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ABSTRAK 

 

Nama : Freska Daventi Pasambuna 

NIM :  13.2.3.125 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul : Etika Pergaulan Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Kotamubagu 

 

Masa remaja merupakan masa yang sangat sulit, masa untuk melepaskan  

ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga 

dapat diterima dan diakui sebagai orang yang lebih baik.  Dalam kesehariannya, 

remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Dalam pergaulan antar 

remaja, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat lebih-lebih pada forum 

internasional yaitu pergaulan antar bangsa selalu diperlukan etika atau lebih tepat 

etiket (tata sopan santun) pergaulan. 

Jenis penelitian yang peneliti pakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Yaitu 

metode penelitian yang berusaha membuat deskripri dari fenomena yang di selidiki 

dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan atau karakteristik fenomena 

tersebut secara faktual dan cermat, kemudian menuangkannya dalam bentuk 

kesimpulan. 

Etika pergaulan sangat penting bagi remaja saat ini karena dengan adanya 

etika maka akan terbentuk akhlaqul karimah yang baik didalam diri anak tersebut. 

Jika siswa mendapatkan pendidikan etika yang lebih banyak lagi maka siswa 

tersebut dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam memilih pergaulan 

dalam bersosial. Peran keagaaman dalam meningkatkan moral dan Etika 

berperilaku di  Madrasah Aliyah Negeri 1 kotamobagu juga sangat penting sehingga 

diterapkan melalui program-program kegiatan yang di susun yaitu: Program harian, 

program mingguan, dan program bulanan. 

 

Kata kunci: Etika, Pergaulan, siswa
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa yang sangat sulit, masa untuk melepaskan 

ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga 

dapat diterima dan diakui sebagai orang yang lebih baik. Remaja adalah masa 

dimana seseorang beranjak dewasa. Dengan kata lain remaja adalah masa setelah 

anak-anak, masa remaja juga sering di sebut sebagai masa labil seseorang. Remaja 

juga identik dengan sebutan masa pencarian jati diri. 

Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. 

remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (social skill) untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan antar remaja, 

baik di rumah, sekolah maupun masyarakat lebih-lebih pada forum internasional 

yaitu pergaulan antar bangsa selalu diperlukan etika atau lebih tepat etiket (tata 

sopan santun) pergaulan. 

Pergaulan adalah hubungan yang di bangun oleh sesama manusia tidak 

mengenal batasan. Jadi pergaulan bersifat tidak terbatas, sehingga pergaulan tidak 

selamanya baik. Baik dan buruknya suatu pergaulan dapat di tentukan oleh orang-

orang yang ada di dalamnya, dampak dari pergaulan itu sendiri di rasakan oleh 

orang-orang,didalamnya.
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Pergaulan remaja adalah hubungan yang di bangun oleh kaum remaja, di 

mana setiap remaja memiliki sifat yang berbeda-beda, hal itu yang mengakibatkan 

pergaulan remaja Saat berdampak baik dan buruk bagi remja itu sendiri, saat ini 

pergaulan remaja sering bersifat negatif, sehingga mendatangkan remaja yang 

buruk untuk generasi yang akandatang, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat dan bernegara. Maka dari itu di perlukan etika dalam pergaulan, Etika 

pergaulan diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, 

ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan dengan orang lain baik itu di 

keluarga, di sekolahdan di masyarakat. 1 

Etika pergaulan juga terdapat dan di ajarkan dalam berbagai agama, dalam 

agama Islam sendiri, Nabishallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “seseorang sangat 

dipengaruhi oleh agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian benar-benar 

memperhatikan siapa yang hendak ia jadikan sebagai teman dekat.” Dalam sabda 

tersebut, kita dapat mempelajari bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan etika 

pergaulan sesama manausia. 

Pada dasarnya masa-masa sekolah adalah masa remaja dimana pada periode 

ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan masa perpindahan 

dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pembentukan moral dalam proses 

kehidupan dikeluarga, di sekolah dan masyarakat telah dimulai pada masa remaja. 

Kemampuan kognitif remaja yang semakin meningkat kesadaran mereka akan 

moral.  

 
 
1Bertens. K. 2002. Etika. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama,  h.4 
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Pada masa remaja, individu harus mulai dapat bertanggung jawab 

mengendalikan perilakunya sendiri yang sebelumnya menjadi tanggung jawab 

orang tuadan guru pada saat kanak-kanak sehingga perilakunya tidak melanggar 

moral yang berlaku dalam kehidupan dengan orang lain baik itu dikeluarga, di 

sekolah dan di masyarakat.  

