, harus memiliki kemampuan dan penampilan yang baik untuk dapat 

ditunjukkan di depan kelas.44 

 Seorang guru harus bisa menguasai materi dalam bidang studi yang 

diajarkannya, berusaha memperbaiki dan mengembangkan keterampilannya 

untuk dapat terus memberikan ilmu pengetahuan yang digelutinya. Selain itu, 

seorang guru juga harus bisa mengambil hati peserta didik dengan cara 

menggunakan alat atau media yang dapat digunakannya untuk dapat menarik 

perhatian dan simpati peserta didik dalam proses pembelajaran. 

j. Emansipator, Pengawet dan Kulminator 

Sebagai pengawet, seorang guru berusaha mewariskan kebudayaan dari 

generasi ke generasi berikutnya, karena hasil karya manusia terdahulu banyak 

yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Sarana pengawet terhadap apa yang telah dicapai manusia terdahulu 

adalah kurikulum. Guru harus memiliki sikap positif terhadap apa yang 

diawetkan. 

Sebagai kulminator, seorang guru harus mengarahkan proses belajar secara 

bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya, peserta 

didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu suatu tahap yang memungkinkan 

setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Peran seorang guru 

sebagai kulminator terpadu dengan peran guru sebagai evaluator.45  

Sejatinya seorang guru harus memiliki kemampuan yang luar biasa, serta 

mampu mengajarkan, mendidik dan melatih peserta didik agar mampu 

berkembang dengan pengetahuan dan potensi serta bakat yang dimilikinya. 

k. Evaluator  

Sebagai evaluator, seorang guru dituntut untuk mampu melakukan proses 

evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilannya dalam 

melaksanakan pembelajaran (feed back) dan menilai hasil belajar siswa. 

Seorang guru juga dituntut memiliki keterampilan dan kemampuan lain, seperti 

merumuskan alat tes yang valid dan menggunakan alat tes dan non-tes secara 

                                                           
44 Ahmad Izzan dkk, Membangun Guru Berkarakter (Bandung : Humaniora, 2012),79. 
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tepat, melaksanakan penilaian secara objektif, jujur, dan adil, serta 

menindaklanjuti hasil evaluasi secara proporsional.46 

Sebagai evaluator, guru hendaknya melakukan penilaian untuk mengetahui 

apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, apakah materi 

yang telah diajarkan sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum, dan apakah 

metode yang digunakan sudah cukup tepat atau belum. 

B. Madrasah Diniyah Awwaliyah 

1. Pengertian Madrasah  

Kata “madrasah” berasal dari isim makna kata “darasa-yadrusu-darsan 

wa durusan wa dirasatan” yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, 

menjadikan usang, melatih, mempelajari.47 Sedang dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, madrasah diartikan sebagai sekolah atau perguruan (biasanya 

berdasarkan agama Islam).48 

 Dilihat dari pengertian ini, maka madrasah berarti tempat untuk 

mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas 

kebodohan, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuan peserta didik. Madrasah juga mempunyai arti tempat pendidikan 

yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbeda dibawah naungan 

Departemen Agama. 

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama Islam 

berkembang di Indonesia. Madrasah terus tumbuh dan berkembang dari bawah 

dalam arti masyarakat (umat) yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Sedang tujuan 

didirikannya madrasah itu sendiri adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

Islam yang sejalan dengan tujuan misi Islam, yaitu akhlak al-karimah dengan 

tidak melupakan dua sasaran pokok yang akan dicapai yaitu kebahagiaan dunia 

dan kesejahteraan akhirat. 

                                                           
46 Ahmad Izzan dkk, Membangun Guru Berkarakter (Bandung : Humaniora, 2012), 39. 
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Madrasah Diniyah dilihat dari struktur Bahasa Arab berasal dari dua kata 

madrasah dan al-din. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata 

darosa yang berarti belajar. Sedangkan al-din dimaknai dengan makna 

keagamaan. Dari dua struktur kata yang dijadikan satu tersebut, madrasah 

diniyah berati tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama Islam.49 

Hal ini memberikan penegasan bahwa apa yang apa yang diajarkan dalam 

lembaga ini hanyalah ilmu agama. Berbeda dengan pengertian “madrasah” 

tanpa kata “diniyah”, seperti Madrasah Ibtidai’yah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliyah) tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga 

mengajarkan ilmu-ilmu umum.50 

Selain itu, perbedaan Madrasah Diniyah dengan sekolah formal Madrasah 

yaitu, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah 

adalah waktu belajar Madrasah Diniyah di luar jam sekolah dan jumlah mata 

pelajarannya yang lebih sedikit yang dikhususkan hanya untuk pelajaran-

pelajaran agama Islam. Sedangkan sekolah keagamaan dalam bentuk formal 

yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah memiliki cakupan 

mata pelajaran yang lebih luas karena tidak hanya mengajarkan tentang studi-

studi Islam sebagaimana di Madrasah Diniyah tetapi juga memberikan 

pelajaran umum sebagaimana sekolah formal pada umumnya, seperti adanya 

pelajaran IPA  (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan 

bahasa di kurikulumnya.51 

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, bahwa Pendidikan Diniyah 

nonformal  adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam 

bentuk Madarasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur’an, Majelis 

Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren 

pada jalur pendidikan non formal.52 

Posisi madrasah diniyah yaitu sebagai penambah, pelengkap dan 

penunjang pendidikan agama Islam yang diperoleh peserta didik di sekolah 

formal yang umumnya hanya diberikan sekitar 2 jam mata pelajaran selama 

                                                           
49 Headri Amin, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah ( Jakarta: 

Diva Pustaka,2004), 14. 
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satu minggu. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak. 

2. Sejarah Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan ‘turunan’ pondok 

pesantren, sehingga kurikulumnya pun tidak jauh berbeda dengan pondok 

pesantren. Madrasah Diniyah sudah ada di Indonesia sejak masa pra 

kemerdekaan Republik Indonesia, pada waktu itu nama  yang digunakan 

adalah pengajian kitab, pengajian anak-anak, dsb. Adapun pelaksanaan 

pengajian tersebut di langgar, surau atau masjid, maupun di rumah guru yang 

mengajar pengajian tersebut. Hingga saat ini madrasah diniyah tetap eksis 

dalam kiprahnya menjadi lembaga pendidikan ilmu-ilmu agama Islam. Peran 

madrasah diniyah juga semakin urgen dalam membekali peserta didik di era 

modern ini.53 

 Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, posisi madrasah diniyah semakin 

kuat dengan adanya UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, kemudian 

didukung dengan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan 

perhatian kepada madrasah diniyah sebagai wujud kepedulian terhadap 

pendidikan agama untuk generasi penerus bangsa. 

Dijelaskan dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan, bahwa: 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Pendidikan agama mempunyai fungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 

beragama. Dan Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.54 
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Madrasah diniyah merupakan salah satu tempat diadakannya pembelajaran 

agama Islam yang berperan penting dalam menjadikan generasi bangsa 

menjadi pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berakhlak 

mulia. 

3. Dasar Pendidikan Diniyah 

Dalam kehidupan, manusia dan semua aktivitasnya mengharuskan adanya 

dasar yang akan dijadikan pangkal tolak ukur dari segenap aktivitas itu sendiri, 

dalam menetapkan dasar, manusia tentunya akan berpedoman pada pandangan 

hidup dan dasar hukum yang dianutnya dalam kehidupan baik dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

1) Dasar Religius (agama) 

Dasar religius yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Allah 

Subhanahu Wata’ala berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:122. 

 فَلَۡوَل  ٱۡلُمۡؤِمنُونَ َوَما َكاَن 
ۡنُهۡم َطآئِفَٞة  ِليَنِفُرواْ َكآفَّة ۚٗ نَفََر ِمن ُكل ِ فِۡرقَٖة م ِ

يَتَفَقَُّهواْ فِي  ينِ ل ِ َوِليُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إِذَا َرَجعُٓواْ إِلَۡيِهۡم لَعَلَُّهۡم يَۡحذَُروَن  ٱلد ِ

٢٢١  

Terjemahnya: 

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya.”(Qs.At-Taubah:122)55 

Tafsir : 

 Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wata’ala menerangkan bahwa tidak 

perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, bila peperangan itu 

dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada 

pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, dan 

sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, 
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supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah 

dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta 

kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan.56 

Dalam hadits juga menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari 

jihad. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

وسلمعن أبي هريرةرضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه   

إِاله ِلَخْيٍر يَتَعَلهُمهُ أَْو يُعَِلُِّمهُ فَُهَو بَِمْنِزلَِة اْلُمَجاِهِد فِى َمْن َجاَء َمْسِجِدى َهذَا لَْم يَأْتِِه 

ُجِل يَْنُظُر إِلَى َمتَاعِ َغْيِرهِ  ِ َوَمْن َجاَء ِلغَْيِر ذَِلَك فَُهَو بَِمْنِزلَِة الره  َسبِيِل َّللاه

“Siapa yang mendatangi masjidku (masjid Nabawi), lantas ia mendatanginya 

hanya untuk niatan baik yaitu untuk belajar atau mengajarkan ilmu di sana, 

maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Jika tujuannya tidak seperti 

itu, maka ia hanyalah seperti orang yang mentilik-tilik barang lainnya.” (HR. 

Ibnu Majah no. 227 dan Ahmad 2: 418, shahih kata Syaikh Al Albani).57 

Tugas ulama umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya, serta 

mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama 

itu kepada orang yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut adalah 

merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuan masing-masing, karena Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam telah bersabda : 

 ِ ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه َولَْو آيَةً  بَلِِّغُوا َعنِِّى  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد َّللاه

أْ َمْقعََدهُ ِمَن النهارِ  ًدا فَْليَتَبَوه ثُوا َعْن بَنِى إِْسَرائِيَل َوالَ َحَرَج َوَمْن َكذََب َعلَىه ُمتَعَمِِّ قَاَل . َوَحدِِّ

الترمذي -أَبُو ِعيَسى َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ   

Artinya : 

 “Sampaikanlah olehmu (apa-apa yang telah kamu peroleh) dari padaku, 

walaupun hanya satu ayat Al-Qur’an saja”.58 

                                                           
56 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid IV Juz 10-11-12, (Semarang : 

PT Citra Effhar, 1993), 279. 

 
57 Hussein Bin Muhammad Bin Ali Jabir, Menuju Jama’atul Muslim, (Jakarta : Robbani 

Press, 1987), 45. 
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Telah bercerita kepada kami Abu ‘Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah 

mengabarkan kepada kami Al Awza’iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 

‘Athiyyah dari Abi Kabsyah dari ‘Abdullah bin ‘Amru bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan 

ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra’il dan itu tidak apa (dosa). 

Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah 

menempati tempat duduknya di neraka”. Hadis tersebut juga tercantum dalam 

Sunan Abi Dawud, Hadis Nomor 3177; Sunan al-Tirmidzi, Hadis Nomor 2593; 

dan Musnad Ahmad, Hadis Nomor 6198. 

Hadits ini diriwaytakan oleh sahabat Abdullah bin’Amr bin Al Ash bin 

Wa’il bin Hasyim bin Su’aid bin Sa’ad bin Sahm As Sahmiy. Nama kunyah 

beliau Abu Muhammad, atau Abu Abdirrahman menurut pendapat lain. Beliau 

adalah salah satu diantara Al’Abaadilah (para sahabat yang bernama Abdullah, 

seperti ‘Abdullah Ibn Umar, ‘Abdullah Ibn Abbas, dan sebagainya) yang 

pertama kali masuk Islam, dan seorang diantara fuqaha’ dari kalangan sahabat. 

beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah pada peperangan Al Harrah, atau 

menurut pendapat yang lebih kuat, beliau meninggal di Tha’if.59 

Akan tetapi, tentu saja tidak setiap orang Islam mendapat kesempatan 

untuk bertekun menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan serta mendalami 

ilmu agama, karena sebagiannya sibuk dengan tugas di medan perang, di 

ladang, di pabrik, di toko dan sebagainya. Oleh sebab itu harus ada sebagian 

dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu 

dan mendalami ilmu-ilmu agama, agar kemudian setelah mereka selesai dan 

kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu tersebut, serta 

menjalankan dakwah Islamiyah dengan cara atau metode yang baik sehingga 

mencapai hasil yang lebih baik pula. 

Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya, dan telah 

mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah 

mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, dapat 

melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangan-Nya. 

Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan 

akhirat.  

Perlu diingat, bahwa apabila umat Islam menghadapi peperangan besar 

yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, maka dalam hal inilah seluruh 
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umat Islam harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan 

itu sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula, 

kecuali sejumlah orang yang diberikan tugas khusus untuk menjaga keamanan 

dan ketertiban, dalam dinas kemiliteran dan kepolisian. 

Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah 

untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan bila ada orang-

orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar 

pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk 

menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri 

terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. 

Orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan haruslah menjadi 

mercusuar bagi umatnya. Ia harus menyebar luaskan ilmunya, dan 

membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan pula. Selain itu, ia 

sendiri juga harus mengamalkan ilmunya agar menjadi contoh dan tauladan 

bagi orang-orang sekitarnya dalam ketaatan menjalankan peraturan dan ajaran-

ajaran agama. 

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian, bahwa dalam bidang 

ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin mempunyai tiga macam kewajiban, 

yaitu: menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang 

lain. 

Menurut pengertian yang tersurat dari ayat ini, kewajiban menuntut ilmu 

pengetahuan yang ditekankan di sisi Allah adalah dalam bidang ilmu agama. 

Akan tetapi agama adalah suatu sistem hidup yang mencakup seluruh aspek 

dan segi kehidupan manusia. Setiap ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat 

mencerdaskan kehidupan mereka, dan tidak bertentangan dengan norma-norma 

agama, wajib dipelajari. Umat Islam diperintahkan Allah untuk memakmurkan 

bumi ini dan menciptakan kehidupan yang baik. Sedang ilmu pengetahuan 

adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap sarana yang diperlukan 

untuk melaksanakan kewajiban, adalah wajib pula hukumnya.60 
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2) Dasar Yuridis (Hukum) 

Dasar Yuridis adalah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak 

langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan agama secara yuridis 

meliputi pandangan-pandangan hidup yang asasi sampai pada dasar yang 

bersifat operasional, adapun dasar-dasar tersebut adalah : 

- Dasar ideal, yaitu pancasila 

- Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945 

- Dasar Operasional, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

Dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan, dijelaskan bahwa: 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Pendidikan agama mempunyai fungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 

beragama. Dan Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.61 

4. Tingkatan Madrasah Diniyah 

a. Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Madrasah Diniyah Awwaliyah ialah Madrasah Diniyah tingkat permulaan 

dengan masa belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 dengan jam 

belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. 

Tujuan institusional umum Madrasah Diniyah Awaliyah ialah sebagai berikut : 

1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan berakhlak yang mulia 

2) Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik 

3) Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani 
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4) Memiliki pengalaman, pengetahuan, terpuji yang berguna bagi 

pengembangan pribadinya keterampilan beribadah dan sikap  

b. Madrasah Diniyah Wusta  

Madrasah Diniyah Wusta ialah Madrasah Diniyah tingkat pertama dengan 

masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 dengan jam belajar 

sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu. 

Tujuan institusional umum Madrasah Diniyah Wusta ialah sebagai berikut : 

1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia  

2) Memiliki sikap sebagai warga negara yang baik 

3) Memiliki kepribadian yang bulat dan utuh, percaya pada diri sendiri, sehat 

jasmani dan rohani 

4) Memiliki pengalaman dan pengetahuan, keterampilan, beribadah, dan sikap 

terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya 

5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam 

masyarakat berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat 

c. Madrasah Diniyah Ulya  

Madrasah Diniyah Ulya ialah Madrasah Diniyah tingkat menegah atas 

dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2 dengan jumlah jam 

pelajaran 18 jam pelajaran dalam seminggu. 

Tujuan institusional umum Madrasah Diniyah Ulya ialah sebagai berikut: 

1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia  

2) Memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang baik 

3) Memiliki kepribadian yang bulat dan utuh, percaya pada diri sendiri, sehat 

jasmani dan rohani 

4) Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi 

pengembangan kepribadiannya 
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5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam 

masyarakat dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat.62 

Berdasarkan tingkatan Madrasah Diniyah diatas, masing-masing tingkatan 

tersebut memiliki masa belajar yang berbeda namun memiliki tujuan yang 

sama, yaitu dapat memberikan tambahan materi pada peserta didik, khususnya 

dalam usaha membina dan membentuk kepribadian peserta didik menjadi 

pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. 

C. Akhlakul Karimah 

1. Pengertian Akhlakul Karimah 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari “khuluqun” yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.63 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akhlak adalah budi pekerti atau 

kelakuan.64 Akhlak adalah sinonim dengan etika atau moral. 

Etika dan moral berasal dari bahasa latin yakni etos dan mores yang 

memiliki arti sama yaitu kebiasaan dan budi pekerti yang luhur. Allah 

Subhanahu Wata’ala berfirman dalam Q.S. Al Qalam/68:4. 

  ٤َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم 
Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”65 

Tafsirnya : 

 Ayat ini memperkuat alasan yang dikemukakan pada ayat sebelumnya 

dengan menyatakan bahwa pahala yang tidak putus-putusnya itu diperoleh 

Rasulullah saw. sebagai hasil akhlak yang agung, yang merupakan akhlak 

                                                           
62 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 236-

238. 
63 Dudung Rahmat Hidayat, Maman Abdurrahman dan Yayan Nurbayan, Ilmu Dan 

Aplikasi Pendidikan (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), 20. 
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beliau. Pernyataan bahwa Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah Subhanahu Wata’ala 

kepada beliau, yang jarang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang 

lain. Dengan secara tidak langsung ayat ini juga menyatakan bahwa tuduhan-

tuduhan orang musyrik bahwa Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam  

adalah seorang gila itu adalah tuduhan yang tidak mempunyai alasan sedikit 

pun, karena semakin baik budi pekerti seseorang semakin jauh ia dari penyakit 

gila. Sebaliknya semakin buruk budi pekerti seseorang semakin dekat pula ia 

kepada penyakit gila, Muhammad seorang yang berakhlak agung, karena itu ia 

terjauh dari perbuatan gila.66 

 Ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

sebagai seorang yang berakhlak agung. Beliau diberi tugas menyampaikan 

agama Allah Subhanahu Wata’ala kepada manusia agar manusia dengan 

menganut agama itu mempunyai akhlak yang agung beliau bersabda : 

مَ  قاِْلَْخلَ  اِرمَ َمكَ  إِنََّما بُِعثُْت ِِلُتَم ِ  

Artinya : 

Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak mulia (dari 

manusia).67 

Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam al-Musnad 

(2/381), Ibnu Sa’d dalam ath-Thabaqat (1/192), al-Bazzar dalam al-Musnad 

(no.2740-Kasyful Astar),ath-Thahawi dalam Syarah Musykilul Atsar 

(no.4432), al-Baihaqi dalam as-Sunan (10/191-192) dan Syu’abul Iman 

(no.7977 dan 7978), al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no.273) dan at-

Tarikhul Kabir (7/188), al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/613). Al-Qudha’i 

dalam Musnad asy-Syihab (no.1165), Ibnu Abi ad-Dunya dalam Makarimul 

Akhlaq (no.13), serta Ibnu Abdil Barr dalam at-Tamhid 924/333-334). Semua 

meriwayatkan hadits ini melalui jalan Muhammad bin’Ajlan, dari al-Qa’qa’ bin 

hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 

Sebagian meriwayatkan dengan lafadz “shalihal akhlaq” sedangkan yang 

lainnya dengan lafadz “makarimal akhlaq”. Hadits di atas adalah sahih, 

walhamdulillah. Perawi-perawinya tsiqah. Hadits ini juga memiliki syahid 

(penguat) dari hadits Mu’adz bin Jabal dalam riwayat al-Bazzar (no.1973) dan 
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ath-Thabarani (20/120). Demikian juga syahid dari hadits Jabir bin Abdillah 

yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman (no. 7979). 