Menurut Gunarso dalam Soeparwoto, dkk “Pada masa remaja ini biasanya 

terdapat perubahan sikap yang cukup mencolok dan ditempatkan sebagai salah satu 

karakteristik remaja yaitu menentang nilai dasar hidup orang tua dan dewasa 

lainnya”. Orang tua dan guru dapat menciptakan kondisi yang kondusif guna 

menumbuh kembangkan cara berfikir moral seorang anak kearah pembentukan 

perilaku moral yang lebih baik. Peningkatan cara berfikir moral anak dapat 

dilakukan melalui tahap-tahap pertimbangan moralnya. Cara berfikir moral anak 

menuju kea rah perilaku moralitas melalui peningkatan perkembangan moral ini 

dikembangkan berdasarkan perkembangan kognitif. 

Berdasarkan observasi peneliti Fenomena yang terjadi di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kotamobagu, terdapat beberapa siswa kelas XI yang perilakunya tidak 

sesuai etika pergaulan remaja. Hal ini dapat dilihat dari adanya gejala-gejala seperti 

memaksakan kehendak sendiri, kurangnya toleransi dengan teman, siswa 

memanggil temannya dengan panggilan yang kasar, sering bertengkar dengan 

teman, sering menghina dan mengejek teman dan ada sebagian siswa yang duduk 

di atas meja, selain itu juga ada sebagian siswa yang tidak sopan ketika berbicara 

dengan guru..2 
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Hal diatas merupakan kendala atau masalah dalam proses pembelajaran 

etika pergaulan siswa di MAN 1 Kotamubagu. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, perlu adanya pendekatan antara guru dan siswa supaya mendapatkan 

solusi dari pergaulan bebas antar pelajar yang tidak bisa di kendalikan. Sehingga 

dalam lingkungan sekolah terdapat kesejahteraan antara sesame siswa, juga antara 

guru dan siswa. 

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dan 

menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Etika Pergaulan Siswa Di 

Madrasah AliyahNegeri 1 Kotamubagu” 

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana etika pergaulan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu? 

b. Bagaimana peran guru dalam mengatasi perilaku yang kurang sesuai 

dengan etika pergaulan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu? 

 

 

 

 
2Observasi peneliti tanggal ,  15 Januari 2019. 
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2. Batasan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada 

pembahasan tentang etika pergaulan siswa kelas XI IPA 2, siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan. 

C. Pengertian Judul 

Pengetian judul bermaksud untuk mengungkapkan istilah bagian-bagian kata 

yang terangkai pada judul skripsi agar mengarahkan pembaca dalam memaknai 

skripsi.Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka istilah-istilah perlu didefinisikan sebagai 

berikut 

 Etika berarti ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan 

apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus 

ditujuh oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukan jalan yang 

seharusnya di perbuat3. 

 Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan 

orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling 

mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergualan merupakan kelanjutan dari proses 

interaksisosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. 

 
 
3Armai Arif, Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: CiputatPers, 2002), 

h. 40 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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 Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata karma dalam pergaulan 

yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang 

berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. 

 Siswa Pengertian  siswa berdasarkan UU RI no 20 tahun 2003 tentang  

Sisdiknas  dijelaskan  bahwa yang dimaksud  dengan siswa atau peserta  didik  

merupakan anggota  masyarakat yang berusaha  mengembangkan  potensi diri 

melalui proses  pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.4 Jadi, siswa yang di maksudkan dalam penelitian ini ialah peserta didik 

kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu. 

 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamubagu Merupakan salah satu menengah 

atas yang terletak di wilayah Kotamobagu provinsi Sulawesi Utara. Sekolah ini 

menggunakan agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan agamanya. 

 Berdasarkan beberapa istilah di atas, maka pengertian judul dari 

penelitian adalah etika atau perilaku oleh seorang siswa dengan siswa lainnya, 

siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan sekolah di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kotamobagu. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

 
 
4 UU RI no. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Nuansa 

Aulia, 2005), h.11 
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a. Untuk mengetahui etika pergaulan siswa di madrasah aliyah negeri 

1 kotamobagu 

b. Untuk mengetahui peran guru dalam membina perilaku dari etika 

pergaulan siswa di madrasah aliyah negerti 1 kotamobagu 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan dan 

menamb ah wawasan ilmu pengetahuan tentang etika pergaulan 

siswa khusunya yang ada di madrasah aliyah negeri1 kotamobagu. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi siswa:  

Bagi Siswa yaitu dapat belajar beretika yang baik dalam 

pergaulan di lingkungan sekolah, khusunya antar sesama siswa 

2) Bagi Sekolah: 

Bagi madrasah aliyah negeri 1 kotamobagu  dapat digunakan 

sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam meningkatkan 

etika pergaulan siswa di lingkungan sekolah.  

3) Bagi Peneliti: 

Bagi peneliti, untuk mengetahui etika pergaulan siswa yang ada 

di madrasah aliyah negeri 1 kotamobagu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Etika  

1. Pengertian etika 

 Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang 

berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya 

berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari Bahasa 

Latin, yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat 

kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik 

(kesusilaan) dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.5 

Secara terminologis, menurut Ahmad Amin dalam buku Dasar-dasar 

Ilmu Dakwah yang ditulis oleh Enjang dan Aliyudin bahwa, etika berarti 

ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju 

oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang 

seharusnya diperbuat. Secara lebih spesifik, seperti yang dikutip oleh 

Enjang dan Aliyudin dalam buku Dasar-dasar Ilmu Dakwah, Ki Hajar 

Dewantara mengartikan etika, sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan 

dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan 

gerak-gerik

 
 
5 Rosady Ruslan, Etika KehumasanKonsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada. 2007), h. 31 
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merupakan pertimbangan dan perasaan, sehingga dapat mencapai tujuannya 

dalam bentuk perbuatan.6 

Etika merupakan studi tentang “benar atau salah” dalam tingkah laku 

atau perilaku manusia (Right or wrong in human conduct).7 Sedangkan etika 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mengandung arti: 

a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan 

kewajiban moral.  

b. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.  

c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat.  

Menurut pakar komunikasi Kennet E. Anderson sebagaimana dikutip 

oleh Shihabuddin (Wardah, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan/no. 

13/Th.VII/Desember 2006: 83), mendefinisikan etika sebagai suatu studi 

tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya.Ia bersangkutan dengan 

pertanyaan-pertanyaan apa itu kebaikan atau keburukan dan bagaimana 

seharusnya. Pada perkembangannya, etika telah menjadi sebuah studi. 

8Menurut Fagothey dalam buku Etika Komputer dan Tanggung Jawab 

Profesional di Bidang Teknologi Informasi yang ditulis oleh Teguh 

 
 

6 Enjang dan Aliyudin, Dasar-dasarIlmuDakwah, (Bandung: WidyaPadjadjaran. 2009), 

h.133 

 
7 Rosady Ruslan, Etika KehumasanKonsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada. 2007), h.32 
 

8 Sihabuddin, M. Amin,” Etika ProfesiDa’IMenurut Al-Qur’an”, dalamJurnalWardah, 

No.13/Th. VII/Desember 2006, h.84 
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Wahyonomengatakan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, 

yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan yang 

salah dalam tindak perbuatannya. Peryataan tersebut ditegaskan kembali 

oleh Sumaryono yang menyatakan bahwa etika merupakan studi tentang 

kebenaran dan ketidak benaran berdasarkan kodrat manusia yang 

diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. 

Berdasarkan uraian di atas, etika adalah pemikiran sistematis tentang 

moralitas. Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya 

pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana harus hidup kalau mau 

menjadi baik.9 

1. Klasifikasi Etika.  

Secara umum, menurut Rosady Ruslan dalam buku Etika Kehumasan 

Konsepsi dan Aplikasi membagi etika menjadi 2 bagian, yaitu: 10 

a. Etika Umum.  

Membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis, dalam 

mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip 

moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur 

atau pedoman untuk menilai “baik atau buruknya” suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Etika umum tersebut 

 
 
9 TeguhWahyono, Etika Komputer dan Tanggung Jawab Professional di 

BidangTeknologiInformasi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2009), h.2 
 
10 TeguhWahyono, Etika Komputer dan Tanggung Jawab Professional di 

BidangTeknologiInformasi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2009), h.3 
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dianalogkan dengan dari IPTEK, doktrin, ajaran, prinsip-prinsip, dan 

teori-teori umum. 

b. Etika Khusus.  

Yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, 

yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan 

sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi, atau dapat 

juga sebagai seorang professional untuk bertindak etis yang berlandaskan 

teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus tidak 

terlepas dari sistem nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan publik dan 

masyarakat, seperti berpedoman pada nilai kebudayaan, adat-istiadat, 

moral dasar, kesusilaan, pandangan hidup, kependidikan, kepercayaan, 

hingga nilai-nilai kepercayaan keagamaan yang dianut. Etika khusus 

tersebut dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:11 

1) Etika Individual.  

Menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri 

untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani, 

dan yang berakhlak luhur. 

2) Etika Sosial.  

Berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota 

masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata karma 

dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang 

 
 
11 Rosady Ruslan, Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada. 2007), h. 35 
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menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara 

perorangan dan langsung, maupun secara bersama-sama atau 

kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasi 

formal lainnya. 12 

2. Macam-macam Etika 

Menurut Burhanuddin Salam, dalam kaitan dengan nilai dan norma 

dalametika, terdapat dua macam etika:  

a. Etika Deskriptif  

Etika deskriptif, yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional 

sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif 

berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola 

perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan 

realitas konkret yang membudaya. Ia berbicara mengenai kenyataan 

penghayatan nilai, tanpa menilai, dalam suatu masyarakat, tentang 

sikap orang menghadapi hidup ini, dan tentang kondidi-kondisi yang 

memungkinkan manusia bertindak secara etis. 

b. Etika Normatif  

Etika normatif, yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola 

perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia, atau apa yang 

seharusnya dijalankan oleh manusia, atau apa yang seharusnya 

 
 
12 Rosady Ruslan, Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada. 2007),h.36 
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diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika 

normative berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah 

laku manusia, serta member penilaian dan himbauan kepada manusia 

untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-

norma.Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan 

menghindari yang jelek. Secara umum norma dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma-

norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau 

kehidupan khusus, sedangkan norma umum mempunyai sifat yang 

lebih umum dan universal.  