Abu Abdillah al-Hakim an-Nasaiburi mensahihkan hadits ini dan 

disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat al-Mustadrak (2/613). Asy-Syaikh 

Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (1/112) 

berkata. “Sanad hadits ini hasan, Ibnu Abdil Barr berkata dalam at-Tamhid 

(24/333-334) bahwa hadits ini shahih muttashil (bersambung sanadnya) hingga 

Rasul, dan melalui jalan-jalan yang shahih dari Abu Hurairah dan lainnya.”68 

Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang di dorong oleh 

suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.69 

Beberapa pakar mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut: 

1) Ibnu Miskawaih 

 Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih 

dahulu.70 

2) Imam Al-Ghazali 

Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir 

berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pikiran dan 

pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan 

terpuji, baik dari segi akal dan syara’, maka ia disebut akhlak yang baik. Jika 

lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap itu disebut akhlak yang buruk. 

3) Ahmad Amin 

Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila 

membiasakan sesuatu itu dinamakan akhlak.71 
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4) Prof. Dr Ahmad Marimba 

Akhlak ialah kehendak yang dibiasakan artinya kehendak itu bila 

membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak. Menurutnya kehendak 

ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah imbang, sedang 

kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya, masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai 

kekuataan, dan gabungan dari kekuatan ini menimbulkan kekuatan yang lebih 

besar. Kekuasaan besar inilah yang bernama akhlak. 

Pada hakikatnya, akhlak adalah gambaran kondisi batin seseorang. Ia 

adalah jiwa dan sifat-sifat sebenarnya dari seseorang. Oleh karena itu, apabila 

hati dan pikiran seseorang telah saleh (baik), maka akan saleh pula diri dan 

akhlaknya. Dan sebaliknya apabila hati dan pikirannya rusak, maka rusak pula 

diri dan akhlaknya.72 

Sedangkan “karimah” dalam bahasa Arab artinya terpuji, baik atau mulia. 

Al-Qurtubi berkata: “Akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat 

berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. 

Secara global makna akhlak yang tepuji adalah engkau berhias dengan akhlak 

yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama, dimana engkau bersikap adil 

dengan sifat-sifat terpuji dan tidak lain karenanya. Sedangkan secara rinci 

adalah memafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, 

berkasih sayang, menutupi hajat-hajat orang lain, mencintai, bersikap lemah 

lembut dan sejenis itu.73 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

akhlakul karimah adalah sikap atau perilaku baik seseorang yang muncul 

secara spontan sehingga dapat mengantarkan seseorang kepada martabat yang 

tinggi. 

2. Jenis Dan Ruang Lingkup Akhlak 

Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Akhlak Mahmudah 

Akhlak Mahmudah atau akhlak terpuji, seperti beribadah kepada Allah, 

mencintai-Nya dan mencintai makhluk-Nya karena Dia, berbuat saleh dengan 

ikhlas, berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lainnya. 

                                                           
72 Ahmad Hawassy, Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja (Genggambook e-Publisher),2. 

 
73 Mila Intan, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Akhlakul 

Karimah Pada Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Bulukerto Kabupaten Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2017/2018” (Skripsi, Surakarta, FTIK, Surakarta, 2017), 30-33. 
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b. Akhlak Madzmumah 

Akhlak Madzmumah yaitu akhlak tercela, seperti ujub, sombong, riya, 

dengki, berbuat kerusakan, bohong, bakhil (pelit), malas dan lain sebagainya.74 

Sedangkan berdasarkan ruang lingkupnya akhlak meliputi : 

1) Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan yang 

Khalik.75  

Implementasi dari akhlak terhadap Allah adalah bentuk penghambaan 

manusia terhadap-Nya yang berupa ibadah. Hal ini menjadi keharusan bagi 

manusia untuk senantiasa menyembah Allah karena Allah lah yang telah 

menciptakan manusia, Allah lah yang juga telah memberikan perlengkapan 

kepada manusia berupa panca indera, menyediakan berbagai bahan dan sarana 

yang diperlukan bagi kelangsungan hidup sang makhluk dan Allah lah yang 

menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi tanpa harus mengekploitasinya. 

2) Akhlak terhadap sesama Manusia 

 Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, manusia juga memiliki akhlak 

terhadap sesama manusia sebagai penyeimbang kelangsungan hidup di muka 

bumi ini. petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan 

melakukan hal-hal negatif seperti mencuri, berzina, membunuh, menyakiti hati 

manusia lain. Akhlak atau sikap seseorang terhadap sesama manusia yang 

harus diperhatikan, diantaranya : 

a) Memberi salam dan menjawab salam 

b) Pandai berterima kasih 

c) Memenuhi janji 

d) Menghormati perasaan orang lain 

e) Tidak boleh mengejek76 

 

3) Akhlak Terhadap Lingkungan 

 Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

manusia, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak 

                                                           
74 Ahmad Hawassy, Kajian  Akhlak Dalam Bingkai Aswaja (Genggambook e-

Publisher),2. 

 
75  Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 49. 

 
76 Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, (Jakarta : 

Seri Media Da’wah, 1994), 155. 
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bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.77 

Demikan Allah Subhanahu Wata’ala memberi tanggung jawab kepada 

manusia untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya dan menjaga 

keseimbangan hidup. 

D. Penelitian Yang Relevan 

Dalam hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang 

saling berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya :   

1. Skripsi dari Faza Maulida, dengan judul “Peran Madrasah Diniyah Dalam 

Pembinaan Akhlaqul Karimah (Studi Deskriptif di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awaliyah Nahdlotul Wathon Piji, Dawe, Kudus) Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Skripsi 

tersebut membahas tentang Peran Madrasah Diniyah Dalam Pembinaan 

Akhalaqul Karimah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nahdlotul 

Wathon Piji, Dawe, Kudus. Perbedaan penelitian Faza Maulida dengan 

penulis yaitu penulis meneliti dan membahas mengenai Peran Guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik di Kampung Arab.  

2. Skripsi dari Tasmiatun Mar’atussholiah, dengan judul “Pembinaan Akhlak 

Anak di Madrasah Diniyah Assalam Desa Langgongsari Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas”. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Skripsi tersebut membahas tentang 

Pembinaan Akhlak Anak di Madrasah Diniyah Assalam Desa Langgongsari 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian 

Tasmiatun Mar’atussholiah dengan penulis yaitu penulis meneliti dan 

membahas mengenai Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik di 

Kampung Arab.  

                                                           
77 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 167. 
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3. Skripsi dari Sri Rahayu, dengan judul “Pembinaan Akhlak Pada Santri Di 

Madrasah Diniyah Salafiyah Al Ijtihad Jipang Kecamatan Karanglewas 

Kabupaten Banyumas”. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan. Perbedaan penelitian Sri Rahayu dengan penulis yaitu 

penulis meneliti dan membahas mengenai Peran Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat Dalam Menanamkan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik di Kampung Arab. 

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

terdahulu yaitu penulis meneliti tentang peran guru di madrasah diniyah 

awwaliyah. Madrasah diniyah awwaliyah adalah salah satu lembaga 

pendidikan nonformal yang ikut berkontribusi dalam hal pendidikan agama dan 

pembentukan akhlak peserta didik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif, yaitu 

pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dan bukan angka.  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan apa yang ada di lapangan.78  

Penelitian kualitatif ini, mengkaji perspektif partisipan dengan 

menggunakan bentuk strategi yang bersifat interaktif, yaitu dengan observasi 

langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, 

foto-foto maupun rekaman suara dan data lain yang dapat menunjang 

keberlangsungan dalam penelitian ini agar mendapat data yang valid. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat Kampung Arab, Lingkungan 2, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan 

Wenang, Manado. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data mulai 

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

pada bulan Maret 2020 s/d Agustus 2020. 

C.  Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Adapun 

sebagai sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sumber 

data sekunder adalah sebagai berikut: 

  

                                                           
78 Nanasyaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 52. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.79 

Adapun yang dimaksud dengan sumber data utama (primer), yaitu sumber 

data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi, sumber data 

tersebut meliputi: 

a. Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

b. Guru-guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

c. Orang tua peserta didik di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat 

d. Peserta didik di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

e. Tokoh Masyarakat di Kampung Arab 

Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa: kata-kata dan tindakan 

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber 

utama dicatat melalui catatan tertulis dan melalui perekaman video atau tape 

recorder, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama 

wawancara atau pengamatan berperan sehingga mendapatkan hasil utama, 

yaitu gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau penunjang 

dalam penelitian ini. Adapun sebagai data penunjang peneliti adalah dokumen 

atau catatan dan foto dokumentasi yang berkaitan dengan peran guru Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat dalam menanamkan akhlakul karimah 

peserta didik di Kampung Arab, Lingkungan dua, Kelurahan Istiqlal, 

Kecamatan Wenang, Manado. Kedua macam sumber data ini digunakan untuk 

memperoleh data yang otentik dalam sebuah penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  

                                                           
79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 224. 
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1) Observasi 

Observasi merupakan penyelidikan mendalam tentang gejala sosial secara 

sistematis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari 

sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan 

perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati. 

Dalam observasi, peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan oleh sumber data. Dengan melakukan observasi, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat 

makna dari setiap perilaku yang nampak.80 

Peneliti menggunakan teknik observasi dengan terjun langsung pada objek 

atau lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat melihat peran guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik, dengan menjadi panutan 

atau teladan, memberikan nasehat, dan memotivasi, serta membiasakan 

berperilaku baik sehingga dapat menjadi contoh bagi peserta didik. 

2) Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.81 Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.82 

Dalam teknik ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada guru 

yang bersangkutan dalam hal menanamkan akhlakul karimah pada peserta 

didik di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat. Selain itu, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang tua, peserta didik 

dan Tokoh Masyarakat di Kampung Arab. 

  

                                                           
80 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013),145. 
 

81 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), h. 186. 

 
82 Wikipedia, “Tujuan Wawancara”, Media Elektronik, (Wikipedia), 17 April 2020. 

http://id.m.wikipedia.org>TujuanWawancara 
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3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan-

bahan tertulis, catatan, surat-surat penting dan lain-lain untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari hasil wawancara maupun untuk kepentingan yang 

berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah 

berupa foto-foto, tulisan, arsip dan lain-lain. Teknik ini dilakukan sebagai 

penunjang dari teknik-teknik yang lain. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan 

informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman 

wawancara atau kuesioner atau dokumenter, sesuai dengan metode yang 

dipergunakan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, sehingga data mudah di olah.  

F. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang 

telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari 

studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut 

dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut 

dikontruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskriptif untuk 

kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. 

Untuk mengola data menjadi sebuah data yang bisa dipertanggung 

jawabkan secara teoritis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dalam menganalisis data di lapangan agar memperoleh hasil penelitian yang 

akurat. Data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi pada masalah mengenai peran guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat di 

Kampung Arab di analisis dengan cara menyusun, menghubungkan, mereduksi 
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data, menyajikan data dan menarik kesimpulan selama dan sesudah 

pengumpulan data.  

 Dengan demikian penulis bisa menyimpulkan bahwa analisis data sebagai 

pendukung dari sebuah penelitian agar penelitian tersebut bisa dipertanggung 

jawabkan secara teoritis. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependanility), dan 

kepastian (confirmability).83 

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik menurut Patton, berikut ulasannya : 

1. Triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan data hasil wawancara 

antar narasumber terkait dan membandingkan data hasil dokumentasi antar 

dokumen. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek 

data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. 

2. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil 

wawancara dari narasumber yang kemudian di periksa dengan hasil 

observasi dan dokumentasi. 

  

  

                                                           
83 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.35; Jakarta: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), 324. 
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BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat 

 Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat berdiri pada tahun 

1989. Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat merupakan 

pecahan dari Madrasah Diniyah Awwaliyah Alkhairaat yang berada di pinggir 

jalan dekat jembatan Megawati. Didirikannya Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat karena peserta didiknya yang selalu bertambah di setiap 

tahunnya. Melihat antusias dan kesadaran dari masyarakat sekitar kampung 

Arab akan pentingnya pendidikan Agama, sehingga membutuhkan ruang 

sekaligus tenaga pendidik yang lebih banyak. Maka di bentuklah sekolah 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat sebagai pecahan dan 

cabang dari Madrasah Diniyah Awwaliyah Alkhairaat. Awalnya Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat menggunakan gedung sekolah 

SMP Muhammadiyah. Kemudian pindah dan menggunakan gedung SD 

YAPIM, kemudian pindah gedung lagi di sekolah SDN IMPRES 34. Pada 

tahun 2011, Ibu Hj. Popi Bachmid menghibahkan tanah dan bangunan 

miliknya yang berbentuk kos-kosan untuk menjadi sekolah Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat.  

 Bangunan tersebut terdiri dari dua lantai, pada lantai pertama digunakan 

menjadi tempat pendidikan atau Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat. Sedangkan untuk lantai yang kedua digunakan sebagai tempat kos-

kosan. Ibu Hj. Popi Bachmid memberikan sebagian hasil pendapatan kos-kosan 

di lantai dua untuk biaya operasional sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat. 

 Adapun Kepala Sekolah yang pernah memimpin Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah sebagai berikut : 

1. Ustad Hasan Baziad masa bakti 1984-1988 

2. Alm. Alwi Assegaf, SH  masa bakti 1988 – 1990 
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3. Ir. Alwy Al Jufry masa bakti 1990 – 1993 

4. Ir. Hasjim Pakudu masa bakti 1993 – 1995  

5. Ir. Ahmad Yani Abbas masa bakti 1995 – 2000  

6. Alm. Redadi Soehono, S.Ag masa bakti 2000 – 2019  

7. Syaugi Alkatiri, S.Ag  masa bakti 2019 – Sekarang  

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah  

a. Visi  

 

 

 

b. Misi 

1) Menumbuh kembangkan nilai-nilai agama pada peserta didik, sehingga 

dapat dijadikan pedoman dalam beramal dan beribadah 

2) Melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan agama, sehingga 

anak didik memiliki bekal ilmu pengetahuan keagamaan yang memadai 

sebagai bekal hidup dimasyarakat. 

3) Menumbuh kembangkan nilai-nilai minat dan bakat peserta didik sehingga 

mampu berkembang dan berprestasi 

4) Menggali dan mengembangkan sumber daya dan peran masyarakat yang 

bermanfaat bagi pengembangan madrasah 

c. Tujuan 

Memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik yang berusia 

dini untuk dapat mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang 

beriman, bertakwa, dan beramal saleh, serta berakhlak mulia. 

3. Identitas Madrasah  

1. Nama Sekolah   : Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat 

2. Jalan dan Nomor  : Jln. Pogidon Dua, Lingkungan Dua, Kampung 

Arab 

3. Kelurahan   : Istiqlal 

4. Kecamatan   : Wenang 

TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, 

BERWAWASAN KEILMUAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH 
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5. Provinsi    : Sulawesi Utara 

6. Status Sekolah   : Yayasan 

7. KBM   : Malam hari 

8. Bangunan Sekolah  : Milik Sendiri 

Identitas Kepala Sekolah 

a. Nama dan Gelar  : Syaugi Alkatiri, S. Ag. 

b. Pendidikan Terakhir : S1 

c. Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

4. Keadaan Madrasah 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah salah satu 

dari beberapa Madrasah Diniyah yang ada di Kota Manado. Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat juga adalah satu dari dua sekolah 

Madrasah Diniyah yang ada di kampung arab. Madrasah Diniyah ini cukup 

terkenal di area kota Manado, masyarakat sekitar sering menyebut sekolah ini 

dengan sebutan Sekolah Arab. Sebab, Sekolah ini mengajarkan tentang 

pendidikan Agama dan bahasa Arab. 

5. Sarana dan Prasarana Madrasah 

a. Unit Sekolah   : 1 Unit  

b. Ruang Kelas/Belajar  : 6 Ruang 

c. Ruang Guru  : 1 Ruang 

d. WC Sekolah  : 2  Ruang 

e. Tempat Wudhu  : 1 Ruang 

6. Keberadaan Guru 

a. Kepala Sekolah   : 1 Orang 

b. Guru    : 9 Orang 

c. Penjaga Sekolah  : 1 Orang 

d. Petugas Kebersihan : 1 Orang 

7. Keberadaan Peserta Didik 

Jumlah Peserta Didik Seluruhnya : 

a. Laki-laki  : 101 Orang 

b. Perempuan : 93 Orang 
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Jumlah Siswa 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Takhdir 1 21 Orang 19 Orang 

Takhdir 2 21 Orang 19 Orang 

Kelas 1 22 Orang 20 Orang 

Kelas 2 16 Orang 13 Orang 

Kelas 3 8 Orang 10 Orang 

Kelas 4 8 Orang 6 Orang 

Kelas 5 

(Mu’allimin) 

5 Orang 6 Orang 

Jumlah Total 101 Orang 93 Orang 

 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Pada saat observasi, peneliti mengamati beberapa aspek diantaranya 

adalah letak geografis Madrasah termasuk mengamati fasilitas, sarana dan 

prasarana yang ada di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat.  

Selain itu peneliti juga mengamati bagaimana peran guru Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat dalam menanamkan akhlakul 

karimah kepada peserta didik serta sikap dan perilaku peserta didik saat berada 

di dalam kelas maupun di lingkungan Madrasah Diniyah Awwaliyah seperti 

saat berkomunikasi dengan guru ataupun dengan teman sebaya di dalam kelas. 

Adapun beberapa hal yang diamati oleh peneliti saat observasi adalah 

sebagai berikut : 

No. Yang diamati Ya Tidak Bukti/Indikator 

1. Kurikulum  

a. Visi dan Misi madrasah  

mengacu pada standar 

pendidikan nasional 

√  Visi    :   Terciptanya Masyarakat 

yang religius, berwawasan 

keilmuan dan berakhlakul karimah 

Misi : Menumbuh kembangkan 

nilai-nilai agama pada peserta 

didik, sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam beramal dan 

beribadah 

b. Kurikulum di madrasah √  - Belajar membaca dan menulis Al-



45 
 

 
 

memiliki kekhasan dalam hal 

kegiatan pembelajaran 

sebagai upaya dalam 

menanamkan akhlakul 

karimah 

Qur’an 

- Shalat berjama’ah  

 

c. Pembinaan akhlakul karimah 

yang tertuang dala kurikulum 

madrasah telah sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional 

√  - Menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sesuai 

dengan visi dan misi madrasah 

d. Pendidikan akhlak tidak 

hanya sebatas pada 

pengetahuan, melainkan 

pembentukan sikap dan 

kepribadian 

√  - Kegiatan Keislaman yang sering 

di lakukan, seperti memperingati 

hari-hari besar, Khataman 

Qur’an, Lomba Musabaqoh 

Tilawatil Qur’an, Lomba CCA 

dan kultum. 

- Hafalan Surah Al-Qur’an  

2. Peran Guru 

a. Mengajar dan mendidik 

peserta didik memiliki 

pengetahuan tentang agama 

Islam 

√  - Peserta didik mengetahui 

kewajiban seorang muslim dan 

hal-hal yang menjadi larangan 

untuk dilakukan oleh seorang 

muslim 

b. Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk dapat 

membaca dan menulis huruf 

hijaiyah 

√  - Mengajarkan peserta didik untuk 

dapat membaca dan menulis 

huruh hijaiyah 

c.  Mengajar, melatih serta 

membimbing peserta didik 

untuk dapat membaca Al-

Qur’an 

√  - Mengajarkan, melatih dan 

membimbing peserta didik untuk 

fasih dalam membaca Al-Qur’an 

d.  Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk 

mengetahui gerakan shalat 

serta bacaan shalat 

√  - Mengajarkan, mengarahkan, 

melatih serta membimbing 

peserta didik untuk melakukan 

gerakan shalat sesuai dengan 

tuntunan Nabi Muhammad 

Shalallahu ‘alaihi wassalam 

e.  Mengajarkan peserta didik 

doa-doa sehari-hari dan 

implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari 

√  - Peserta didik mampu melafalkan 

doa-doa keseharian 

f. Mendidik dan mengajarkan 

peserta didik untuk bersikap 

√  - Peserta didik memiliki sikap 

jujur, tanggung jawab, adil, dan 
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jujur, bertanggung jawab, 

adil dan amanah 

mampu menjaga amanah 

g. Mendidik dan mengajarkan 

peserta didik untuk patuh dan 

mendengarkan nasehat dari 

orang tua dan guru 

√  - Peserta didik tidak membantah 

atau menyela saat orang tua dan 

guru menasehati mereka 

h. Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk bersikap 

baik, sopan dan ramah. 

√  - Peserta didik bersikap baik, sopan 

dan ramah 

i. Guru memberikan contoh 

yang baik 

√  - Guru memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik sehingga 

dapat memberikan contoh bagi 

peserta didik 

J Tidak hanya sebatas 

memberikan contoh, akan 

tetapi guru dapat menjadi 

contoh 

√  - Guru menjadi teladan yang baik 

bagi peserta didik 

3.  Perilaku Peserta Didik 

a.  Akhlak Terhadap Allah 

1) Berdoa sebelum dan sesudah 

belajar 

√  - Setiap akan memulai dan 

mengakhiri kegiatan belajar 

mengajar selalu diiringi dengan 

doa  

2) Shalat berjamaah √  - Shalat maghrib berjamaah di 

mesjid Istiqlal bagi seluruh 

peserta didik laki-laki dan shalat 

dirumah bagi peserta didik 

perempuan. 

3) Hafalan Surah  √  - Menghafal surah-surah pendek 

dalam Al-Qur’an  

b. Akhlak Terhadap Makhluk 

1) Sopan dalam tutur kata dan 

perbuatan 

√  - Menggunakan bahasa yang baik  

2) Tidak membantah guru √  - Mentaati perintah guru 

3) Memperhatikan saat guru 

sedang mengajar maupun 

dalam memberikan nasehat 

√  - Mendengarkan ketika guru 

berbicara 

- Tidak sibuk sendiri seperti 

berbicara atau bermain saat KBM 

sedang berlangsung 

c. Akhlak Terhadap Teman 

1) Tidak berkelahi dan 

bermusuhan dengan sesama 

teman  

√  - Tidak ada pertengkaran antar 

peserta didik 

2)  Menjalin hubungan 

kekeluargaan baik dalam satu 

√  - Tidak ada peserta didik yang di 

bully atau dikucilkan 
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kelas maupun berbeda kelas 

3) Tidak mengambil barang 

yang bukan milik sendiri 

√  - Meminta izin terlebih dahulu 

ketika memakai barang milik 

orang lain 

4) Meminta izin kepada teman 

ketika akan menggunakan 

barang atau meminjam 

barang milik teman/orang 

lain 

√  - Menggunakan barang milik orang 

lain ketika sudah mendapat izin 

dan ridho dari pemiliknya 

5) Memanggil teman dengan 

sebutan yang baik 

√  - Tidak ada peserta didik yang 

diejek atau di bully 

d. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

1) Berpenampilan rapi dan 

bersih 

√  - Memakai pakaian yang bersih, 

rapi dan sopan 

2) Bertutur kata baik  √  - Menggunakan bahasa dan kata-

kata yang baik saat sedang 

berbicara 

e. Akhlak Terhadap Lingkungan 

1) Membuang sampah pada 

tempatnya 

√  - Menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar 

- Terdapat tempat sampah di 

ruangan kelas dan juga halaman 

madrasah  

2) Menjaga dan merawat  

ruangan kelas agar tetap 

bersih dan rapi 

√  - Terdapat petugas kebersihan, 

selain itu juga guru mengatur 

jadwal kebersihan di steiap kelas 

agar peserta didik juga ikut 

berperan dalam menjaga 

kebersihan 

3) Menjaga dan merawat sarana 

dan prasaran di linkungan 

Madrasah 

√  - Fasilitas madrasah terjaga dengan 

baik seperti, meja, kursi, papan 

tulis dll. 

- Dinding-dinding Madrasah tidak 

terdapat coretan  

Berdasarkan hasil wawancara di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat diperoleh informasi diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik  

       Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat merupakan salah 

satu lembaga pendidikan non formal yang ada di Kampung Arab yang telah 

menjadi wadah berlangsungnya pendidikan agama bagi masyarakat Kampung 
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Arab dan sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Mazhar Kinontoa, 

S.Ag selaku tokoh masyarakat di kampung Arab bahwa : 

       Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah Sekolah 

yang mengajarkan pelajaran agama dan bahasa Arab, oleh karena itu 

masyarakat sering menyebut Madrasah Diniyah ini sebagai sekolah Arab. 

Madrasah Diniyah telah lama beroperasi dan menjadi tempat pendidikan 

agama bagi masyarakat sekitar selain dari sekolah-sekolah, madrasah-madrasah 

tempat peserta didik menuntut ilmu yang setingkat dengan SD, SMP, dan 

SMA.84 

Selain untuk memperdalam pengetahuan agama, Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat juga memiliki visi untuk dapat mencetak 

masyarakat yang religius, berwawasan keilmuan dan berakhlakul karimah. 

Seorang guru tentu berperan penting dalam melakukan tugas mulia ini. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ustad Syaugi Alkatiri selaku Kepala Sekolah di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Seorang guru tidak hanya sebagai perantara dalam mengajarkan ilmu 

agama, akan tetapi juga memegang peranan penting dalam menanamkan 

akhlakul karimah. Seperti menjadi contoh dan teladan bagi peserta didiknya. 

seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.85 

Dalam menanamkan akhlakul karimah guru tidak hanya memberi contoh, 

tetapi menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik agar bersikap dan 

berperilaku baik sehingga, peserta didik dapat menirukan perilaku dan sikap 

guru. Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Jidan Badarab selaku Guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Ketika di dalam kelas maupun diluar kelas, entah dalam keadaan mengajar 

atau tidak peserta didik menganggap kita sebagai seorang guru, oleh karena itu 

sikap dan perilaku kita harus tetap mencerminkan seorang guru dengan 

memberi contoh dan menjadi contoh bagi mereka dalam aktivitas sehari-hari, 

seperti makan dan minum tidak dalam keadaan berdiri dan menggunakan 

tangan kanan, menyapa orang ketika kita melewatinya, atau memberi salam, 

                                                           
84 Mazhar Kinontoa, S.Ag, Peran Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juli 2020, Pukul 18:55 WITA. 

 
85 Syaugi Alkatiri, S.Ag, Sejarah Madrasah Diniyah Awwaliyah dan Peran Guru Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 01 

April 2020, Pukul 18:30 WITA. 
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dan bersikap jujur. Hal itu akan memicu peserta didik untuk menjadikan kita 

sebagai contoh yang patut ditirunya.86 

 

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Ustad Muhsin Pakudu selaku Guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Akhlak adalah sikap yang muncul secara tiba-tiba atau spontan tercermin 

dalam jiwa seseorang. Saat seorang guru mendidik peserta didiknya, ia terlebih 

dahulu harus mendidik dirinya sendiri, ketika ia ingin menanamkan akhlak 

yang baik kepada peserta didiknya. Guru tersebut juga harus memiliki akhlak 

yang baik agar guru itu bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya.87 

Peserta didik cenderung memiliki perilaku suka meniru hal-hal yang 

dilihat dan terekam oleh indera penglihatannya, hal tersebut merupakan faktor 

pendukung seorang guru untuk dapat menjadikan keteladanan sebagai salah 

satu faktor pendukung dalam menanamkan akhlakul karimah. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara oleh Ustad Sultan Yasin selaku Guru Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Menurut saya (Informan), keteladanan seorang guru sangat mendukung 

seorang guru dalam menanamkan dan membina akhlak peserta didik. Sebab 

peserta didik menjadikan gurunya sebagai panutan dalam bersikap, bertutur 

kata dan bertindak, untuk itu keteladanan adalah faktor utama yang mendukung 

seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik.88 

Pendapat tersebut juga di dukung melalui wawancara dengan Ibu Lolita 

Sipo selaku salah satu orang tua dari peserta didik yang sekolah di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Contoh yang guru berikan selama proses belajar mengajar membawa 

pengaruh yang cukup besar bagi anak saya, ia menjadi anak yang lebih baik 

saat menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, contohnya ia jadi lebih paham dan mengerti agama, ia menjadi tahu 

                                                           
86 Jidan Badarab, Ruangan Kelas Takhdir 1, Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder , 

08 Juli 2020, Pukul 20:17 WITA. 

 
87 Muhsin Pakudu, S.Pd.I, Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Dalam 

Menanamkan Akhlakul Krimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 08 Juli 

2020, Pukul 19:00 WITA. 

 
88 Sultan Yasin, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 08 Juli 2020, Pukul 19:50 WITA. 
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tentang kewajiban shalat, dan lebih menurut ketika saya atau ayahnya 

menyuruhnya.89 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan orang tua 

peserta didik yang lainnya, Ibu Siti Sabihin. Beliau menuturkan bahwa : 

Banyak hal yang berubah dari sikap anak saya, selain menjadi tahu dan 

mengerti tentang kewajiban seorang muslim, perlahan anak saya yang bandel 

saat dinasehati atau diperintah kini bersikap lebih baik, ia jadi lebih jujur saat 

berbicara, tidak lagi boros, dan selalu berpamitan ketika akan keluar rumah.90 

Selain menjadi contoh dan teladan peran seorang guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah pada peserta didik yang lain adalah sebagai pemberi nasehat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Miqdad Djibran selaku guru Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik seorang guru 

harus selalu memberikan nasehat kepada peserta didiknya, nasehat 

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan peserta didik. 

Saat peserta didik melakukan kesalahan, maka seorang guru akan menegur dan 

menasehatinya untuk tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan untuk kedua 

kalinya. Dengan demikian, peserta didik akan memahami bahwa hal yang ia 

lakukan adalah salah dan tak baik jika diulangi lagi.91 

Pendapat tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ustadzah 

Alviany Pakudu selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat bahwa : 

Dengan memberikan nasehat seorang guru telah memainkan perannya 

dalam menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik. seorang guru 

bukan hanya harus selalu sabar dalam mengajar dan mendidik melainkan juga 

dalam menasehati peserta didiknya. Terlebih dalam hal menanamkan akhlakul 

karimah, seorang guru harus sabar dalam mengarahkan dan membentuk serta 

membina akhlak peserta didiknya dengan memberikan nasehat-nasehat kepada 

mereka. Nasehat biasanya cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik, 

                                                           
89 Lolita Sipo, Pendidikan di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat, 

Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 06 Juli 2020, Pukul 18:38 WITA. 

 
90 Siti Sabihin, Pendidikan di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat, 

Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 29 Juni 2020, Pukul 18:42 WITA. 

 
91  Miqdad Djibran, S.Pd.I, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 13 Juli 2020, Pukul 19:30 

WITA. 
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sehingga dengan nasehat guru mampu mengarahkan peserta didik untuk 

berakhlak mulia.92 

Menurut Ustad Rahul Seklal salah satu guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat, bahwa : 

Hal yang mendukung seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik ialah dengan selalu memberikan nasehat kepada peserta 

didik. Biasanya saya menyisipkan nasehat di dalam pelajaran yang saya 

ajarkan, atau disaat pelajaran selesai. Bahkan terkadang, Orang tua peserta 

didik sering menitipkan pesan untuk memberi nasehat mengenai hal-hal yang 

anaknya lakukan dirumah. Orang tua peserta didik tersebut berharap kami 

guru-guru yang mengajar di sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat dapat memberikan nasehat agar anak-anak mereka (peserta 

didik) tidak melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan dirumah.93 

Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Asni 

Limpatan bahwa : 

Terkadang saya menitipkan pesan kepada guru yang mengajar di kelas 

anak saya agar menasehati mereka untuk tidak terlalu banyak bermain, untuk 

tidak membantah orang tua apalagi menyela saat orang tuanya menasehati 

mereka. Hal itu saya lakukan, agar anak saya menyadari bahwa hal yang ia 

lakukan tidak baik untuk dilakukan.94 

Selain berperan sebagai teladan dan juga penasehat seorang guru juga 

berperan sebagai motivator, berikut penuturan Ustad Gadafi Syawie bahwa : 

Setelah memberikan pengetahuan, arahan dan nasehat kepada peserta 

didik, guru juga harus memberikan motivasi agar peserta didik semangat dalam 

belajar dan berbuat baik. Dalam memberikan motivasi guru dituntut untuk 

membuat anak terdorong untuk terus belajar, bersikap baik dan berakhlakul 

karimah.95 

                                                           
92 Alviany Pakudu, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 07 Juli 2020, Pukul 19:40 

WITA. 

 
93 Rahul Seklal, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 13 Juli 2020. Pukul 19:00 WITA. 

 
94 Asni Limpatan, Pendidikan di Madrasah Diniyah Awwaliyah, 29 Juni 2020, Pukul 

18:20 WITA. 

 
95 Gadafi Syawie, S.Pd.I, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul 

Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 10 Juli 2020, Pukul 18:54 

WITA. 
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Pendapat tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ustad Rahul 

Seklal selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Bagi saya (informan) memberikan motivasi merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan oleh seorang guru. Setelah jam pelajaran berakhir, 

selain memberikan nasehat saya juga biasanya memberikan motivasi kepada 

peserta didik berkaitan dengan materi yang saya jelaskan atau hal-hal yang 

berkaitan dengan materi tersebut. Saya berharap, dengan memberikan motivasi 

kepada peserta didik, akan membantu mereka untuk tergerak melakukan hal-

hal yang selalu saya nasehati kepada mereka. Contohnya, saat kita bersikap 

sopan dan ramah kepada teman-teman maka dimanapun kita berada kita akan 

memiliki banyak teman, sebaliknya jika kita bersikap kasar dan suka 

bertengkar dengan teman, maka tak ada yang mau berteman dengan kita.96 

Motivasi yang diberikan oleh guru sangat diperlukan oleh peserta didik. 

Dengan memberikan motivasi peserta didik akan terdorong melakukan hal 

yang baik dan positif serta selalu semangat dalam belajar. 

Ustad Muhammad Farazandi, selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat mengungkapkan bahwa dalam menanamkan akhlakul 

karimah pada peserta didik juga diperlukan adanya metode pembiasaan dalam 

melakukan aktivitas, berikut pendapat beliau : 

Saya (informan) menggunakan metode pembiasaan. Sebab dengan 

melakukan pembiasaan akan melatih siswa untuk terbiasa melakukan aktivitas 

tersebut. Seorang guru diharapkan dapat membiasakan peserta didik 

melakukan aktivitas yang dapat mengarahkan perubahan pada perilaku anak 

seperti membiasakan untuk memberi salam, berdoa atau membaca bismillah 

sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan, berbicara 

yang sopan, menunaikan kewajiban shalat, berkata jujur dan berpuasa. Dengan 

demikian secara perlahan-lahan peserta didik akan terus melakukan aktivitas 

tersebut karena sudah menjadi kebiasaannya.97 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ustadzah Beby 

Sulistiawati Mato, selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat bahwa : 

                                                           
96 Rahul Seklal, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah 

Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 13 Juli 2020, Pukul 19:00 WITA. 

 
97 Muhammad Farazandi Soehono, Peran Guru Madrasah Diniyah Dalam Menanamkan 

Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juli 2020, Pukul 

19:50 WITA. 
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Dengan membiasakan peserta didik untuk mengucapkan salam ketika guru 

masuk kedalam kelas, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, 

membiasakan makan dan minum menggunakan tangan kanan dan tidak dalam 

posisi berdiri, mengerjakan shalat, menghormati orang yang lebih tua, muda 

atau teman sebaya, tidak menyela guru, dan meminta izin ketika masuk atau 

keluar kelas, diharapkan mampu menumbuhkan perangai yang baik dan dapat 

membuat peserta didik selalu mengaplikasikan kebiasaan ini dalam kehidupan 

sehari-harinya, tidak hanya di sekolah Madrasah melainkan juga dapat di 

praktekkan di dalam rumah mereka masing-masing.98 

 

Senada dengan pendapat di atas, Ibu Suryani Sabihin selaku orang tua 

peserta didik melalui hasil wawancara menjelaskan bahwa : 

Kebiasaan yang mereka lakukan saat belajar di Madrasah Diniyah 

membuat mereka terbisa melakukan aktivitas tersebut di dalam rumah, seperti 

membaca doa ketika akan makan dan setelah makan, ketika akan belajar dan 

setelah selesai belajar.99 

 

Sederhana, akan tetapi dengan metode pembiasaan yang diterapkan oleh 

seorang guru akan menjadi aktivitas berulang yang mampu membuat peserta 

didik terbiasa melakukan hal-hal tersebut, sekalipun dalam hal yang paling 

kecil. Karena perubahan biasanya diawali dari hal yang paling kecil dan 

terkesan sederhana. Membiasakan peserta didik melakukan aktivitas yang baik 

secara berkala membantu peserta didik untuk terbiasa melakukan hal-hal 

tersebut, meskipun tanpa diperintah oleh guru atau orang tuanya. 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah pada peserta didik dan bagaimana solusinya? 

Hambatan yang dihadapi seorang guru dalam menanamkan Akhlakul 

karimah peserta didik, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ustad Muhsin Pakudu selaku Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa: 
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Dalam mendidik anak memiliki akhlak yang mulia, bukan hanya menjadi 

tugas seorang guru akan tetapi juga dibutuhkan kerja sama dari lingkungan 

keluarga dan masyarakat, contohnya sebagai seorang guru, kami telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik, 

bahkan membina akhlak tersebut agar terus ada dalam diri peserta didik, tetapi 

saat peserta didik berada dilingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak 

mendukung hal demikian, maka akan susah sekali bagi guru untuk 

menanamkan akhlakul karimah. Sebab, menurut saya ketiga faktor ini adalah 

tim yang harus bekerja sama untuk bisa mendidik peserta didik memiliki 

akhlak yang mulia.100 

Pendapat tersebut sesuai dengan ungkapan Ustad Gadafi Syawie selaku 

guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Menurut saya ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala bagi seorang 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah, akan tetapi saya lebih memilih 

faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebab faktor terdekat yang selalu 

berinteraksi dengan peserta didik selain seorang guru adalah lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Untuk mendidik dan menanamkan akhlak yang baik 

kepada peserta didik memerlukan kerja sama dari lingkungan keluarga dan 

masyarakat, karena peserta didik juga bersosialisasi dengan mereka, 

beraktivitas bersama mereka sehingga dengan adanya kerja sama ini akan 

membantu tugas guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta 

didik. Karena mendidik anak untuk memiliki akhlak yang mulia itu tidak bisa 

instan, memerlukan proses yang panjang dan tentu saja tidak mudah, sehingga 

butuh kerja sama dari guru, masyarakat dan juga keluarga.101 

Adapun solusinya menurut ustad Muhsin Pakudu, selaku guru madrasah 

diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat yaitu : 

Guru harus bekerja sama dengan orang tua dan juga masyarakat sekitar 

tempat tinggal, selain itu orang tua dan masyarakat juga harus membina akhlak 

mereka dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang tua dan 

masyarakat juga harus ikut memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. 