  Jadi macam-macam etika itu dibagi menjadi beberapa bagian 

tergantung penerapannya.Etika umum dianalogkan dengan ilmu 

pengetahuan, ajaran, prinsip-prinsip dan teori-teori umum, sedangkan 

etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari.Etika khusus tidak terlepas dari system 

nlai-nilai dalam kehidupan masyarakat, seperti berpedoman pada nilai 

kebudayaan, adat istiadat, moral dasar, kesusilaan, pandangan hidup, 

kependidikan, kepercayaan dan nilai-nilai kepercayaan keagamaan 

yang dianut. 

 

 

 



14 
 

 

B. Pergaulan  Siswa 

1. Pengertian Pergaulan  

Pergaulan berasal dari kata dasar “gaul” yang berarti “hidup berteman 

(bersahabat). Dalam KBBI pergaulan diartikan :  

a. Perihal bergaul. 13 

b. Kehidupan bermasyarakat.  

Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan 

orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi 

saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan 

dari proses  interaksi sosial  yang terjalin 

antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya suatu interaksi 

sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Seorang anak 

yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu 

relatif lama akan membentuk pergaulan yang lebih. Beda dengan orang 

yang hanya sesekali bertemu atau hanya melakukan interaksi sosial secara 

tidak langsung.  Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya yang berjudul 

Membina Moral dan Akhlak mengartikan bergaul ialah hidup bersama-

sama.14 

Pergaulan adalah jalinan atau hubungan sosial antara seseorang dengan 

orang lain yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga satu 

 
 
13 Tim PenyusunKamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KamusBesar 

Bahasa Indonesia Edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005),  h. 339 
 
14 KaharMasyhur, Membina Moral dan Akhlak. (Jakarta: PT. RinekaCipta. 1994),h. 137 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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samalain saling mempengaruhi. Merupakan salah satu interaksi individu 

dalam lingkungan sosialnya.Pergaulan dapat berwujud sebagai hikmah 

silaturahmi dalam Islam, persahabatan, juga perbuatan saling membantu 

atau tolong menolong.Pergaulan diperbolehkan dalam Islam, Allah tidak 

melarang hamba hamba Nya untuk saling berinteraksi.15 

Pergaulan dalam Islam harus sesuatu yang berniat positif, disertai 

dengan tetap menjaga diri dan kehormatan, serta memberikan manfaat dari 

pergaulan yang dilakukan tersebut, bukan bertujuan untuk sesuatu yang 

maksiat seperti memusuhi, pertengkaran, dan lain-lain yang bertujuan 

menyakiti orang lain.Seperti dalam firman Allah dalam  

QS.Asy-Syura:42/15: 

 

Terjemahnya: 

Bagi kami amal-amal kami dan bagikamuamal-amalkamu". 

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa  berteman dengan semua 

orang di lingkungan kita tanpa terpengaruh hal hal yang di luar syariat 

Islam. Amal kita lah yang akan menjadi bekal di akherat nanti dan biar 

setiap hamba Allah bertanggung jawab atas amalnya masing masing. 

 

 
 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,  ( Semarang:  PT. Aneka Ilmu 

Semarang),  h. 385 

 

https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/hikmah-silaturahmi-dalam-islam
https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/hikmah-silaturahmi-dalam-islam
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Dalam QS. Al-Imran:3/118. 

 

Terjemahnya: 

“Hai orang orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi 

teman kepercayaanmu orang orang di luar kalangan mu karena 

mereka tidak henti hentinya menimbulkan kemudharatan 

bagimu”.16 

Dari surah Al Imran ayat 118 di atas menjelaskan bahwa, Pergaulan 

dalam Islam ditujukan untuk hal yang positif, untuk menjalin persaudaraan 

dengan bersilaturahmi dan menjaga kedamaian dengan sesama. Silaturahmi 

yang dilakukan dilakukan dengan niat ibadah dan saling tolong menolong 

dalam kebaikan. hukum tolong menolong dalam Islam memang sangat 

dianjurkan. 

2. Faktor yang mempengaruhi pergaulan 

Dunia pergaulan banyak jenisnya.Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu faktor umur, pekerjaan, keterikatan, lingkungan dan sebagainya. 

 

 
 
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,  ( Semarang:  PT. Aneka Ilmu 

Semarang),  h. 38 

https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-tolong-menolong-dalam-islam
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a. Faktor  umur 

Faktor umur menentukan bentuk hubungan sosialisasi pelaku.Usia 

anak-anak berbeda dengan usia remasa, usia dewasa, usia orang tua, 

usia lanjut dan sebaginya. Dapat dikatakan baik, apabila bentuk 

pergaulan itu dilakukan untuk umur sebaya. 

b. Faktor  pekerjaan 

Faktor  pekerjaan berpengaruh juga terhadap bentuk pergaulan. 

Perilaku pergaulan antara orang-orang kantor akan berbeda dengan 

orang-orang di lapangan, pekerja pabrik, pekerja bangunan, pekerja di 

terminal dan sebagainya.. 

c. Faktor keterikatan 

Faktor keterikatan, misalnya pelaku organisasi sosial, organisasi 

partai politik, peserta didik tentu cara bergaulnya juga akan berbeda. 

d. Faktor lingkungan 

Pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang macam pendidikan, 

kegiatan, status sosialnya sangat berbeda-beda, dan heterogen 

memerlukan penyesuaian yang sangat ekstra hati-hati 

3. Etika pergaulan dalam lingkungan sekolah 

Etika pergaulan lingkungan sekolah sebagai berikut: 

a. Menghormati Guru, Guru adalah pahlawan tanpa jasa, guru adalah 

orang yang mendidik dan megajarkan kepada kita berbagai ilmu 

pengetahuan, baik secara formal maupun non formal. Tugas guru 

sangatlah mulia. Mereka membantu tugas para orang tua untuk 
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mengantarkan putra –putrinya menggapai masa depan yang lebih 

cerah. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menjaga sikap 

agar mereka tidak kecewa apalagi sampai sakit hati. Dengan kita 

berlaku baik dan hormat pada mereka maka, kita akan memperoleh 

apa yang kita harapkan, yakni ilmu yang bermanfaat. 

b. Menghormati Peraturan Sekolah, Untuk menciptakan suasana yang 

tentram dan tertib, maka dibuatlah suatu peraturan. Disemua tempat 

selalu ada peraturanya, tidak hanya di sekolah. Peraturan yang ada 

di sekolah khusus untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah agar 

semua programnya berjalan dengan baik, dan semua pihak wajib 

mematuhinya. Bersemangat dalam Belajar, Mencari ilmu 

pengetahuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi 

setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan,muda maupun 

tua. Karena dengan ilmu pengetahuan,hidup seseorang akan lebih 

bermartabat.17 

c. Sikap Terhadap Teman, Teman adalah mitra kita dalam menuntut 

ilmu pengetahuan. Kita harus bekerja sama dengan mereka dalam 

hal kebaikan serta berlomba dalam mencapai prestasi.18 

 

 
 
17 Ruslan, Rosady. 2001. Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persad, h. 43 

 
18 Ruslan, Rosady. 2001. Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi. Jakarta: PT 

RajaGrafindoPersada, h. 44-45 
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4. Norma dan kaidah dalam Pergaulan 

Menurut Rosady Ruslan, Dalam pergaulan hidup terdapat empat kaidah 

atau norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Dalam 

pelaksanaannya, norma terbagi lagi menjadi norma-norma umum (non 

hukum) dan norma hukum. Pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek 

kehidupan dapat digolongkan menjadi dua macam kaidah sebagai berikut:  

a. Aspek kehidupan pribadi (individual), meliputi:  

1) Kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau 

kehidupan yang beriman.  

2) Kehidupan kesusilaan, nilai moral dan etika yang tertuju pada 

kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nurani yang 

berakhlak berbudi luhur.  

b. Aspek kehidupan antar pribadi (bermasyarakat), meliputi:  

1) Kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata karma, dan etiket 

dalam pergaulan sehari;hari dan bermasyarakat ( pleasant living 

together).  

2) Kaidah-kaidah hukum yang tertuju pada terciptanya ketertiban, 

kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama atau 

bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketentraman ( 

peaceful living together).  

Jadi norma-norma dalam pergaulan itu meliputi beberapa aspek 

kehidupan, yaitu aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar 

pribadi. Semua itu tergantung masing-masing daerah karena setiap daerah 
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memiliki peraturan dan norma adat-istiadat yang berbeda-beda, dan juga 

sesuai dengan kepercayaan masing-masing daerah tersebut. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Etika Pergaulan 

Menurut Mohammad Ali, faktor yang mempengaruhi perkembangan 

sosial dalam proses sosialisasi individu terjadi di tiga lingkungan utama, 

yaitu: 

a. Lingkungan Keluarga, Dalam lingkungan keluarga, anak 

mengembangkan pemikiran tersendiri yang merupakan pengukuhan 

dasar emosional dan optimisme social melalui frekuensi dan kualitas 

interaksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ada sejumlah 

faktor dari dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam 

proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, 

dihargai, disayangi, diterima, dan kebebasan untuk menyatakan diri. 

Rasa aman meliputi perasaan aman secara material dan mental. 