Sebab, saat peserta didik melihat guru mencontohkan hal yang baik, dan ketika 

peserta didik melihat orang tua atau masyarakat tidak memberikan contoh yang 

baik juga, maka akan muncul pertanyaan dalam diri peserta didik, dan akan ada 

perbandingan, maka mereka akan mengaitkan sikap dan perilaku mereka 

dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Hal inilah yang perlu menjadi 
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tanggung jawab bersama bagi guru, orang tua atau lingkungan keluarga dan 

juga masyarakat.102 

Selaras dengan ungkapan tersebut melalui wawancara ustad Gadafie 

Syawie selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat 

menuturkan bahwa : 

Menurut saya solusinya adalah guru harus membangun kerjasama antara 

orang tua atau pihak keluarga dan masyarakat. Karena peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari juga berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat 

sekitar. Oleh sebab itu, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

kepribadian, atau akhlak dari orang tua dan masyarakat sekitar.103 

Selain lingkungan keluarga dan masyarakat, kendala atau hambatan yang 

dihadapi seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah menurut Ustad 

Miqdad Djibran selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat adalah perilaku peserta didik : 

Perilaku peserta didik mempengaruhi usaha seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah. Peserta didik yang memiliki perilaku suka 

mendengar dan mudah di atur, lebih mudah di nasehati untuk bersikap dan 

berperilaku baik dari pada peserta didik yang sukar menerima pembelajaran, 

susah menerima nasehat dan hanya bermain-main saat pelajaran 

berlangsung.104 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan Ustad Jidan 

Badarab selaku Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Hambatan atau kendala yang saya hadapi sebagai seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik adalah perilaku peserta didik 

itu sendiri. Apakah ia adalah anak yang suka belajar, mudah mendengarkan 

nasehat dari guru dan mau berubah atau justru peserta didik yang memiliki 

perilaku susah untuk diatur dan dinasehati serta tidak mau berubah dan belajar 

menjadi orang yang lebih baik lagi. Sulit bagi guru untuk merubah sikap dan 
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perilaku anak yang dalam dirinya tidak ada kemauan untuk belajar, atau tidak 

mau mendengar nasehat dari guru atau hanya bermain-main saja saat pelajaran 

berlangsung. Semaksimal mungkin saya (Informan) selalu berusaha untuk 

memberikan perhatian lebih pada peserta didik yang memiliki sikap seperti itu, 

bahkan setelah jam pelajaran selesai, saya memberikan waktu luang untuk 

mereka berbagi cerita atau sekedar menanyakan hal yang membuat mereka 

sulit menerima pelajaran dan nasehat dari saya. Hal ini juga bisa menjadi 

intropeksi diri bagi saya, apakah saya mengajar sudah maksimal atau belum. 

Sembari menasehati mereka untuk berubah, saya juga berusaha memperbaiki 

cara mengajar saya. Apakah ketika saya mengajar dan menjelaskan materi 

pembelajaran terlalu cepat sehingga mereka sulit untuk menerima pelajaran 

tersebut. Sehingga saya juga belajar bagaimana menghadapi dan memecahkan 

masalah dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang seperti ini.105 

Adapun solusi menurut ustad Muhammad Farazandi Soehono, selaku guru 

madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat, yaitu : 

Memberikan nasehat dan perhatian kepada peserta didik, biasanya perilaku 

peserta didik yang nakal, ataupun malas itu karena kurangnya perhatian dari 

orang tua mereka, untuk itu sebagai guru, ada baiknya kita memberikan 

perhatian dan nasehat kepada mereka.106  

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara oleh ustad Jidan 

Badarab selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat, 

bahwa : 

Nasehat dan perhatian yang diberikan oleh guru dapat membantu peserta 

didik untuk merubah sikap dan perilaku peserta didik seperti, sering menjahili 

teman sebangku, bermain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ataupun 

malas saat mengerjakan tugas. Asalkan guru tersebut dapat bersabar dalam 

menasehati peserta didik, serta mendoakan agar peserta didik tersebut dapat 

berubah menjadi lebih baik lagi.107 

Menurut ustadzah Alviany Pakudu salah satu kendala yang menjadi 

penghambat seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta 
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didik yaitu Ketidakhadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, 

berikut ungkapan Ustadzah Alviany Pakudu bahwa : 

Ketidakhadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menjadi 

kendala bagi saya (informan) dalam menanamkan akhlakul karimah pada 

peserta didik, sebab ketika mereka tidak masuk, maka pelajaran yang kami 

berikan akan terlewatkan, dan mereka tidak akan memahami apa yang kami 

sampaikan keesokan harinya. Waktu pembelajaran yang hanya kurang lebih 2 

jam tidak memungkinkan bagi saya (informan) untuk mengulang pembelajaran 

yang telah lalu. Untuk itu kehadiran peserta didik sangat diperlukan agar siswa 

tersebut tidak ketinggalan pelajaran dan memahami pembelajaran dengan baik 

sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.108 

Pendapat tersebut didukung melalui wawancara dengan Ustad Sultan 

Yasin selaku Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Peserta didik yang seringkali tidak masuk sekolah menjadi kendala bagi 

saya (informan) dalam menanamkan akhlakul karimah. Dalam kelas yang saya 

ajarkan pendidikan akhlak bukan hanya diberikan saat materi pelajaran akidah 

akhlak saja, akan tetapi setiap pembelajaran saya selalu berusaha untuk 

mengaitkan dengan pendidikan akhlak. Sehingga ketika peserta didik tidak 

masuk, maka ia akan tertinggal pelajaran dan melewatkan kisah atau hikmah 

serta nasehat dari saya terkait dengan pendidikan akhlak dalam rangka 

menanamkan akhlakul karimah.109 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan Ustad Muhsin 

Pakudu selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Ketidakhadiran dari peserta didik saat mengikuti pelajaran menjadi salah 

satu kendala bagi saya dalam mengarahkan dan menanamkan akhlakul karimah 

kepada mereka. Karena materi yang saya (informan) berikan dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik tidak hanya menitik 

beratkan pada materi akidah akhlak saja, melainkan saya memberikan materi 

tentang pembinaan akhlakul karimah setiap hari. Dengan menghubungkan 

materi yang diberikan dengan pendidikan akhlak seperti mengajarkan mereka 

untuk berperilaku jujur, mengajarkan mereka untuk menghafal doa-doa 
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keseharian sehingga mereka terbiasa berdoa sebelum melakukan aktifitas, 

memberikan materi tentang Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan mengaitkan 

dengan perilaku dan akhlak nabi, sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Untuk 

itu kehadiran peserta didik sangat penting dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik. Sebab, saya (informan) tidak mungkin mengulang 

kembali materi yang sebelumnya. Kalaupun mengulangnya hanya garis-garis 

besarnya saja tidak sampai kedetailnya seperti hari dimana saya mengajarkan 

materi tersebut.110 

Solusinya menurut ustadja Alviany Pakudu selaku guru madrasah diniyah 

awwaliyah abnaul hubbul khairaat, yaitu: 

Dengan mengubah strategi pembelajaran agar dapat menarik minat belajar 

peserta didik dalam belajar sehingga tidak membuat peserta didik merasa 

bosan.111  

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan ustad Sultan 

Yasin selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat : 

Dalam hal ini mengubah strategi dan metode pembelajaran merupakan 

solusi yang baik, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan semangat 

dalam belajar. Apalagi jika dalam pembelajaran guru memberikan kuis tanya 

jawab, dimana ada hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. 

Hal itu akan menarik simpati peserta didik dalam belajar serta dapat 

menghidupkan suasana kelas.112 
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B. Pembahasan Temuan 

1. Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik  

a. Guru sebagai Teladan 

Keteladanan merupakan syarat utama dalam menanamkan akhlakul 

karimah kepada peserta didik. Keteladanan tidak hanya sekedar memberikan 

contoh dalam melakukan sesuatu, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang 

dapat diteladani oleh peserta didik, termasuk kebiasaan sehari-hari yang 

merupakan contoh dari bentuk keteladanan. Adapun bentuk keteladanan guru 

dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik yaitu, dari segi perkataan 

dan perbuatan. Dari segi perkataan contohnya bertutur kata yang baik dan halus 

serta menegur peserta didik yang melanggar tata tertib. Sedangkan dari segi 

perbuatan yaitu, menunjukkan contoh perilaku yang baik, ramah, penyayang, 

pemaaf, lembut, rajin beribadah, disiplin, dan bertanggung jawab.  

Guru sebagai teladan dan contoh bagi peserta didik mengemban amanah 

untuk dapat bersikap dan memiliki akhlak yang mulia sehingga peserta didik 

menirukan sikap dan perilaku gurunya. Dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik tidak hanya memberikan pelajaran dan pengajaran 

melainkan juga dapat memberi contoh yang patut diteladani oleh peserta didik.  

Berikut pendapat Ustad Jidan Badarab selaku guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat mengenai peran seorang guru sebagai 

teladan, bahwa: 

Ketika di dalam kelas maupun diluar kelas, entah dalam keadaan mengajar 

atau tidak peserta didik menganggap kita sebagai seorang guru, oleh karena itu 

sikap dan perilaku kita harus tetap mencerminkan seorang guru dengan 

memberi contoh dan menjadi contoh bagi mereka dalam aktivitas sehari-hari, 

seperti makan dan minum tidak dalam keadaan berdiri dan menggunakan 

tangan kanan, menyapa orang ketika kita melewatinya, atau memberi salam, 

dan bersikap jujur. Hal itu akan memicu peserta didik untuk menjadikan kita 

sebagai contoh yang patut ditirunya.113  

 

                                                           
113 Jidan Badarab, Muhsin Pakudu, S.Pd.I, Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Dalam Menanmkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 

08 Juli 2020, Pukul 20:17 WITA. 



60 
 

 
 

Hal tersebut selaras dengan ungkapan Ustad Muhsin selaku Guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Akhlak adalah sikap yang muncul secara tiba-tiba atau spontan tercermin 

dalam jiwa seseorang. Saat seorang guru mendidik peserta didiknya, ia terlebih 

dahulu harus mendidik dirinya sendiri, ketika ia ingin menanamkan akhlak 

yang baik kepada peserta didiknya. Guru tersebut juga harus memiliki akhlak 

yang baik agar guru itu bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya.114 

Hal ini di dukung oleh hasil observasi di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat, berikut ulasannya : 

Pendidikan akhlak tidak hanya sebatas pada pengetahuan, melainkan juga 

pada pembentukan sikap dan kepribadian. Selain mengajar dan mendidik 

peserta didik memiliki pengetahuan mengenai pendidikan agama Islam, guru-

guru di Madrasah Diniyah juga mendidik, mengajarkan dan melatih peserta 

didik untuk bersikap baik, jujur, sopan, ramah, bertanggung jawab, dan 

amanah. Dalam hal ini, guru tidak hanya memberikan contoh pada peserta 

didik, akan tetapi seorang guru harus menjadi contoh, sehingga guru dapat 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.115 

Terkait dengan hasil wawancara dan observasi, Muhammad Yaumi 

mengemukakan bahwa, keteladanan guru adalah contoh yang baik dari guru, 

baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental maupun yang 

terkait dengan akhlak dan moral yang patut dijadikan contoh bagi siswa.116 

Keteladanan guru dapat diartikan sebagai upaya pemberian contoh 

perilaku yang baik oleh guru kepada peserta didik dengan harapan peserta 

didik dapat melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks ilmu pendidik 

keteladanan menjadi alat lunak pendidikan.117 

Dengan demikian, keteladanan merupakan peran utama yang sangat 

penting bagi seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta 

didik. Sebab, peserta didik cenderung mudah meniru setiap hal yang dilakukan 

oleh orang lain, terutama gurunya. Sehingga dengan keteladanan, seorang guru 
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dapat lebih mudah memberikan pelajaran serta arahan dalam hal perbuatan dan 

perkataan untuk diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru sebagai Penasehat 

Dalam memberikan nasehat, seorang guru harus memperhatikan psikologi 

peserta didik, yakni memperhatikan perkembangan daya pikir mereka, 

sehingga nasehat yang diberikan oleh guru itu tepat mengenai sasaran. Dengan 

demikian peserta didik mudah untuk mendengarkan dan tergerak untuk 

melakukan hal yang baik dan tidak melakukan hal yang buruk.  

Sebagai penasehat, guru-guru Madrasah Diniyah selalu menasehati peserta 

didik untuk patuh dan berbakti kepada orang tua seperti selalu mendengarkan 

nasehat orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, tidak menyela 

orang tua saat mereka berbicara dan tidak membangkang atau durhaka kepada 

orang tua.118 

Hasil wawancara dengan Ustad Miqdad Djibran selaku Guru Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat menyatakan bahwa : 

Dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik seorang guru 

harus selalu memberikan nasehat kepada peserta didiknya, nasehat 

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan peserta didik. 

Saat peserta didik melakukan kesalahan, maka seorang guru akan menegur dan 

menasehatinya untuk tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan untuk kedua 

kalinya. Dengan demikian, peserta didik akan memahami bahwa hal yang ia 

lakukan adalah salah dan tak baik jika diulangi lagi.119 

Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ustadzah 

Alviany Pakudu selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat bahwa : 

Dengan memberikan nasehat seorang guru telah memainkan perannya 

dalam menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik. Seorang guru 

bukan hanya harus selalu sabar dalam mengajar dan mendidik melainkan juga 

dalam menasehati peserta didiknya. Terlebih dalam hal menanamkan akhlakul 

karimah, seorang guru harus sabar dalam mengarahkan dan membentuk serta 

membina akhlak peserta didiknya dengan memberikan nasehat-nasehat kepada 
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mereka. nasehat biasanya cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik, 

sehingga dengan nasehat guru mampu mengarahkan peserta didik untuk 

berakhlak mulia.120 

Selaras dengan pendapat tersebut, Ustad Rahul Seklal selaku salah satu 

guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat menuturkan 

bahwa : 

Hal yang mendukung seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik ialah dengan selalu memberikan nasehat kepada peserta 

didik. Biasanya saya menyisipkan nasehat di dalam pelajaran yang saya 

ajarkan, atau disaat pelajaran selesai. Bahkan terkadang, Orang tua peserta 

didik sering menitipkan pesan untuk memberi nasehat mengenai hal-hal yang 

anaknya lakukan dirumah. Orang tua peserta didik tersebut berharap kami 

guru-guru yang mengajar di sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat dapat memberikan nasehat agar anak-anak mereka (peserta 

didik) tidak melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan dirumah.121 

Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Asni 

Limpatan bahwa : 

Terkadang saya menitipkan pesan kepada guru yang mengajar di kelas 

anak saya agar menasehati mereka untuk tidak terlalu banyak bermain, untuk 

tidak membantah orang tua apalagi menyela saat orang tuanya menasehati 

mereka. Hal itu saya lakukan, agar anak saya menyadari bahwa hal yang ia 

lakukan tidak baik untuk dilakukan.122 

Terkait dengan hasil observasi dan wawancara, Moh. Fadhil al-Djamil 

menyebutkan bahwa guru adalah orang yang mengarahkan manusia kepada 

kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.123 

Dalam menanamkan akhlakul karimah pemberian nasehat oleh seorang 

guru merupakan hal yang penting, karena dengan memberikan nasehat akan 
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memberi pengaruh kepada peserta didik secara terus-menerus, jika seorang 

guru menemukan peserta didiknya melakukan kesalahan, disamping mengajak 

mereka bicara mengenai apa yang mereka inginkan terhadap kesalahan yang di 

lakukannya maka seorang guru juga harus menasehati peserta didiknya bahwa 

yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak baik untuk dilakukan. 

Sebaiknya dalam memberikan nasehat, seorang guru tidak menyindir sikap 

atau perilaku peserta didik yang kurang baik, melainkan memberikan contoh 

dari keberhasilan sikap atau perbuatan baik yang diaplikasikan dalam 

kehidupan.  

Dengan demikian, peserta didik juga tidak akan merasa dikucilkan dan 

diejek oleh teman-temannya. Selain itu, jika perilaku peserta didik sudah 

terlampau buruk akan menjadi tidak baik jika menasehatinya di depan umum, 

seorang guru harus peka dengan keadaan tersebut. Sehingga dalam 

memberikan nasehat kepada peserta didik tidak dalam keadaan ramai, seperti 

di dalam kelas, melainkan dalam keadaan berdua saja, sehingga peserta didik 

merasa nyaman saat mendengar arahan dan nasehat dari guru tersebut. 

c. Guru sebagai Motivator 

Pemberian motivasi merupakan salah  satu aspek penting yang dilakukan 

oleh seorang guru untuk dapat memicu peserta didik semangat dalam belajar. 

Peserta didik yang kurang berprestasi terkadang bukan disebabkan karena 

kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi dalam 

belajar. Dengan demikian, peserta didik yang berprestasi rendah belum tentu 

disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi disebabkan tidak ada 

dorongan motivasi dalam dirinya.124 

Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik di awal, ditengah-tengah 

pelajaran, ataupun saat pelajaran berakhir, guru-guru Madrasah diniyah selalu 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk kemajuan dan perkembangan 

dari peserta didik tersebut. Dengan adanya pemberian motivasi, peserta didik 
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akan terdorong untuk giat belajar dan mengasah kemampuannya serta berubah 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.125 

Berikut penuturan Ustad Gadafi Syawie selaku guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat mengenai peran seorang guru sebagai 

motivator, bahwa : 

Setelah memberikan pengetahuan, arahan dan nasehat kepada peserta 

didik, guru juga harus memberikan motivasi agar peserta didik semangat dalam 

belajar dan berbuat baik. Dalam memberikan motivasi guru dituntut untuk 

membuat anak terdorong untuk terus belajar, bersikap baik dan berakhlakul 

karimah.126 

Pendapat tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ustad Rahul 

Seklal selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Bagi saya memberikan motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh seorang guru. Setelah jam pelajaran berakhir, selain 

memberikan nasehat saya juga biasanya memberikan motivasi kepada peserta 

didik berkaitan dengan materi yang saya jelaskan atau hal-hal yang berkaitan 

dengan materi tersebut. Saya berharap, dengan memberikan motivasi kepada 

peserta didik, akan membantu mereka untuk tergerak melakukan hal-hal yang 

selalu saya nasehati kepada mereka. Contohnya, saat kita bersikap sopan dan 

ramah kepada teman-teman maka dimanapun kita berada kita akan memiliki 

banyak teman, sebaliknya jika kita bersikap kasar dan suka bertengkar dengan 

teman, maka tak ada yang mau berteman dengan kita.127 

Terkait hasil observasi dan wawancara, Kompri menyebutkan bahwa, 

kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan 

belajar secara benar, lebih dari itu dengan motivasi seseorang akan mendapat 

pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Motivasi dapat 
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memberikan semangat kepada peserta didik dalam kegiatan belajar dan 

memberi petunjuk kepada tingkah laku dari peserta didik.128 

Oleh sebab itu, guru dituntut untuk dapat membangkitkan semangat belajar 

peserta didik dengan pemberian motivasi kepada peserta didik dalam belajar, 

mengarahkan mereka untuk bersikap, bertindak dan berperilaku baik sehingga 

peserta didik memiliki akhlakul karimah. 

2. Hambatan yang dihadapi guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik dan solusinya? 

1. Keluarga dan Lingkungan Masyarakat 

Kendala yang dihadapi seorang guru dalam menanamkan Akhlakul 

karimah peserta didik, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. seperti yang 

diungkapkan oleh Ustad Muhsin Pakudu selaku Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa: 

Dalam mendidik anak memiliki akhlak yang mulia, bukan hanya menjadi 

tugas seorang guru akan tetapi juga dibutuhkan kerja sama dari lingkungan 

keluarga dan Masyarakat, contohnya sebagai seorang guru, kami telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan akhlakul karimah pada 

peserta didik, bahkan membina akhlak tersebut agar terus ada dalam diri 

peserta didik, tetapi saat peserta didik berada dilingkungan keluarga atau 

masyarakat yang tidak mendukung hal demikian, maka akan susah sekali bagi 

guru untuk menanamkan akhlakul karimah. Sebab, menurut saya ketiga faktor 

ini adalah tim yang harus bekerja sama untuk bisa mendidik peserta didik 

memiliki akhlak yang mulia.129 

Pendapat tersebut sesuai dengan ungkapan Ustad Gadafi Syawie selaku 

Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat bahwa : 

Menurut saya ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala bagi seorang 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah, akan tetapi saya lebih memilih 

faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebab faktor terdekat yang selalu 

berinteraksi dengan peserta didik selain seorang guru adalah lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Untuk mendidik dan menanamkan akhlak yang baik 

kepada peserta didik memerlukan kerja sama dari lingkungan keluarga dan 
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masyarakat, karena peserta didik juga bersosialisasi dengan mereka, 

beraktivitas bersama mereka sehingga dengan adanya kerja sama ini akan 

membantu tugas guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta 

didik. Karena mendidik anak untuk memiliki akhlak yang mulia itu tidak bisa 

instan, memerlukan proses yang panjang dan tentu saja tidak mudah, sehingga 

butuh kerja sama dari guru, masyarakat dan juga keluarga.130 

Adapun solusinya menurut ustad Muhsin Pakudu, selaku guru madrasah 

diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat yaitu : 

Guru harus bekerja sama dengan orang tua dan juga masyarakat sekitar 

tempat tinggal, selain itu orang tua dan masyarakat juga harus membina akhlak 

mereka dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang tua dan 

masyarakat juga harus ikut memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. 

Sebab, saat peserta didik melihat guru mencontohkan hal yang baik, dan ketika 

peserta didik melihat orang tua atau masyarakat tidak memberikan contoh yang 

baik juga, maka akan muncul pertanyaan dalam diri peserta didik, dan akan ada 

perbandingan, maka mereka akan mengaitkan sikap dan perilaku mereka 

dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Hal inilah yang perlu menjadi 

tanggung jawab bersama bagi guru, orang tua atau lingkungan keluarga dan 

juga masyarakat.131 

Selaras dengan ungkapan tersebut melalui wawancara ustad Gadafie 

Syawie selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat 

menuturkan bahwa : 

Menurut saya solusinya adalah guru harus membangun kerjasama antara 

orang tua atau pihak keluarga dan masyarakat. Karena peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari juga berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat 

sekitar. Oleh sebab itu, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

kepribadian, atau akhlak dari orang tua dan masyarakat sekitar.132 

Menurut penulis, Lingkungan keluarga dan masyarakat bisa menjadi 

faktor pendukung dan menjadi kendala dalam  menanamkan akhlakul karimah. 

Dapat dikatakan sebagai faktor pendukung jikalau keluarga, dan lingkungan 

                                                           
130 Gadafi Syawie, S.Pd.I, Hambatan Yang Di Hadapi Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Dalam Menanmkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape 

Recorder, 10 Juli 2020, Pukul 18:54 WITA. 

 
131 Muhsin Pakudu, S.Pd.I, Hambatan Yang di Hadapi Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan 

Tape Recorder, 16 September 2020, Pukul 19:30 WITA. 

 
132 Gadafi Syawie, S.Pd.I, Hambatan Yang di Hadapi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 

16 September 2020, Pukul 19:00 WITA. 



67 
 

 
 

masyarakat membantu guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta 

didik, akan tetapi kedua hal tersebut juga bisa menjadi kendala bagi guru jika 

sebagai orang tua dan lingkungan masyarakat tidak mau bekerja sama dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik. 

Solusi menurut penulis, yaitu guru, lingkungan keluarga dan masyarakat 

menjalin kerja sama yang baik guna menanamkaan akhlakul karimah pada 

peserta didik. Sebab dalam mewujudkannya kerja sama adalah hal yang paling 

penting, disusul dengan adanya komunikasi yang baik antara guru, lingkungan 

keluarga dan masyarakat, latihan, dan menjadikan segala aktivitas yang baik 

sebagai kebiasaan yang berulang-ulang. Sehingga, sikap dan perilaku baik itu 

dapat tertanam dalam jiwa peserta didik.  

2. Perilaku Peserta Didik 

Selain lingkungan keluarga dan masyarakat, kendala yang dihadapi 

seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah menurut Ustad Miqdad 

Djibran selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

adalah perilaku peserta didik : 

Perilaku peserta didik mempengaruhi usaha seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah. Peserta didik yang memiliki perilaku suka 

mendengar dan mudah di atur, lebih mudah di nasehati untuk bersikap 

berperilaku baik dari pada peserta didik yang sukar menerima pembelajaran, 

susah menerima nasehat dan hanya bermain saat pelajaran berlangsung.133 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan Ustad Jidan 

Badarab selaku Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Hambatan atau kendala yang saya hadapi sebagai seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik adalah perilaku peserta didik 

itu sendiri. Apakah ia adalah anak yang suka belajar, mudah mendengarkan 

nasehat dari guru dan mau berubah atau justru peserta didik yang memiliki 

perilaku susah untuk diatur dan dinasehati serta tidak mau berubah dan belajar 

menjadi orang yang lebih baik lagi. Sulit bagi guru untuk merubah sikap dan 

perilaku anak yang dalam dirinya tidak ada kemauan untuk belajar, atau tidak 

mau mendengar nasehat dari guru atau hanya bermain-main saja saat pelajaran 
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berlangsung. Semaksimal mungkin saya (Informan) selalu berusaha untuk 

memberikan perhatian lebih pada peserta didik yang memiliki sikap seperti itu, 

bahkan setelah jam pelajaran selesai, saya memberikan waktu luang untuk 

mereka berbagi cerita atau sekedar menanyakan hal yang membuat mereka 

sulit menerima pelajaran dan nasehat dari saya. Hal ini juga bisa menjadi 

intropeksi diri bagi saya, apakah saya mengajar sudah maksimal atau belum. 

Sembari menasehati mereka untuk berubah, saya juga berusaha memperbaiki 

cara mengajar saya. Apakah ketika saya mengajar dan menjelaskan materi 

pembelajaran terlau cepat sehingga mereka sulit untuk menerima pelajaran 

tersebut. Sehingga saya juga belajar bagaimana menghadapi dan memecahkan 

masalah dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang seperti ini.134 

Adapun solusi menurut ustad Muhammad Farazandi Soehono, selaku guru 

madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat, yaitu : 

Memberikan nasehat dan perhatian kepada peserta didik, biasanya perilaku 

peserta didik yang nakal, ataupun malas itu karena kurangnya perhatian dari 

orang tua mereka, untuk itu sebagai guru, ada baiknya kita memberikan 

perhatian dan nasehat kepada mereka.135  

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara oleh ustad Jidan 

Badarab selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat, 

bahwa : 

Nasehat dan perhatian yang diberikan oleh guru dapat membantu peserta 

didik untuk merubah sikap dan perilaku peserta didik seperti, sering menjahili 

teman sebangku, bermain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ataupun 

malas saat mengerjakan tugas. Asalkan guru tersebut dapat bersabar dalam 

menasehati peserta didik, serta mendoakan agar peserta didik tersebut dapat 

berubah menjadi lebih baik lagi.136 

Menurut penulis, dalam kegiatan belajar mengajar, guru bukan hanya 

mengajarkan peserta didik ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlakul 

karimah pada peserta didik, tetapi guru juga belajar bagaimana menghadapi 

peserta didik yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentu saja 
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itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam mengajarkan mereka 

agar memiliki akhlak yang mulia. 

Menurut penulis solusinya adalah guru mengarahkan dan membimbing 

peserta didik untuk dapat merubah sikap dan perilaku buruk, seperti bermain 

saat KBM berlangsung, tidak mendengarkan nasehat guru, bahkan tidak mau 

belajar untuk dapat semangat dan fokus dalam belajar, dengan cara menasehati 

dan memberikan perhatian lebih kepada mereka. Akan tetapi ada baiknya hal 

yang pertama guru lakukan sebelum melakukan hal tersebut, yaitu mencari 

tahu penyebab peserta didik melakukan hal-hal tersebut, bisa jadi penyebabnya 

akibat sudah kelelahan dari sekolah, mengantuk, atau mungkin datang ke 

madrasah diniyah bukan atas pilihannya sendiri, melainkan atas kehendak 

orang tua.  Hal seperti ini perlu dikomunikasikan dengan orang tua secara baik-

baik dan juga jalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Memberikan 

nasehat dan perhatian lebih bisa menjadi solusi yang paling tepat, serta 

berusaha menggunakan strategi belajar yang lebih menarik untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik tersebut. 

3. Ketidakhadiran 

Kehadiran peserta didik atau biasa disebut dengan istilah presensi, 

merupakan hal yang penting dalam pengelolaan siswa di sekolah, karena 

sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar peserta didik. Di samping itu, 

kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah merupakan gambaran 

tentang ketertiban suatu sekolah.137 

Berkaitan dengan pembelajaran serta penanaman akhlakul karimah, 

membutuhkan kehadiran dari peserta didik secara fisik sehingga guru dapat 

melihat dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. 

Menurut ustadzah Alviany Pakudu kendala yang menjadi penghambat 

seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik yaitu 
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ketidakhadiran peserta didik, berikut ungkapan Ustadzah Alviany Pakudu 

bahwa : 

Ketidakhadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menjadi 

kendala bagi saya (informan) dalam menanamkan akhlakul karimah pada 

peserta didik, sebab ketika mereka tidak masuk, maka pelajaran yang kami 

berikan akan terlewatkan, dan mereka tidak akan memahami apa yang kami 

sampaikan keesokan harinya. Waktu pembelajaran yang hanya kurang lebih 2 

jam tidak memungkinkan saya (informan) untuk mengulang pembelajaran yang 

telah lalu. Untuk itu kehadiran peserta didik sangat diperlukan agar siswa 

tersebut tidak ketinggalan pelajaran dan memahami pembelajaran dengan baik 

sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.138 

Pendapat tersebut didukung melalui wawancara dengan Ustad Sultan 

Yasin selaku Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Peserta didik yang seringkali tidak masuk sekolah menjadi kendala bagi 

saya (informan) dalam menanamkan akhlakul karimah. Dalam kelas yang saya 

ajarkan pendidikan akhlak bukan hanya diberikan saat materi pelajaran akidah 

akhlak saja, akan tetapi setiap pembelajaran saya selalu berusaha untuk 

mengaitkan dengan pendidikan akhlak. Sehingga ketika peserta didik tidak 

masuk, maka ia akan tertinggal pelajaran dan melewatkan kisah atau hikmah 

serta nasehat dari saya terkait dengan pendidikan akhlak dalam rangka 

menanamkan akhlakul karimah.139 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan Ustad Muhsin 

Pakudu selaku guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

bahwa : 

Ketidakhadiran dari peserta didik saat mengikuti pelajaran menjadi salah 

satu kendala bagi saya (informan) dalam mengarahkan dan menanamkan 

akhlakul karimah kepada mereka. Karena materi yang saya (informan) berikan 

dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik tidak hanya menitik 

beratkan pada materi akidah akhlak saja, melainkan saya memberikan materi 

tentang pembinaan akhlakul karimah setiap hari. Dengan menghubungkan 

materi yang diberikan dengan pendidikan akhlak seperti mengajarkan mereka 

untuk berperilaku jujur, mengajarkan mereka untuk menghafal doa-doa 

keseharian sehingga mereka terbiasa berdoa sebelum melakukan aktifitas, 

                                                           
138 Alviany Pakudu, Hambatan Yang Di Hadapi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Dalam Menanmkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 

07 Juli 2020, Pukul 19:40 WITA. 

 
139  Sultan Yasin, Hambatan Yang Di Hadapi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Dalam 

Menanmkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 08 Juli 

2020, Pukul 19:50 WITA. 
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memberikan materi tentang Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan mengaitkan 

dengan perilaku dan akhlak nabi, sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Untuk 

itu kehadiran peserta didik sangat penting dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik. Sebab, saya (informan) tidak mungkin mengulang 

kembali materi yang sebelumnya. Kalaupun mengulangnya hanya garis-garis 

besarnya saja tidak sampai kedetailnya seperti hari dimana saya mengajarkan 

materi tersebut.140 

Solusinya menurut ustadja Alviany Pakudu selaku guru madrasah diniyah 

awwaliyah abnaul hubbul khairaat, yaitu: 

Dengan mengubah strategi pembelajaran agar dapat menarik minat belajar 

peserta didik dalam belajar sehingga tidak membuat peserta didik merasa 

bosan.141 

Pendapat tersebut juga didukung melalui wawancara dengan ustad Sultan 

Yasin selaku guru madrasah diniyah awwaliyah abnaul hubbul khairaat : 

Dalam hal ini mengubah strategi dan metode pembelajaran merupakan 

solusi yang baik, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan semangat 

dalam belajar. Apalagi jika dalam pembelajaran guru memberikan kuis tanya 

jawab, dimana ada hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. 

Hal itu akan menarik simpati peserta didik dalam belajar serta dapat 

menghidupkan suasana kelas.142 

Menurut penulis, kehadiran peserta didik sangat membantu guru dalam 

mendidik siswa memiliki akhlakul karimah dengan pembelajaran yang 

diberikan dan diajarkan guru tersebut. Sehingga ketika peserta didik 

absen/tidak hadir akan menjadi kendala bagi pendidik. Sebab menurut 

pengamatan penulis, pembelajaran yang berlangsung di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat sekitar kurang lebih 2 jam. Dengan waktu 

yang terbatas, guru hanya bisa mengulang pelajaran yang telah lalu sekitar 5 

sampai 10 menit dan itu hanya pokok-pokok materi saja dengan tujuan 

                                                           
140 Muhsin Pakudu, S.Pd.I, Hambatan Yang Di Hadapi Guru Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Dalam Menanmkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape 

Recorder, 08 Juli 2020, Pukul 19:00 WITA. 

 
141 Alviany Pakudu, Hambatan Yang di Hadapi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 

18 September 2020, Pukul 19:45 WITA. 

 
142 Sultan Yasin, Hambatan Yang di Hadapi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 18 

September 2020, Pukul 19:55 WITA. 
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mengingatkan kembali peserta didik mengenai pelajaran yang lalu, bukan 

mengajarkan kembali sehingga ketika ada peserta didik yang tidak masuk akan 

membuat peserta didik tersebut kesulitan dalam mencerna pelajaran yang telah 

berlalu. 

 Sebelum memikirkan solusinya, ada baiknya guru mencari tahu penyebab 

peserta didik tidak masuk sekolah, apa mungkin karena peserta didik 

kecanduan bermain game, lelah dengan rutinitas sekolah yang sudah Full Day 

School atau tugas yang menumpuk serta pembelajaran yang membosankan. 

Solusinya adalah dengan mengganti strategi belajar yang biasanya kita lakukan 

dengan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan, seperti adakan kuis tanya jawab, ataupun menyelipkan games 

dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, hal yang paling penting adalah 

buat peserta didik merasa nyaman saat belajar, dengan sikap dan cara mengajar 

kita. Dengan demikian peserta didik akan semangat datang ke madrasah untuk 

mengikuti pembelajaran.  



 
 

 
 

73 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat Dalam 

Menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik  

a. Guru Sebagai Teladan 

b. Guru Sebagai Penasehat 

c. Guru Sebagai Motivator 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah pada peserta didik dan bagaimana solusinya? 

a. Keluarga dan Lingkungan Masyarakat, Adapun solusinya adalah menjalin 

kerja sama dan komunikasi yang baik antara guru, lingkungan keluarga 

dan masyarakat. 

b. Perilaku peserta didik, Adapun solusinya adalah menjalin komunikasi 

dengan orang tua, serta memberikan nasehat dan perhatian kepada 

peserta didik. 

c. Ketidakhadiran, Adapun solusinya adalah membuat peserta didik merasa 

nyaman saat belajar dan mengganti strategi pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

B. Saran 

1. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan membentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung 

guru dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik serta kembali 

mengaktifkan kegiatan-kegiatan seperti khataman Qur’an, Cerdas Cermat 

Agama (CCA), dan Musabaqoh Tilawatil Qur’an sehingga peserta didik 

diarahkan untuk melatih diri memahami pengetahuan mengenai agama lebih 

baik lagi, serta menjadi aktivitas yang berkala dalam kehidupannya.  
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2. Pihak Guru 

Peran yang dilakukan guru dalam menanamkan akhlakul karimah sudah 

baik, akan tetapi guru harus terus berusaha bekerja sama dengan orang tua dan 

lingkungan masyarakat untuk mendidik peserta didik agar memiliki akhlakul 

karimah. Selain itu, guru diharapkan mampu menguasai strategi dan metode-

metode dalam mendidik peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa 

jenuh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

3. Pihak Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan agar selalu mematuhi peraturan dan tata tertib 

sekolah serta memiliki kesadaran diri untuk belajar bersikap, berperilaku dan 

bertutur kata yang baik, tidak hanya disekolah melainkan di rumah dan 

lingkungan masyarakat. Peserta didik diharapkan memiliki akhlak yang baik 

terhadap orang tua, guru, dan sesama teman dengan sikap saling menghormati 

satu sama lain, memiliki jiwa suka menolong, rajin beribadah, sopan, santun, 

dan ramah. 

4. Pihak Orang Tua 

Orang tua diharapkan dapat bekerja sama dengan guru dan lingkungan 

masyarakat untuk dapat mendidik dan mengarahkan peserta didik untuk 

memiliki akhlakul karimah serta dapat memberikan contoh yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman 

observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan 

penelitian. Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya : 

1. Mengamati letak geografis Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat  

2.  Fasilitas, sarana dan prasarana 

3. Mengamati bagaimana peran guru madrasah diniyah awwaliyah dalam 

menanamkan akhlakul karimah kepada peserta didik 

4. Observasi sikap dan perilaku peserta didik saat berada di lingkungan 

madrasah dan di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

 

No. Yang diamati Ya Tidak Bukti/Indikator 

1. Kurikulum  

a. Visi dan Misi madrasah  

mengacu pada standar 

pendidikan nasional 

√  Visi    :   Terciptanya Masyarakat 

yang religius, berwawasan 

keilmuan dan berakhlakul karimah 

Misi : Menumbuh kembangkan 

nilai-nilai agama pada peserta 

didik, sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam beramal dan 

beribadah 

b. Kurikulum di madrasah 

memiliki kekhasan dalam hal 

kegiatan pembelajaran 

sebagai upaya dalam 

menanamkan akhlakul 

karimah 

√  - Belajar membaca dan menulis Al-

Qur’an 

- Shalat berjama’ah  

 

c. Pembinaan akhlakul karimah 

yang tertuang dala kurikulum 

madrasah telah sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional 

√  - Menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sesuai 

dengan visi dan misi madrasah 

d. Pendidikan akhlak tidak 

hanya sebatas pada 

pengetahuan, melainkan 

pembentukan sikap dan 

kepribadian 

√  - Kegiatan Keislaman yang sering 

di lakukan, seperti memperingati 

hari-hari besar, Khataman 

Qur’an, Lomba Musabaqoh 

Tilawatil Qur’an, Lomba CCA 



 
 

 
 

81 

dan kultum. 