Perasaan aman secara material berarti pemenuhan kebutuhan 

pakaian, makanan, dan sarana lain yang diperlukan sejauh tidak 

berlebihan dan tidak berada di luar kemampuan orang tua. Perasaan 

secara mental berarti pemenuhan oleh orang tua berupa 

perlindungan emosional, menjauhkan ketegangan, membantu dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dan memberikan 

bantuan dalam menstabilkan emosinya. Karena remaja hidup dalam 

suatu kelompok individu yang disebut keluarga, salah satu aspek 

penting yang dapat mempengaruhi perilaku remaja adalah interaksi 
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antar anggota keluarga. Harmonis-tidaknya, intensif-tidaknya 

interaksi antaranggota keluarga akan mempengaruhi perkembangan 

social remaja yang ada di dalam keluarga. Remaja juga tengah 

berada pada fase krisis identitas atau ketidaktentuan, mereka amat 

memerlukan teladan tentang norma-norma yang mapan untuk 

diidentifikasi. Perwujudan norma-norma yang mantap itu tentunya 

menuntut orang tua sebagai pelopor norma. Dengan demikian, 

faktor keteladanan dari sosok pribadi orang tua yang bersangkutan.. 

b. Lingkungan Sekolah, Kehadiran di Sekolah merupakan perluasan 

lingkungan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasinya dan 

sekaligus merupakan faktor lingkungan baru yang sangat menantang 

atau bahkan mencemaskan dirinya. Para guru dan teman-teman 

sekelas membentuk suatu sistem yang kemudian menjadi semacam 

lingkungan norma bagi dirinya. Selama tidak ada pertentangan, 

selama itu pula anak tidak akan mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri Ada empat tahap proses penyesuaian diri yang 

harus dilalui oleh anak selama membangun hubungan sosialnya, 

yaitu sebagai berikut  

1) Anak dituntut agar tidak merugikan orang lain serta 

menghargai dan menghormati hak orang lain.  

2) Anak dididik untuk menaati peraturan-peraturan dan  

3) menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok.  
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4) Anak dituntut untuk lebih dewasa di dalam melakukan 

interaksi social berdasarkan asas saling memberi dan 

menerima.  

5) Anak dituntut untuk memahami orang lain.  

c. Lingkungan Masyarakat, Sebagaimana dalam lingkungan keluarga 

dan sekolah maka iklim kehidupan dalam masyarakat yang kondusif 

juga sangat diharapkan kemunculannya bagi perkembangan 

hubungan social remaja. Remaja telah mengarungi perjalanan masa 

mencari jati diri sehingga faktor keteladanan dan kekonsistenan 

sistem nilai dan norma dalam masyarakat juga menjadi sesuatu yang 

sangat penting. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial individu itu berbeda-beda karena individu 

perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat.19 

Hal ini yang menyebabkan perkembangan sosial seseorang 

tidak sama, ada yang tingkat ketrampilan etika pergaulannya rendah, 

sedang, tinggi dan ada pula yang sangat tinggi. Semua itu tergantung 

pengaruh dari lingkungan individu masing-masing. 

 

 
 
19 Ali, Mohammad. 2009. Psikologi Remaja ( PerkembanganPesertaDidik). Jakarta: PT 

BumiAksara, h. 93-98 
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C. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevanmerupakan uraian yang sistematis tentang 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang 

ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

1. Haryanto tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan 

Metode Demontrasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Akhlak 

Mahmudah Kelas IV Semester I Di Miftahul Ulum Karangwoton 

Pucakwangi Pati Tahun Periode 2010-2011. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui  peningkatan etika pergaulan siswa dengan 

penggunaan metode demontrasi dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Mahmudah Kelas IV Semester I Di Miftahul Ulum Karangwoton 

Pucakwangi Pati Tahun Periode 2010-2011. Metode penelitian yang 

diterapkan adalah penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data 

yang di gunkan pada penelitian ini yaitu, wawancara (interview), 

dokumentasi, tes, dan observasi.20 

2. Sri Muhayati tentang meningkatkan etika pergaulan melalui layanan 

bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Demak 

Tahun ajaran 2011/2012. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran ketrampilan etika pergaulan siswa sebelum dan sesudah 

 
 
20 Haryanto (NIM: 093111293) tentangUpayaMeningkatkan Etika Pergaulan Siswa 

Dengan Metode Demontrasi Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Akhlak Mahmudah Kelas IV 

Semester I Di Miftahul Ulum Karang woton Pucak wangi Pati TahunPeriode 2010-2011, Institut 

Agama Islam Negeri Semarang, SkripsiJurusan PAI, FakultasTarbiyah 2011. Diakses pada tanggal 

15 Oktober 2018 pukul 20:50 
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diberikan layanan bimbingan kelompok. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimental. Teknik sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian sejumlah 10 siswa 

yang memiliki ketrampilan etika bergaul tinggi dan ketrampilan etika 

bergaul rendah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik 

nonparametrik yaitu dengan uji Wilcoxon dan analisis deskriptif 

presentase.21 

3. Nia Kurniasih tentang Pengaruh Pola Pergaulan Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar (Penelitian terhadap Prestasi Bidang Studi Aqidah 