- Hafalan Surah Al-Qur’an  

2. Peran Guru 

a. Mengajar dan mendidik 

peserta didik memiliki 

pengetahuan tentang agama 

Islam 

√  - Peserta didik mengetahui 

kewajiban seorang muslim dan 

hal-hal yang menjadi larangan 

untuk dilakukan oleh seorang 

muslim 

b. Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk dapat 

membaca dan menulis huruf 

hijaiyah 

√  - Mengajarkan peserta didik untuk 

dapat membaca dan menulis 

huruh hijaiyah 

c.  Mengajar, melatih serta 

membimbing peserta didik 

untuk dapat membaca Al-

Qur’an 

√  - Mengajarkan, melatih dan 

membimbing peserta didik untuk 

fasih dalam membaca Al-Qur’an 

d.  Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk 

mengetahui gerakan shalat 

serta bacaan shalat 

√  - Mengajarkan, mengarahkan, 

melatih serta membimbing 

peserta didik untuk melakukan 

gerakan shalat sesuai dengan 

tuntunan Nabi Muhammad 

Shalallahu ‘alaihi wassalam 

e.  Mengajarkan peserta didik 

doa-doa sehari-hari dan 

implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari 

√  - Peserta didik mampu melafalkan 

doa-doa keseharian 

f. Mendidik dan mengajarkan 

peserta didik untuk bersikap 

jujur, bertanggung jawab, 

adil dan amanah 

√  - Peserta didik memiliki sikap 

jujur, tanggung jawab, adil, dan 

mampu menjaga amanah 

g. Mendidik dan mengajarkan 

peserta didik untuk patuh dan 

mendengarkan nasehat dari 

orang tua dan guru 

√  - Peserta didik tidak membantah 

atau menyela saat orang tua dan 

guru menasehati mereka 

h. Melatih dan membimbing 

peserta didik untuk bersikap 

baik, sopan dan ramah. 

√  - Peserta didik bersikap baik, sopan 

dan ramah 

i. Guru memberikan contoh 

yang baik 

√  - Guru memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik sehingga 

dapat memberikan contoh bagi 

peserta didik 

j Tidak hanya sebatas 

memberikan contoh, akan 

tetapi guru dapat menjadi 

contoh 

√  - Guru menjadi teladan yang baik 

bagi peserta didik 

3.  Perilaku Peserta Didik 
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a.  Akhlak Terhadap Allah 

1) Berdoa sebelum dan sesudah 

belajar 

√  - Setiap akan memulai dan 

mengakhiri kegiatan belajar 

mengajar selalu diiringi dengan 

doa  

2) Shalat berjamaah √  - Shalat maghrib berjamaah di 

mesjid Istiqlal bagi seluruh 

peserta didik laki-laki dan shalat 

dirumah bagi peserta didik 

perempuan. 

3) Hafalan Surah  √  - Menghafal surah-surah pendek 

dalam Al-Qur’an  

b. Akhlak Terhadap Makhluk 

1) Sopan dalam tutur kata dan 

perbuatan 

√  - Menggunakan bahasa yang baik  

2) Tidak membantah guru √  - Mentaati perintah guru 

3) Memperhatikan saat guru 

sedang mengajar maupun 

dalam memberikan nasehat 

√  - Mendengarkan ketika guru 

berbicara 

- Tidak sibuk sendiri seperti 

berbicara atau bermain saat KBM 

sedang berlangsung 

c. Akhlak Terhadap Teman 

1) Tidak berkelahi dan 

bermusuhan dengan sesama 

teman  

√  - Tidak ada pertengkaran antar 

peserta didik 

2)  Menjalin hubungan 

kekeluargaan baik dalam satu 

kelas maupun berbeda kelas 

√  - Tidak ada peserta didik yang di 

bully atau dikucilkan 

3) Tidak mengambil barang 

yang bukan milik sendiri 

√  - Meminta izin terlebih dahulu 

ketika memakai barang milik 

orang lain 

4) Meminta izin kepada teman 

ketika akan menggunakan 

barang atau meminjam 

barang milik teman/orang 

lain 

√  - Menggunakan barang milik orang 

lain ketika sudah mendapat izin 

dan ridho dari pemiliknya 

5) Memanggil teman dengan 

sebutan yang baik 

√  - Tidak ada peserta didik yang 

diejek atau di bully 

d. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

1) Berpenampilan rapi dan 

bersih 

√  - Memakai pakaian yang bersih, 

rapi dan sopan 

2) Bertutur kata baik  √  - Menggunakan bahasa dan kata-

kata yang baik saat sedang 

berbicara 

e. Akhlak Terhadap Lingkungan 
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1) Membuang sampah pada 

tempatnya 

√  - Mejaga kebersihan lingkungan 

sekitar 

- Terdapat tempat sampah di 

ruangan kelas dan juga halaman 

madrasah  

2) Menjaga dan merawat  

ruangan kelas agar tetap 

bersih dan rapi 

√  - Terdapat petugas kebersihan, 

selain itu juga guru mengatur 

jadwal kebersihan di steiap kelas 

agar peserta didik juga ikut 

berperan dalam menjaga 

kebersihan 

3) Menjaga dan merawat sarana 

dan prasaran di linkungan 

Madrasah 

√  - Fasilitas madrasah terjaga dengan 

baik seperti, meja, kursi, papan 

tulis dll. 

- Dinding-dinding Madrasah tidak 

terdapat coretan  
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN GURU MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH ABNAUL 

HUBBUL KHAIRAAT DALAM MENANAMKAN AKHLAKUL 

KARIMAH PESERTA DIDIK DI KAMPUNG ARAB LINGKUNGAN DUA 

KELURAHAN ISTIQLAL KECAMATAN WENANG MANADO 

A. Dalam menanamkan Akhlakul Karimah Peserta Didik (Kepala 

Sekolah) 

1. Kapan berdirinya Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

2. Motivasi apakah yang mendorong berdirinya Madrasah Diniyah 

Abnaul Hubbul Khairaat? 

3. Berapa jumlah peserta didik di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

4. Terbagi dalam berapa kelas peserta didik di Madrasah Diniyah 

Abnaul Hubbul Khairaat? 

5. Faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pembagian kelas pada 

peserta didik? 

6. Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan apa saja yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

7. Apakah peserta didik selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan 

di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

8. Apakah orang tua peserta didik mendukung kegiatan di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

9. Apa bentuk partisipasi orang tua terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

10. Bagaimana peran Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat di 

Kampung Arab? 
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Lampiran 3 

B. Dalam menanamkan Akhlakul Karimah peserta didik (Guru) 

1. Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

2. Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

3. Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada peserta 

didik? 

4. Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk mendorong 

anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang diterapkan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

5. Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam menanamkan 

Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

6. Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat seorang 

guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

7. Menurut anda, bagaimana solusi dari kendala tersebut? 
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Lampiran 4 

C. Dalam menanamkan Akhlakul Karimah peserta didik (Orang tua) 

1. Apakah anak Ibu/Bapak mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

2. Kalau ya, apakah motivasi Ibu/Bapak menyekolahkan anak 

Ibu/Bapak di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

3. Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

4. Apakah anak Ibu/Bapak dirumah juga membaca Al-Qur’an/Iqro’ ? 

5. Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak setelah mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? Apakah ada 

perubahan pada sikap atau perilaku anak Ibu/Bapak sebelum dan 

sesudah mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

6. Apakah anak Ibu/Bapak rutin melaksanakan Ibadah Shalat? 

7. Apakah ada manfaatnya bagi anak Ibu/Bapak setelah mengikuti 

pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

8. Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak bila di perintah oleh Ibu/Bapak? 

9. Dalam kesehariannya, apakah anakIbu/Bapak selalu meminta izin 

kepada Bapak/Ibu jika akan bepergian? 

  



 
 

 
 

87 

Lampiran 5 

D. Dalam menanamkan Akhlakul Karimah peserta didik (Peserta Didik) 

1. Sejak kapan anda mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

2. Faktor apa yang mendorong ananda mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

3. Apakah ananda selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

4. Setiap kali berangkat ke Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, apakah disuruh orang tua atau kehendak sendiri? 

5. Jika ananda mau bepergian, apakah selalu minta izin kepada orang 

tua dan mengucapkan salam kepada orang tua? 

6. Apakah saudara merasa senang mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 
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Lampiran 6 

E. Dalam menanamkan Akhlakul Karimah peserta didik (Tokoh 

Masyarakat) 

1. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak dengan Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

2. Apa Peran Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

terhadap masyarakat? 

3. Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

4. Harapan apa yang bisa Ibu/Bapak kemukakan terhadap keberadaan 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat, berkaitan dengan 

pembinaan Akhlak Mulia? 
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Lampiran 7 

 

MATRIKS WAWANCARA 

MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH ABNAUL HUBBUL KHAIRAAT 

No. Hari/Tanggal Objek/Sumber Tempat Keterangan 

1. Senin, 9 Maret 2020 Beby Sulistiawati 

Mato, Guru 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat  

 

Ruangan 

Kelas  

Perkenalan dengan guru 

tersebut dan beberapa 

guru bahwa saya akan 

meneliti di Madrasah 

Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat. 

Pukul 19:00 - 20:15 

Wita. 

2. Selasa, 31 Maret 

2020 

Syaugi Alkatiri 

S.Ag, Kepala 

Sekolah Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kepala 

Sekolah 

Memperkenalkan diri 

dengan kepala sekolah 

dan beberapa guru-guru 

yang beberapa minggu 

lalu belum sempat saya 

temui. Sekaligus 

meminta izin dan arahan 

untuk dapat meneliti di 

Madrasah Diniyah 

Abnaul Hubbul Khairaat. 

Pukul 18:00 – 19:00 

Wita. 

3.  Rabu, 1 April 2020 Syaugi Alkatiri 

S.Ag, Kepala 

Sekolah Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kepala 

Sekolah 

Pukul 18:25-19:10 Wita. 

4.  Senin, 29 Juni 2020 Asni Limpatan, 

Orang tua dari 

peserta didik 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 18:20 – 18:40 

Wita. 

5. Senin, 29 Juni 2020 Siti Sabihin, 

Orang tua dari 

peserta didik 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 18:42 – 18:59 

Wita. 

6. Senin, 29 Juni 2020 Suryani Sabihin, 

Orang tua dari 

Rumah ibu 

Asni 

Pukul 19:05 – 19:25 

Wita. 
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peserta didik Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

7. Senin, 29 Juni 2020 Beby Sulistiawati 

Mato, Guru 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat  

 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 19:25 – 19:45 

Wita. 

8. Senin, 29 Juni 2020 Yasti Sabihin, 

Peserta Didik Di 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 19:46 – 19:58 

Wita. 

9. Senin, 29 Juni 2020 Radhina Dunggio, 

Peserta Didik Di 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 20:00 – 20:15 

Wita. 

10.  Senin, 29 Juni 2020 Sifa Rahim, 

Peserta Didik Di 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Rumah ibu 

Asni 

Limpatan, 

orang tua 

dari peserta 

didik. 

Pukul 20:20 – 20:35 

Wita. 

11. Senin, 6 Juli 2020 Lolita Sipo, Orang 

tua dari peserta 

didik di Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Halaman 

Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 18:38 – 18:50 

Wita. 

12. Selasa, 7 Juli 2020 Alviany Pakudu, 

Guru Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kelas 

Takhdir 2, 

Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 19:40 – 20:00 

Wita. 

13. Rabu, 8 Juli 2020 Muhsin Pakudu, Ruangan Pukul 19:00 – 19:46 
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S.Pd.I, Guru 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Kepala 

Sekolah 

Wita. 

14. Rabu, 8 Juli 2020 Sultan Yasin, 

Guru Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kelas 2 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 19:50 – 20:15 

Wita. 

15. 

 

Rabu, 8 Juli 2020 Jidan Badarab, 

Guru Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Takhdir 1 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 20:17 – 20:30 

Wita. 

16. Jumat, 10 Juli 2020 Gadafi Syawie, 

S.Pd.I, Guru 

Madrasah Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kepala 

Sekolah 

Pukul 18:54 – 19:55 

Wita. 

17. Sabtu, 11 Juli 2020 Mazhar Kinontoa, 

Tokoh 

Masyarakat di 

Kampung Arab 

Kantin 

depan 

Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 18:55 – 19:17 

Wita. 

18. Senin, 13 Juli 2020 Rahul Seklal, 

Guru Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul Hubbul 

Khairaat 

Ruangan 

Kelas 1 

Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah 

Abnaul 

Hubbul 

Khairaat 

Pukul 19:00 – 19:30 

Wita. 

19. Senin, 13 Juli 2020 Miqdad Djibran, 

Guru Madrasah 

Diniyah 

Awwaliyah  

Ruangan 

Kelas 3  

Pukul 19:30 – 19:55 

Wita. 
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Lampiran 8 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Beby Sulistiawati Mato  

Tanggal   : 9 Maret 2020 

Jam   : 19:20 - 20:15 

Pertemuan   : Pertama (1) 

Tempat Wawancara : Ruangan kelas  

Topik Wawancara : Observasi Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat 

(Setelah memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan 

saya, saya memulai wawancara kepada salah seorang guru di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat). 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Bisakah saya bertemu dengan kepala sekolah? 

 Informan  : Maaf, Kepala Sekolah sudah pulang karena ada urusan 

keluarga 

 Peneliti     : Qadarullah, kalau begitu apa saya bisa mewawancarai 

saudari? 

 Informan  : Bisa 

 Peneliti     : Sejak kapan saudari menjadi guru di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sejak tahun 2015  

 Peneliti     : Di Madrasah Diniyah ini, ada berapa kelas yang tersedia? 

 Informan  : Ada Enam kelas, yaitu Takhdir 1 (Awal), Takhdir 2 (Akhir), 

Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4 atau biasa disebut 

kelas Muallimin 

 Peneliti     : Apa yang membedakan kelas Takhdir 1 dan kelas Takhdir 2? 

 Informan  : Faktor di baginya kelas Takhdir menjadi dua kelas, selain 

karena peserta didiknya yang banyak, dan usia mereka, faktor 

penentu berikutnya adalah dari pengetahuan yang mereka 

miliki. Biasanya peserta didik yang belum mengertidan 

mengenal huruf hijaiyah, masuk di kelas Takhdir 1 dan 

peserta didik yang sudah mulai mengerti dan paham huruf 

hijaiyah serta sudah bisa membacanya ditempatkan di kelas 

Takhdir 2. 

 Peneliti     : Berapa usia di bolehkannya peserta didik masuk sekolah 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat ? 

 Informan  : 7 tahun 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan  :  Syaugi Alkatiri S.Ag  

Tanggal    :  31 Maret 2020 

Jam    :  18:20 - 19:00 

Pertemuan    :  Kedua (2) 

Tempat Wawancara  :  Ruangan Kepala Sekolah 

Topik Wawancara     : Latar belakang berdirinya Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Kapan berdirinya Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Tahun 1992 

 Peneliti     : Motivasi apakah yang mendorong berdirinya Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Pentingnya pendidikan Agama serta pembinaan akhlak pada 

anak 

 Peneliti     : Berapa jumlah peserta didik di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Jumlah keseluruhan peserta didik adalah 194 orang 

 Peneliti     : Terbagi dalam berapa kelas peserta didik di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Terbagi menjadi 7 kelas, diantaranya adalah kelas Takhdir 

yang terbagi menjadi dua kelas, kemudian kelas 1, 2, 3, 4, dan 

kelas Mu’allimin (kelas yang sudah selesai ujian dan kelas ini 

dipersiapkan untuk mengajar/mengabdi di sekolah Madrasah 

Diniyah 

 Peneliti     : Ada berapa guru yang mengajar di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Ada 9 Guru 

 Peneliti     : Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan apa saja 

yang dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Ada kegiatan ekstrakurikuler seperti Tadzkir setiap malam 

jumat atau hari-hari besar Islam, dan gerak jalan 

 Peneliti     : Apakah peserta didik selalu mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, peserta didik selalu mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Apakah orang tua peserta didik mendukung kegiatan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah orang tua sangat mendukung setiap kegiatan 

yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat 
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 Peneliti     : Bagaimana peran Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

di Kampung Arab? 

 Informan  : Peran Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah 

dengan memberikan kebutuhan pendidikan agama kepada 

peserta didik untuk menunjang pengetahuan mereka, sehingga 

mereka menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak 

mulia 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan          : Syaugi Alkatiri S.Ag  

Tanggal             : 1 April 2020 

Jam             : 18:30 - 19:00 

Pertemuan             : Ketiga (3) 

Tempat Wawancara   : Ruangan Kepala Sekolah 

Topik Wawancara     : Sejarah Madrasah Diniyah, Keadaan sekolah dan juga Guru 

Madrasah Diniyah 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Kapan berdirinya Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Tahun 1992 

 Peneliti     : Motivasi apakah yang mendorong berdirinya Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Pentingnya pendidikan Agama serta pembinaan akhlak pada 

anak 

 Peneliti     : Berapa jumlah peserta didik di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Jumlah keseluruhan peserta didik adalah 194 orang. 

 Peneliti     : Terbagi dalam berapa kelas peserta didik di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Terbagi menjadi 7 kelas, diantaranya adalah kelas Takhdir 

yang terbagi menjadi dua kelas, kemudian kelas 1, 2, 3, 4, dan 

kelas Mu’allimin (kelas yang sudah selesai ujian dan kelas ini 

dipersiapkan untuk mengajar/mengabdi di sekolah Madrasah 

Diniyah 

 Peneliti     : Faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pembagian kelas 

pada peserta didik? 

 Informan  : Yang pertama adalah situasi dan kondisi anak, usia dan juga 

pemahaman peserta didik 

 Peneliti     : Selain Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan apa saja 

yang dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Ada kegiatan ekstrakurikuler seperti Tadzkir setiap malam 

jumat atau hari-hari besar Islam, dan gerak jalan 

 Peneliti     : Apakah peserta didik selalu mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, peserta didik selalu mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Apakah orang tua peserta didik mendukung kegiatan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah orang tua sangat mendukung setiap kegiatan 

yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 
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Khairaat 

 Peneliti     : Apa bentuk partisipasi orang tua terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Bentuk partisipasi orang tua terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan ialah dengan mengizinkan anak mereka 

mengikuti kegiatan tersebut dan juga ikut serta hadir dalam 

kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Menurut Bapak, Apakah Guru memegang Peran dalam 

Menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, sebab seorang guru tidak hanya sebagai perantara dalam 

mengajarkan ilmu agama, akan tetapi juga memegang 

peranan penting dalam menanamkan akhlakul karimah. 

seperti menjadi contoh dan teladan bagi peserta didiknya. 

seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didiknya 

 Peneliti     : Bagaimana peran Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

di Kampung Arab? 

 Informan  : Peran Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah 

dengan memberikan kebutuhan pendidikan agama kepada 

peserta didik untuk menunjang pengetahuan mereka, sehingga 

mereka menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak 

mulia 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Ibu Asni Limpatan  

Umur    : 27 Tahun 

Tanggal   : 29 Juni 2020 

Jam   : 18:20 – 18:40 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara : Pendidikan Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Informan : Iya 

 Peneliti     : Kalau ya, apakah motivasi Ibu/Bapak menyekolahkan anak 

Ibu/Bapak di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Agar anak saya bisa belajar membaca Al-Qur’an dan 

memahami agama lebih banyak 

 Peneliti     : Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak dirumah juga membaca Al-

Qur’an/Iqro’ ? 

 Informan  : Iya, tetapi hanya kadang-kadang. Kalaupun membacanya, 

sering kali harus diingatkan lagi 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak setelah mengikuti 

pendidikan di    Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

Apakah ada perubahan pada sikap atau perilaku anak 

Ibu/Bapak sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Tentu saja ada perubahannya.  

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak rutin melaksanakan Ibadah Shalat? 

 Informan  : Tidak rutin, terkadang harus di paksa baru melaksanakan 

shalat. 

 Peneliti     : Apakah ada manfaatnya bagi anak Ibu/Bapak setelah 

mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Ada Manfaatnya. Seperti dia sudah bisa membaca Al-Qur’an, 

sudah tahu tentang kewajiban sebagai umat Islam, seperti, 

puasa, zakat dll. 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak bila di perintah oleh 

Ibu/Bapak? 

 Informan  : Kadang dia segera melaksanakan apa yang saya perintahkan, 

kadang pula harus di paksakan. Terkadang saya menitipkan 
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pesan kepada guru yang mengajar di kelas anak saya agar 

menasehati mereka untuk tidak terlalu banyak bermain, untuk 

tidak membantah orang tua apalagi menyela saat orang tuanya 

menasehati mereka. Hal itu saya lakukan, agar anak saya 

sadar bahwa hal yang ia lakukan tidak baik untuk dilakukan 

 Peneliti     : Dalam kesehariannya, apakah anakIbu/Bapak selalu meminta 

izin kepada Bapak/Ibu jika akan bepergian? 

 Informan  : Terkadang dia pamit, terkadang juga dia tidak pamit. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Ibu Suryani Sabihin  

Umur   : 38 Tahun 

Tanggal   : 29 Juni 2020 

Jam   : 19:05 - 19:25 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara : Pendidikan Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya 

 Peneliti     : Kalau ya, apakah motivasi Ibu/Bapak menyekolahkan anak 

Ibu/Bapak di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Agar anak saya lebih tahu tentang agama, belajar bahasa Arab 

dan mengetahui sejara kebudayaan Islam 

 Peneliti     : Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya mendukung semua kegiatan tersebut 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak dirumah juga membaca Al-

Qur’an/Iqro’ ? 

 Informan  :  Alhamdulillah ada 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak setelah mengikuti 

pendidikan di    Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

Apakah ada perubahan pada sikap atau perilaku anak 

Ibu/Bapak sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Ada perubahannya, sebelumnya anak saya malas untuk 

melaksanakan shalat, namun setelah ia mengikuti pendidikan 

di Madin ia jadi mengerti kewajiban shalat 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak rutin melaksanakan Ibadah Shalat? 

 Informan  : Terkadang, ia shalat tanpa diingatkan. Terkadang pula harus 

diingatkan. 

 Peneliti     : Apakah ada manfaatnya bagi anak Ibu/Bapak setelah 

mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Tentu saja ada manfaatnya. Seperti anak saya jadi bisa 

membaca tulis Al-Qur’an (BTQ) serta menghafal bacaan 

dalam shalat dan surah-surah pendek. Selain itu dengan 

kebiasaan yang mereka lakukan saat belajar di Madrasah 

Diniyah membuat mereka terbisa melakukan aktivitas 

tersebut di dalam rumah, seperti membaca doa ketika akan 

makan dan setelah makan, ketika akan belajar dan setelah 

selesai belajar 
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 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak bila di perintah oleh 

Ibu/Bapak? 

 Informan  : Anak saya melakukan apa yang saya perintahkan, tetapi 

kadang juga sering malas ketika diperintah 

 Peneliti     : Dalam kesehariannya, apakah anakIbu/Bapak selalu meminta 

izin kepada Bapak/Ibu jika akan bepergian? 

 Informan  : Kadang pamit, kadang juga ia langsung pergi.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Siti Sabihin 

Umur   : 57 Tahun  

Tanggal   : 29 Juni 2020 

Jam   : 18:42 – 18:59 

Pertemuan   : Keempat (5) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara : Pendidikan Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah     Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya 

 Peneliti     : Kalau ya, apakah motivasi Ibu/Bapak menyekolahkan anak 

Ibu/Bapak di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Agar anak saya bisa belajar agama, dan Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat adalah sekolah bagus 

untuk mempelajari agama 

 Peneliti     : Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, Saya mendukung  

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak dirumah juga membaca Al-

Qur’an/Iqro’ ? 

 Informan  : Tidak selalu, akan tetapi saat Ramadhan bulan lalu anak saya 

sering membaca Al-Qur’an 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak setelah mengikuti 

pendidikan di    Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

Apakah ada perubahan pada sikap atau perilaku anak 

Ibu/Bapak sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah, banyak hal yang berubah dari sikap anak saya, 

selain menjadi tahu dan mengerti tentang kewajiban seorang 

muslim, perlahan anak saya yang bandel saat dinasehati atau 

diperintah kini bersikap lebih baik, ia jadi lebih jujur saat 

berbicara, tidak lagi boros, dan selalu berpamitan ketika akan 

keluar rumah 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak rutin melaksanakan Ibadah Shalat? 

 Informan  : Kadang-kadang 

 Peneliti     : Apakah ada manfaatnya bagi anak Ibu/Bapak setelah 

mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Ada manfaatnya, Anak saya jadi mengerti dan tahu membaca 

Al-Qur’an 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak bila di perintah oleh 

Ibu/Bapak? 
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 Informan  : Alhamdulillah, anak saya menurut ketika diperintah oleh 

orang tuanya 

 Peneliti     : Dalam kesehariannya, apakah anakIbu/Bapak selalu meminta 

izin kepada Bapak/Ibu jika akan bepergian? 

 Informan  : Iya, ketika keluar rumah anak saya selalu berpamitan  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Beby Sulistiawati Mato  

Tanggal   : 29 Juni 2020 

Jam   : 19:25 – 19:45 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara  : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah saya sudah mengajar selama 5 tahun, dari 

tahun 2015 sampai sekarang 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Materi pembelajaran Akhlak dan juga Tauhid 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Materi tersebut saya ajarkan kepada peserta didik sesuai 

dengan jadwal yang telah di sediakan. Dalam seminggu 3 kali 

mereka mendapatkan materi pembelajaran Akhlak dan 

Tauhid. Akan tetapi, setiap harinya saya selalu berusaha 

memberikan mereka arahan, nasehat yang mengandung 

pembinaan akhlak  

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Berhubung peserta didik yang saya didik adalah kelas Takhdir 

1. Dimana usia mereka sekitar 7-8 tahun, maka saya lebih 

banyak menceritakan mengenai kisah-kisah para nabi, atau 

para sahabat yang memiliki akhlak dan sikap yang baik dan 

patut untuk dijadikan contoh. Selain itu, saya membiasakan 

peserta didik untuk mengucapkan salam ketika guru masuk 

kedalam kelas, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah 

belajar, membiasakan makan dan minum menggunakan 

tangan kanan dan tidak dalam posisi berdiri, mengerjakan 

shalat, menghormati orang yang lebih tua, muda atau teman 

sebaya, tidak menyela guru, dan meminta izin ketika masuk 

atau keluar kelas, diharapkan mampu menumbuhkan perangai 

yang baik dan dapat membuat peserta didik selalu 

mengaplikasikan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-

harinya, tidak hanya di sekolah Madrasah melainkan juga 

dapat di praktekkan di dalam rumah mereka masing-masing 
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 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Faktor yang mendukung seorang guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah peserta didik yaitu dengan menjadi contoh 

atau teladan yang baik, dan dengan memberikan pembiasaan 

kepada peserta didik. Sebelum pandemi covid-19 peserta 

didik selalu bersalaman kepada guru ketika masuk dan akan 

pulang kerumah. Selain itu, saya membiasakan mereka untuk 

bersikap sopan dengan orang yang lebih tua ataupun teman 

sebayanya 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Usia peserta didik yang kecil sehingga belum mengerti dan 

sulit memahami apa yang kita sampaikan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Yasti Sabihin  

Tanggal   : Senin, 29 Juni 2020 

Jam   : 19:46 – 19:58 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara  : Motivasi Belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Sejak kapan anda mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sejak kelas 4 Sekolah Dasar 

 Peneliti     : Faktor apa yang mendorong ananda mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Agar saya bisa belajar agama 

 Peneliti     : Apakah anda selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Setiap kali berangkat ke Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, apakah disuruh orang tua atau kehendak sendiri? 

 Informan  : Disuruh orang tua 

 Peneliti     : Jika ananda mau bepergian, apakah selalu minta izin kepada 

orang tua dan mengucapkan salam kepada orang tua? 

 Informan  : Iya, saya selalu berpamitan kepada orang tua 

 Peneliti     : Apakah saudara merasa senang mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Senang 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Radhina Dunggio 

Tanggal   : Senin, 29 Juni 2020 

Jam   : 20:00 – 20:15 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara  : Motivasi Belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Sejak kapan anda mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sejak kelas 6 Sekolah Dasar 

 Peneliti     : Faktor apa yang mendorong ananda mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Agar supaya saya bisa menambah wawasan tentang 

pendidikan agama 

 Peneliti     : Apakah anda selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Setiap kali berangkat ke Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, apakah disuruh orang tua atau kehendak sendiri? 

 Informan  : Kehendak sendiri 

 Peneliti     : Jika ananda mau bepergian, apakah selalu minta izin kepada 

orang tua dan mengucapkan salam kepada orang tua? 

 Informan  : Iya, saya selalu meminta izin kepada orang tua ketika 

bepergian 

 Peneliti     : Apakah saudara merasa senang mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Senang sekali 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Sifa Rahim 

Tanggal   : Senin, 29 Juni 2020 

Jam   : 20:20 – 20:35 

Pertemuan   : Keempat (4) 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Asni Limpatan 

Topik Wawancara  : Motivasi Belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah  

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Sejak kapan anda mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sejak kelas 5 Sekolah Dasar 

 Peneliti     : Faktor apa yang mendorong ananda mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Saya ingin belajar agama 

 Peneliti     : Apakah anda selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya selalu senang ketika mengikuti setiap kegiatan yang 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat 

 Peneliti     : Setiap kali berangkat ke Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat, apakah disuruh orang tua atau kehendak sendiri? 

 Informan  : Keinginan sendiri 

 Peneliti     : Jika ananda mau bepergian, apakah selalu minta izin kepada 

orang tua dan mengucapkan salam kepada orang tua? 

 Informan  : Iya, sering berpamitan kepada orang tua ketika akan 

bepergian ke luar rumah 

 Peneliti     : Apakah saudara merasa senang mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Senang sekali 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Lolita Sipo  

Umur   : 48 Tahun 

Tanggal   : 6 Juli 2020 

Jam   : 18:38 - 18:50 

Pertemuan   : Kelima (5) 

Tempat Wawancara : Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

Topik Wawancara : Pendidikan Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak mengikuti pendidikan di Madrasah 

Diniyah     Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya 

 Peneliti     : Kalau ya, apakah motivasi Ibu/Bapak menyekolahkan anak 

Ibu/Bapak di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Supaya anak saya bisa membaca Al-Qur’an dan terdidik  

 Peneliti     : Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, saya mendukung 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak dirumah juga membaca Al-

Qur’an/Iqro’ ? 

 Informan  : Iya, anak saya sering membaca Al-Qur’an 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak setelah mengikuti 

pendidikan di    Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

Apakah ada perubahan pada sikap atau perilaku anak 

Ibu/Bapak sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan di 

Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Ada perubahan, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. 

Contoh yang guru berikan selama proses belajar mengajar 

membawa pengaruh yang cukup besar bagi anak saya ia 

menjadi anak yang lebih baik saat menempuh pendidikan di 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat, 

contohnya ia jadi lebih paham dan mengerti agama, ia 

menjadi tahu tentang kewajiban shalat, dan lebih menurut 

ketika saya atau ayahnya menyuruhnya. 

 Peneliti     : Apakah anak Ibu/Bapak rutin melaksanakan Ibadah Shalat? 

 Informan  : Alhamdulillah ada, meskipun terkadang masih ada yang 

bolong 

 Peneliti     : Apakah ada manfaatnya bagi anak Ibu/Bapak setelah 

mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul 

Khairaat? 

 Informan  : Ada, anak saya menjadi lebih paham agama, selain itu dia 

juga meminta saya untuk menyekolahkannya di Pesantren 

saat SMP nanti. 

 Peneliti     : Bagaimana sikap anak Ibu/Bapak bila di perintah oleh 

Ibu/Bapak? 
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 Informan  : Alhamdulillah, Menurut ketika diperintah oleh saya ataupun 

ayahnya. 

 Peneliti     : Dalam kesehariannya, apakah anakIbu/Bapak selalu meminta 

izin kepada Bapak/Ibu jika akan bepergian? 

 Informan  : Iya, anak saya selalu minta izin 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Alviany Pakudu  

Tanggal   : 7 Juli 2020 

Jam   : 19:40 - 20:00 

Pertemuan   : Keenam (6) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kelas 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : 7 Tahun, sejak tahun 2014 sampai sekarang 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Saya lebih banyak menceritakan kisah para Nabi dan Tokoh 

Agama serta membiasakan mereka untuk menghafal doa-doa 

keseharian. 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Seminggu 3 sampai 4 kali, akan tetapi dalam kesehariannya 

saya selalu membiasakan anak-anak untuk dapat menghafal 

doa keseharian. 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Saya membiasakan anak-anak untuk bersikap sopan kepada 

orang yang lebih tua atau dengan teman sebaya. selain itu, 

saya mereview pembelajaran yang telah lalu 10-15 menit di 

awal pembelajaran. 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Dengan memberikan nasehat seorang guru telah memainkan 

perannya dalam menanamkan akhlakul karimah kepada 

peserta didik. seorang guru bukan hanya harus selalu sabar 

dalam mengajar dan mendidik melainkan juga dalam 

menasehati peserta didiknya. Terlebih dalam hal 

menanamkan akhlakul karimah, seorang guru harus sabar 

dalam mengarahkan dan membentuk serta membina akhlak 

peserta didiknya dengan memberikan nasehat-nasehat kepada 

mereka. nasehat biasanya cenderung lebih mudah diterima 

oleh peserta didik, sehingga dengan nasehat guru mampu 

mengarahkan peserta didik untuk berakhlak mulia.  

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 
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seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Ketidakhadiran dari peserta didik saat mengikuti pelajaran 

menjadi salah satu kendala bagi saya dalam mengarahkan dan 

menanamkan akhlakul karimah kepada mereka. Karena 

materi yang saya (informan) berikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah pada peserta didik tidak hanya menitik 

beratkan pada materi akidah akhlak saja, melainkan saya 

memberikan materi tentang pembinaan akhlakul karimah 

setiap hari. Dengan menghubungkan materi yang diberikan 

dengan pendidikan akhlak seperti mengajarkan mereka untuk 

berperilaku jujur, mengajarkan mereka untuk menghafal doa-

doa keseharian sehingga mereka terbiasa berdoa sebelum 

melakukan aktifitas, memberikan materi tentang Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dan mengaitkan dengan perilaku 

dan akhlak nabi, sahabat dan orang-orang soleh lainnya. 

Untuk itu kehadiran peserta didik sangat penting dalam 

menanamkan akhlakul karimah peserta didik. Sebab, saya 

(informan) tidak mungkin mengulang kembali materi yang 

sebelumnya. Kalaupun mengulangnya hanya garis-garis 

besarnya saja tidak sampai kedetailnya seperti hari dimana 

saya mengajarkan materi tersebut. 

 Peneliti     : Menurut ustdzah, bagaimana solusi dari kendala atau 

hambatan tersebut? 

 Informan  : Menurut saya dengan mengubah strategi pembelajaran agar 

dapat menarik minat belajar peserta didik dalam belajar 

sehingga tidak membuat peserta didik merasa bosan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Muhsin Pakudu, S.Pd.i 

Tanggal   : 8 Juli 2020 

Jam   : 19:00 - 19:46 

Pertemuan   : Ketujuh (7) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kepala Sekolah 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah sudah 25 tahun, sejak tahun 1995 sampai 

sekarang 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Semua mata pelajaran selalu kami kaitkan dengan akhlak, 

tidak hanya bergantung dari materi akidah akhlak saja.  

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Setiap hari, tidak hanya menitik beratkan ke satu mata 

pelajaran saja. Saya selalu menghubungkan materi yang saya 

ajarkan dengan pembinaan akhlakul karimah 

 Peneliti     : Bagaimana pendapat bapak tentang Akhlak? dan bagaimana 

sebaiknya seorang guru menanamkan akhlakul karimah pada 

peserta didiknya? 

 Informan  : Akhlak adalah sikap yang muncul secara tiba-tiba atau 

spontan tercermin dalam jiwa seseorang. Saat seorang guru 

mendidik peserta didiknya, ia terlebih dahulu harus mendidik 

dirinya sendiri, ketika ia ingin menanamkan akhlak yang baik 

kepada peserta didiknya. Guru tersebut juga harus memiliki 

akhlak yang baik agar guru itu bisa menjadi teladan bagi 

peserta didiknya 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Metode cerita, karena saya selalu memberikan nasehat kepada 

mereka melalui kisah-kisah para Nabi, para sahabat agar 

peserta didik dapat mengambil contoh dalam bersikap, dan 

berperilaku yang baik 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Keteladanan, karena seorang guru harus mendidik dirinya 

sendiri kemudian memberi contoh kepada peserta didiknya. 

Seorang guru harus memberi contoh dan menjadi contoh yang 



 
 

 
 

113 

baik bagi peserta didiknya 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Menurut saya faktor pertama yang menjadi kendala dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik yaitu 

faktor lingkungan masyarakat dan orang tua. Karena sebaik 

apapun seorang guru dalam mendidik peserta didiknya namun 

ketika orang tua dan lingkungan masyarakat tidak mau 

bekerja sama dalam menanamkan dan membina akhlak anak. 

Maka usaha guru itu sulit untuk berhasil. Tidak hanya seorang 

guru yang harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi 

peserta didik, akan tetapi orang tua serta lingkungan 

sekitarnya pun harus bisa berkontribusi. Sebab dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik 

membutuhkan kerja sama dari ketiga pihak tersebut. 

Kemudian yang kedua adalah ketidakhadiran dari peserta 

didik dalam mengikuti pelajaran. Karena materi yang saya 

(informan) berikan dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik tidak hanya menitik beratkan pada materi 

akidah akhlak saja, melainkan kami memberikan materi 

tentang pembinaan akhlakul karimah setiap hari. Dengan 

menghubungkan materi yang diberikan dengan pendidikan 

akhlak seperti mengajarkan mereka untuk berperilaku jujur, 

mengajarkan mereka untuk menghafal doa-doa keseharian 

sehingga mereka terbiasa berdoa sebelum melakukan 

aktifitas, memberikan materi tentang Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI) dan mengaitkan dengan perilaku dan akhlak nabi, 

sahabat dan orang-orang soleh lainnya. Untuk itu kehadiran 

peserta didik sangat penting dalam menanamkan akhlakul 

karimah peserta didik. Sebab, saya (informan) tidak mungkin 

mengulang kembali materi yang sebelumnya. Kalaupun 

mengulangnya hanya garis-garis besarnya saja tidak sampai 

kedetailnya seperti hari dimana saya mengajarkan materi 

tersebut 

 Peneliti     : Menurut bapak, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala 

atau hambatan tersebut? 

 Informan  : Guru harus bekerja sama dengan orang tua dan juga 

masyarakat sekitar tempat tinggal, selain itu orang tua dan 

masyarakat juga harus membina akhlak mereka dengan cara 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang tua dan 

masyarakat juga harus ikut memberikan contoh yang baik 

bagi peserta didik. Sebab, saat peserta didik melihat guru 

mencontohkan hal yang baik, dan ketika peserta didik melihat 

orang tua atau masyarakat tidak memberikan contoh yang 

baik juga, maka akan muncul pertanyaan dalam diri peserta 
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didik, dan akan ada perbandingan, maka mereka akan 

mengaitkan sikap dan perilaku mereka dengan orang tua dan 

masyarakat sekitar. Hal inilah yang perlu menjadi tanggung 

jawab bersama bagi guru, orang tua atau lingkungan keluarga 

dan juga masyarakat 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Sultan Yasin  

Tanggal   : 8 Juli 2020 

Jam   : 19:50 - 20:15 

Pertemuan   : Ketujuh (7) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kelas 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sudah 7 tahun, saya mengajar sejak tahun 2013 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Karena saya mengajar di kelas Takhdir 1 dimana usia peserta 

didik sekitar 6-11 tahun, makanya saya lebih banyak 

memberikan melatih mereka dalam menghafal doa-doa 

sehari-hari. Selain itu dalam pemberian materi, tidak hanya 

bertumpu pada mata pelajaran akidah akhlak, akan tetapi 

semua materi pembelajaran yang saya berikan selalu saya 

hubungkan dengan pembinaan akhlak peserta didik 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Setiap hari, karena saya selalu mengulang materi yang saya 

berikan kepada peserta didik pada keesokan harinya, agar 

supaya mereka tetap mengingat materi tersebut. Meskipun 

tidak lagi saya jelaskan secara detail seperti di hari saya 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Metode yang saya berikan dalam mendorong peserta didik 

memiliki akhlak mulia yaitu dengan memberikan mereka 

nasehat, menceritakan kisah-kisah Nabi, para sahabat, dan 

orang-orang soleh lainnya, kemudian memetik hikmah dari 

kisah tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi mereka 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Peserta didik cenderung memiliki sifat suka meniru apapun 

yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga gurunya. Maka 

dari itu sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan 

contoh dan teladan yang baik untuk dapat ditiru oleh peserta 
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didik. Menurut saya, keteladanan seorang guru sangat 

mendukung seorang guru dalam menanamkan dan membina 

akhlak peserta didik. Menurut saya, keteladanan seorang guru 

sangat mendukung seorang guru dalam menanamkan dan 

membina akhlak peserta didik. Sebab peserta didik 

menjadikan gurunya sebagai panutan dalam bersikap, bertutur 

kata dan bertindak, untuk itu keteladanan adalah faktor utama 

yang mendukung seorang guru dalam menanamkan akhlakul 

karimah kepada peserta didik 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Peserta didik yang seringkali tidak masuk sekolah menjadi 

kendala bagi saya dalam menanamkan akhlakul karimah. 