Akhlak Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 

Jalaksana Kabupaten Kuningan). Tujuan dari penelitian iniuntuk 

memperoleh data tentang pola pergaulan siswa, untuk memperoleh data 

tentang prestasi belajar siswa kelas VIII pada bidang studi Aqidah 

Akhlak, dan untuk memperoleh data tentang pengaruh pola pergaulan 

siswa terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah  Tsanawiyah (MTs) 

Negeri Jalaksana Kabupaten Kuningan.  Pengumpulan data dilakukan 

melalui teknik observasi, wawancara, penyebaran angket, studi 

dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan 

dua cara yaitu menganalisis data kualitatif dengan pendekatan logika, 

 
21 Sri Muhayati (NIM:1301407023) tentan gmeningkatkan etika pergaulan melalui layanan 

bimbingan kelompok pada siswakelas VIII F SMP Negeri 3 DemakTahunajaran 2011/2012. 

Universitas  Negeri Semarang, SkripsiJurusanbimbingan dan Konseling, FakultasIlmu Pendidikan 

2013. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 20:56 
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dan data kuantitatif dengan cara diolah secara statistik dengan rumus 

prosentase dan product moment.22 

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka peneliti tertarik dan 

termotivasi tentang Etika Pergaulan Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Kotamobagu. Jelas sekali terdapat persamaan antara peneliti-peneliti 

diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai etika 

pergaulan siswa. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui etika 

pergaulan siswa di madrasah aliyah  negeri1 kotamobagu.Objek  

penelitian ini lebih kepada beretika yang baik dalam pergaulan 

lingkungan sekolah, khususnya antar sesama siswa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
22 Nia Kurniasih (NIM:07410023) tentangPengaruh Pola Pergaulan Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar (Penelitian terhadap Prestasi Bidang Studi Aqidah Akhlak Siswa Kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Jalaksana Kabupaten Kuningan).Institut Agama Islam Negeri 

SyakhNurjati Cirebon, Jurusan PAI, FakultasTarbiyah 2012,Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 

pukul 21:12 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistemematis. Jadi secara sederhana metodologi 

penelitian adalah cara penelitian yang meliputi prosedur dan tehnik. Adapun 

penentuan metode dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

A. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti pakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Yaitu 

metode penelitian yang berusaha membuat deskripri dari fenomena yang di selidiki 

dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan atau karakteristik fenomena 

tersebut secara factual dan cermat, kemudian menuangkannya dalam bentuk 

kesimpulan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Kotamobagu  (MAN) Dipilihnya lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena 

lokasi tersebut mudah dijangkau dan ada fenomena yang menarik serta mempunyai 

karakteristik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti. 

Waktu penelitian di lakukan kurang lebih satu bulan, dimulai pada bulan 

september 2019. 
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C. Sumber Data 

Data  yang  dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang berasal dari sumber bahan atau 

dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh pihak 

yang bersangkutan dengan penelitian . Sumber data primer ini 

diperoleh dari semua elemen yang berkitan dengan penelitian yang 

dikaji yakni berasal dari informan yaitu kepala Madrasah , walikelas, 

Gurdu BK, Guru Pisocology dan beberapa orang siswa. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh 

orang lain tetap ibukan termasuk objek yang diteliti. Sumber data 

sekunder ini antara lain: bahan publikasi yang ditulis oleh seseorang 

yang tidak terlibat secara langsung misalnya tulisan-tulisan ilmiah, 

buku-buku leteratur serta peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan objek yang dieliti. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 

penelitian, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Observasi/pengamatan 

Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun 
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juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi 

(situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.1 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan perilaku siswa 

yang bergaul dengan sesama siswa, perilaku siswa dengan guru, dan 

perilaku siswa dengan lingkungan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 

kotamobagu. 

b. Wawancara/interview 

Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses Tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang 

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan”2 

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek wawancara berjumlah  

5 orang diantaranya kepala sekolah Madrasah AliyahNegeri 1 kotamobagu 

Ibu Liliyanti Kaawoan, M.Pd, walikelas XI IPA 2 Ibu Masniati P, S.Ag, 

Norma Mokoginta S.Pd Guru BK, Puput Tri Hertina Paputungan Guru 

Psikilogi, Jihan Rizki Fadilan Gobel selaku ketua OSIS, dan 2 siswa yang 

bernama Inggrid A. Datunsolang dan Arifin Van Gobel. 

 
 

1Uma Sekaran, Metodologi Penelitian. (Jakarta :Salemba Empat, 2006), h . 47-48 

 
2Supardi, Metodologi Penelitian, (Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006), h. 99 
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Adapun format wawancara kepada 7 objek penelitian tersebut sebagai 

berikut: 

1) Pengetahuan tentang Etika 

2) Kesadaran tentang beretika 

3) Kepedulian terhadap etika atau perilaku sesama manusia khusunya 

di lingkungan sekolah 

4) Tanggapan terhadap etika dan perilaku di zaman sekarang 

5) Upaya untuk membatasi diri dengan etika atau perilaku yang kurang 

baik. 

c. Dokumentasi 

Suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis maupun elektronik. 