Dalam kelas yang saya ajarkan pendidikan akhlak bukan 

hanya diberikan saat materi pelajaran akidah akhlak saja, 

akan tetapi setiap pembelajaran saya selalu berusaha untuk 

mengaitkan dengan pendidikan akhlak. Sehingga ketika 

peserta didik tidak masuk, maka ia akan tertinggal pelajaran 

dan melewatkan kisah atau hikmah serta nasehat dari saya 

terkait dengan pendidikan akhlak dalam rangka menanamkan 

akhlakul karimah 

 Peneliti     : Menurut ustad, bagaimana solusi dalam menghadapi kendala 

atau hambatan tersebut? 

 Informan  : Menurut saya, dengan mengubah strategi dan metode 

pembelajaran merupakan solusi yang baik, sehingga peserta 

didik tidak merasa jenuh dan semangat dalam belajar. Apalagi 

jika dalam pembelajaran guru memberikan kuis tanya jawab, 

dimana ada hadiah bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan 

tersebut. Hal itu akan menarik simpati peserta didik dalam 

belajar dan dapat menghidupkan kelas 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Jidan Badarab  

Tanggal   : 8 Juli 2020 

Jam   : 20:17 – 20:30  

Pertemuan   : Ketujuh (7) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kelas 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sudah 7 tahun, saya mengajar sejak tahun 2013 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Hadis dan Mahfuzat. Perilaku nabi dan budi pekerti nabi, 

yang baik dan patut untuk diteladani selalu menjadi nasehat 

saya kepada peserta didik 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Dalam seminggu, materi tersebut saya berikan 3 sampai 4 

kali. Selain materi tersebut, saya sering mengaitkan materi-

materi lainnya dengan pembinaan akhlak peserta didik 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Memberikan mereka nasehat dan juga teguran ketika ada 

yang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Seperti saya 

membiasakan kepada mereka untuk makan dan minum sambil 

duduk dan menggunakan tangan kanan, tidak menyela guru, 

dan saling menghormati, baik kepada orang yang lebih tua, 

maupun sesama teman sebayanya 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Pembelajaran yang mereka pahami, Nasehat yang selalu kita 

berikan, pembiasaan yang selalu kita biasakan kepada 

mereka, serta keteladanan kita sebagai seorang guru. Ketika 

di dalam kelas maupun diluar kelas, entah dalam keadaan 

mengajar atau tidak peserta didik menganggap kita sebagai 

seorang guru, oleh karena itu sikap dan perilaku kita harus 

tetap mencerminkan seorang guru dengan memberi contoh 

dan menjadi menjadi contoh bagi mereka dalam aktivitas 

sehari-hari, seperti makan dan minum tidak dalam keadaan 

berdiri dan menggunakan tangan kanan, menyapa orang 
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ketika kita melewatinya, atau memberi salam, dan bersikap 

jujur. Hal itu akan memicu peserta didik untuk menjadikan 

kita sebagai contoh yang patut ditirunya 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Kendala seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik yaitu perilaku peserta didik yang sulit 

menerima pelajaran dan hanya ingin bermain selama jam 

pelajaran berlangsung. 

 Peneliti     : Menurut ustad, bagaimana solusi yang tepat untuk 

menghadapi kendala atau hambatan tersebut? 

 Informan  : Nasehat dan perhatian yang diberikan oleh guru dapat 

membantu peserta didik untuk merubah sikap dan perilaku 

peserta didik seperti, sering menjahili teman sebangku, 

bermain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung ataupun 

malas saat mengerjakan tugas. Asalkan guru tersebut dapat 

bersabar dalam menasehati peserta didik, serta mendoakan 

agar peserta didik tersebut dapat berubah menjadi lebih baik 

lagi 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Gadafi Syawie, S.Pd.I 

Tanggal   : 10 Juli 2020 

Jam   : 18:54 – 19:55 

Pertemuan   : Kedelapan (8) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kepala Sekolah 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     :  Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Alhamdulillah sudah 15 Tahun, terhitung sejak tahun 2005 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Tidak hanya memberatkan pada materi akidah akhlak, 

melainkan semua materi kita kaitkan dengan pendidikan 

akhlak. 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Untuk materi akidah akhlak 2 kali dalam seminggu. 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Dengan menggunakan metode keteladanan, sehingga peserta 

didik menirukan apa yang kita contohkan 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Faktor yang mendukung yaitu adanya pemberian nasehat, 

memberikan contoh serta dengan memberikan teguran jika 

peserta didik melakukan kesalahan. Dalam memberikan 

teguran biasanya guru-guru melibatkan orang tuanya dengan 

cara mengkomunikasikan kepada orang tua, kemudian 

memberikan arahan kepada peserta didik agar tidak 

melakukan kesalahan yang sama 

 Peneliti     : Bagaiaman Peran yang dilakukan seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Setelah memberikan pengetahuan, arahan dan nasehat kepada 

peserta didik, guru juga harus memberikan motivasi agar 

peserta didik semangat dalam belajar dan berbuat baik. dalam 

memberikan motivasi guru dituntut untuk membuat anak 

terdorong untuk terus belajar, bersikap baik dan berakhlakul 

karimah. 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 
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seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Menurut saya ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala 

bagi seorang guru dalam menanamkan akhlakul karimah, 

akan tetapi saya lebih memilih faktor lingkungan keluarga 

dan masyarakat. sebab faktor terdekat yang selalu berinteraksi 

dengan peserta didik selain seorang guru adalah lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Untuk mendidik dan menanamkan 

akhlak yang baik kepada peserta didik memerlukan kerja 

sama dari lingkungan keluarga dan masyarakat, karena 

peserta didik juga bersosialisasi dengan mereka, beraktivitas 

bersama mereka sehingga dengan adanya kerja sama ini akan 

membantu tugas guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik. Karena mendidik anak untuk memiliki 

akhlak yang mulia itu tidak bisa instan, memerlukan proses 

yang panjang dan tentu saja tidak mudah, sehingga butuh 

kerja sama dari guru, masyarakat dan keluarga. 

 Peneliti     : Menurut ustad, bagaimana solusi dalam menghadapi kendala 

atau hambatan tersebut? 

 Informan  : Seperti yang telah saya ungkapkan, diperlukan kerjasama 

antara orang tua atau pihak keluarga dan masyarakat. Karena 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari juga berinteraksi 

dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, 

menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

kepribadian, atau akhlak dari orang tua dan masyarakat 

sekitar 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Mazhar Kinonto, S.Ag 

Tanggal   : 11 Juli 2020 

Jam   : 18:55 – 19:17 

Pertemuan  :  Kesembilan (9) 

Tempat Wawancara : Warung, depan Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat 

Topik Wawancara  : Peran Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat terhadap masyarakat dan dukungan serta harapan 

masyarakat terhadap Madrasah Diniyah Awwaliya Abnaul 

Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Bagaimana pendapat Ibu/Bapak dengan Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

adalah Sekolah yang mengajarkan pelajaran agama dan 

bahasa Arab, oleh karena itu masyarakat sering menyebut 

Madrasah Diniyah ini sebagai sekolah Arab. Madrasah 

Diniyah telah lama beroperasi dan menjadi tempat pendidikan 

agama bagi masyarakat sekitar selain dari sekolah-sekolah, 

madrasah-madrasah tempat peserta didik menuntut ilmu yang 

setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. 

 Peneliti     : Apa Peran Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat terhadap masyarakat? 

 Informan  : Peran Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

terhahap masyarakat sangat penting. Karena Madrasah 

Diniyah Awwaliyah mampu menyediakan pembelajaran 

untuk dapat mendidik anak-anak di kampung Arab dan 

Masyarakat sekkitar kampung Arab untuk dapat meperdalam 

ilmu Agama yang mereka dapat di sekolah. Selain itu dengan 

adanya Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat masyarakat kampung Arab menjadi masyarakat yang 

Religi, selain itu masyarakat sekitar memiliki akhlak yang 

baik. Sebab di Madrasah Diniyah mengajarkan tentang 

Akhlak, sehingga masyarakat sekitar dapat menjaga dirinya 

dari perilaku yang buruk. 

 Peneliti     : Apakah Ibu/Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Iya, Saya Mendukung. Karena kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat 

sangat positif. Mereka sering memperingati hari-hari besar 

Islam, dengan demikian dapat membiasakan anak-anak untuk 

mencintai Allah dan Rasul-Nya, membiasakan diri untuk 

banyak berdzikir dan membaca Al-Qur’an 



 
 

 
 

122 

 Peneliti     : Harapan apa yang bisa Ibu/Bapak kemukakan terhadap 

keberadaan Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat, 

berkaitan dengan pembinaan Akhlak Mulia? 

 Informan  : Saya berharap semoga Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat ini terus berkelanjutan, sehingga banyak 

anak-anak yang bisa belajar agama, bukan hanya disekitaran 

kampung Arab saja, melainkan dari luar kampung Arab juga. 

Mengingat Madrasah Diniyah yang sudah mulai jarang 

ditemukan dan kalaupun masih ada sudah tidak aktivitas 

belajar dan mengajar. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan  : Muhammad Farazandi Soehono 

Tanggal    : 11 Juli 2020 

Jam    : 19:50 – 20:11 

Pertemuan    : Kesembilan (9) 

Tempat Wawancara  : Ruangan Kelas 

Topik Wawancara    : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sudah 1 tahun, 5 bulan 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Akidah Akhlak 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Setiap hari, karena saya tidak hanya berpatokan pada mata 

pelajaran akidah akhlak. Ketika ada pembelajaran lainnya, 

dimana pembelajaran itu juga berkaitan dengan akhlak. Maka 

saya akan mengaitkannya, serta menjelaskan kepada peserta 

didik, agar mereka lebih mudah memahaminya 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Saya menggunakan metode pembiasaan. Sebab dengan 

melakukan pembiasaan akan melatih siswa untuk terbiasa 

melakukan aktivitas tersebut. Seorang guru diharapkan dapat 

membiasakan peserta didik melakukan aktivitas yang dapat 

mengarahkan perubahan pada perilaku anak seperti 

membiasakan untuk memberi salam, berdoa atau membaca 

bismillah sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan yang 

akan dilakukan, berbicara yang sopan, menunaikan kewajiban 

shalat, berkata jujur dan berpuasa. Dengan demikian secara 

perlahan-lahan peserta didik akan terus melakukan aktivitas 

tersebut karena sudah menjadi kebiasaannya 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Faktor yang mendukung seorang guru dalam menanamkan 

akhlakul karimah pada peserta didik yaitu pembiasaan. Ketika 

kita membiaakan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, 

seperti memberi salam ketika bertemu dengan seseorang di 

jalan, menyapa dan, menghormati orang yang lebih tua 
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ataupun  teman-teman mereka, tidak menyela guru, bersikap 

sopan dan santun ketika bertamu dan selalu berpamitan 

kepada kedua orang tua ketika hendak keluar rumah. Selain 

itu, segaia guru kita bisa memberi contoh kepada mereka dari 

diri kita sendiri, seperti bagaimana kita bersikap dan berbicara 

sehingga mereka bisa menirukannya dan mengaplikasikan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Yang menjadi kendala dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada peserta didik yaitu perilaku peserta didik yang susah 

diatur dan jarang masuk sekolah. 

 Peneliti     : Menurut ustad, bagaimana solusi dalam menghadapi kendala 

atau hambatan tersebut? 

 Informan  : Menurut saya, yaitu dengan memberikan nasehat dan 

perhatian kepada peserta didik, biasanya perilaku peserta 

didik yang nakal, ataupun malas itu karena kurangnya 

perhatian dari orang tua mereka, untuk itu sebagai guru, ada 

baiknya kita memberikan perhatian dan nasehat kepada 

mereka 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan : Miqdad Djibran 

Tanggal   : 13 Juli 2020 

Jam   : 19:30-19:55 

Pertemuan   : Kesepuluh (10) 

Tempat Wawancara : Ruangan Kelas 

Topik Wawancara   : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Sudah 7 tahun 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Memberikan pembelajaran adab terhadap seorang guru, orang 

tua, memberikan materi hafalan doa-doa keseharian agar 

peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akidah akhlak saja, 

setiap hari saya tak lupa memberikan materi tentang akhlak, 

entah berupa cerita dan nasehat 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Melakukan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat 

sekitar.  

 Peneliti     : Hal apa sajakah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru 

dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Dalam menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik 

seorang guru harus selalu memberikan nasehat kepada peserta 

didiknya, nasehat memberikan pengaruh yang luar biasa 

terhadap perkembangan peserta didik. Saat peserta didik 

melakukan kesalahan, maka seorang guru akan menegur dan 

menasehatinya untuk tidak melakukan kesalahan yang ia 

lakukan untuk kedua kalinya. Dengan demikian, peserta didik 

akan memahami bahwa hal yang ia lakukan adalah salah dan 

tak baik jika diulangi lagi 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Perilaku peserta didik mempengaruhi usaha seorang guru 
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dalam menanamkan akhlakul karimah. Peserta didik yang 

memiliki perilaku suka mendengar dan mudah di atur, lebih 

mudah di nasehati untuk bersikap berperilaku baik dari pada 

peserta didik yang sukar menerima pembelajaran, susah 

menerima nasehat dan hanya bermain saat pelajaran 

berlangsung 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nama informan :  Rahul Seklal  

Tanggal   :  13 Juli 2020 

Jam   :  19:00-19:30 

Pertemuan   :  Kesepuluh (10) 

Tempat Wawancara :  Ruangan Kelas 

Topik Wawancar    : Materi dan metode yang diberikan dalam menanamkan 

akhlakul karimah di Madrasah Diniyah Awwaliyah 

Abnaul Hubbul Khairaat 

 

No Transkip Wawancara 

 Peneliti     : Berapa lama anda mengajar di Madrasah Diniyah Abnaul 

Hubbul Khairaat? 

 Informan  : 7 Tahun 

 Peneliti     : Materi apa saja yang diberikan guru, khususnya dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Doa-doa Keseharian, hadist, Fiqih, Praktek Shalat dan 

membaca Al-Qur’an 

 Peneliti     : Dalam seminggu berapa kali materi itu diberikan kepada 

peserta didik? 

 Informan  : Dalam seminggu biasanya materi pelajaran itu saya berikan 2 

kali, tetapi tidak menutup kemungkinan, saya mengaitkan 

materi-materi lainnya dengan pendidikan akhlak 

 Peneliti     : Bagaimana metode pembinaan budi pekerti anak untuk 

mendorong anak bersikap baik atau berakhlak mulia yang 

diterapkan di Madrasah Diniyah Abnaul Hubbul Khairaat? 

 Informan  : Menggunakan metode pembiasaan, yaitu dengan cara 

membiasakan peserta didik untuk melakukan hal-hal baik, 

mengatakan sesuatu yang baik dan bersikap sopan santun. 

dengan demikian, peserta didik akan terbiasa melakukannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik? 

 Informan  : Menurut saya, hal yang mendukung seorang guru dalam 

menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik ialah 

dengan selalu memberikan nasehat kepada peserta didik. 

Biasanya saya menyisipkan nasehat di dalam pelajaran yang 

saya ajarkan, atau disaat pelajaran selesai. Bahkan terkadang, 

Orang tua peserta didik sering menitipkan pesan untuk 

memberi nasehat mengenai hal-hal yang anaknya lakukan 

dirumah. Orang tua peserta didik tersebut berharap kami 

guru-guru yang mengajar di sekolah Madrasah Diniyah 

Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat untuk memberikan 

nasehat agar anak-anak mereka (peserta didik) tidak 

melakukan kesalahan yang telah mereka lakukan dirumah. 
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 Peneliti     : Menurut anda, apakah penting seorang guru memberikan 

motivasi kepada peserta didiknya? 

 Informan  : Bagi saya memberikan motivasi merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan oleh seorang guru. Setelah jam 

pelajaran berakhir, selain memberikan nasehat saya juga 

biasanya memberikan motivasi kepada peserta didik berkaitan 

dengan materi yang saya jelaskan atau hal-hal yang berkaitan 

dengan materi tersebut. Saya berharap, dengan memberikan 

motivasi kepada peserta didik, akan membantu mereka untuk 

tergerak melakukan hal-hal yang selalu saya nasehati kepada 

mereka. Contohnya, saat kita bersikap sopan dan ramah 

kepada teman-teman maka dimanapun kita berada kita akan 

memiliki banyak teman, sebaliknya jika kita bersikap kasar 

dan suka bertengkar dengan teman, maka tak ada yang mau 

berteman dengan kita. 

 Peneliti     : Faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat 

seorang guru dalam menanamkan Akhlakul Karimah pada 

peserta didik? 

 Informan  : Untuk kendala yang saya rasakan, biasanya dari perilaku 

siswa yang suka bermain, sulit memahami pelajaran, enggan 

mendengar nasehat guru dan sering tidak masuk. 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

Proses Pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat 
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(Wawancara dengan orang tua murid)    (Wawancara dengan salah satu guru 

Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat) 

   

   
(Wawancara dengan guru-guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul 

Khairaat) 
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(Wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah Abnaul 

Hubbul Khairaat) 

 

 
(Wawancara dengan Orang tua Peserta Didik) 

 

(Wawancara dengan Tokoh Agama di Kampung Arab dan Guru Madrasah 

Diniyah Awwaliyah Abnaul Hubbul Khairaat) 
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(Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam) 

 

 
(Memperingati Tahun Baru Islam 1442 H) 

  
(Apel sebelum masuk kelas)     (Berdoa sebelum memulai KBM) 
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(Membaca Al-Qur’an dan mengenal huruf hijaiyah untuk kelas takhdir I dan II) 

 
(KBM sementara berlangsung) 

 
(Proses tanya jawab dan hafalan kosakata) 
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BIODATA PENULIS 

Nama   : Luluk Misanti Priyanto 

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 06 Oktober 1996 

Alamat   : Pineleng 1, Jaga IX 

Email   : mesantiluluk@gmail.com  

Nama Ayah  : Hari Priyanto 

Nama Ibu  : Yasmini 

Riwayat Pendidikan 

SD   : SD Negeri 1 Pineleng 

SMP   : SMP Negeri 4 Manado 

SMA   : SMK Negeri 6 Manado 

Riwayat Pekerjaan : 1. Guru di Madrasah Diniyah Awaliyah Alkhairaat 

Pineleng 

2.  Guru di TK Nurul Iman Pineleng 

 

Manado, 01 Oktober 2020 

Penulis,  

 

 

 

Luluk Misanti Priyanto 
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