Dokumen-dokumen yang telah dihimpun terlebih dahulu dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.3 

d. Prosedur Analisis Data 

Pengumpulan  data  merupakan salah satu tahapan sangat penting 

dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan 

menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. 

Dengan menggunakan teknik analisis dan data kualitatif, data-data 

yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, 

 
 

3Nana Syaodih Sukma dinata,Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung:Remaja Rosda 

karya,2010),h.221-222 
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dokumentasi, dan sumber resmi setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah 

kemudian dianalisis dengan langkah-langkah: 

1) Reduksi data 

Reduksi data yaitu yang dilakukan dengan cara membuat 

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat 

rangkuman yang inti, proses pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga sehingga tetap berada didalamnya (masalah yang diteliti)  

2) Menyusun dalam satuan-satuan 

Data yang diperoleh dilapangan dibagi dalam satuan-satuan 

sesuai dengan masalah yang diteliti. Dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam mendiskripsikan setiap permasalahan. 

3) Membuat kategori-kategori yang dilakukan dengan pengkodean 

tertentu 

4) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data 

Setelah melalui tahap sebelumnya maka sekarang tahap 

pemeriksaan keabsahan data 

5) Penafsiran dan pengambilan keputusan 

6) Tahap akhir dari pelaksanaan analisis dari data ini yaitu 

melakukan penafsiran dalam menolah data yang diperoleh dan 

menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran umum Mandrasah Aliyah Negeri 1 kotamubagu 

1. Kondisi objektif lokasi penelitian  

a. Sejarah singkat Mandrasah Aliyah Negeri 1 kotamubagu 

Madrasah  Aliyah Negeri Kotamobagu pada awalnya bernama 

Yayasan Daarul Ulum yang didirikan pada tahun 1985 kemudian diserahkan 

ke Departemen Agama untuk di negerikan pada tahun 1992 dan berubah 

namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) di Kotamobagu.23 

b. Keadaan guru 

Berdasarkan data bulan oktober. Madrasah aliyah Negeri 1 

kotamubagu Memiliki tenaga Pendidik berjumlah 44 orang yang mengajar 

dalam berbagai bidang, di samping itu, madrasah aliyah Negeri 1 

kotamubagu juga memiliki tenaga Honorer  berjumlah 34 orang yang 

memiliki jangka waktu mengajar yang berbeda-beda.24 

 

 
 
23 Drs. Sukata (MantanKepala Madrasah) “Sejarah MAN 1 Kotamobagu”Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kotamobagu, Tanggal 10 Januari 2019 
24 LiliyantiKaawoan,(Kepala Madrasah) “Keadaan guru” Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu, Tanggal 10 Januari 2019 
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c. Keadaan siswa 

Dari data yang di dapat pada bulan oktober, peserta didik yang 

mengikuti kegiatan belajar mengajar pada madrasah aliyah negeri  1 

kotamobagu sebanyak 995 yang terdapat pada kelas 10-12. Berdasarkan 

jenis kelamin, siswa laki-laki sebanyak 441 orang dan siswi perempuan 

sebanyak 554 orang.25 

d. Keadaan sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu,  memiliki sarana dan pra 

sarana yang cukup lengkap, hal ini di dasari karena Madrasah aliyah negeri 

1 kotamubagu memiliki akreditas A pada sekolahnya, sehingga dapat 

membangun  nuansa belajar yang baik dan dapat mengembangkan keahlian 

siswa di luar belajar mengajar. 26 

e. Visi dan misi 

Visi madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamubagu “ Mewujudkan insan 

yang berkualitas dalam IPTEK yang Religius da berwawasan lingkungan “ 

Misi Madrasah aliyah Negeri 1 Kotamubagu  

1). Menimbulkan semangat belajar untuk perkembangan IPTEK dan 

IMTEK 

 
 
25 Masniati,walikelas XI IPA 2,”KeadaanSiswa´Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu, 

Tanggal 15Januari  2019 
 
26 Masniati,walikelas XI IPA 2,”KeadaanSiswa´Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu, 

Tanggal 15Januari  2019 
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2). Meningkatkan pengetahuan dan Kemampuan Profesional tenaga 

pendidik dan kependudukan  

3) mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyeangkan, kreatif, 

inovatif, dan produktif. 

4) membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dan berbudi 

pekerti luhur. 

5) mengimplementasikan pembelajaran lingkungan hidup secara 

terintegritas 

6) mewujudkan prilaku hidup bersih, peduli, lingkungan melalui 

pembiasaan yang positif.27 

B. Hasil Penelitian  

1. Etika pergaulan siswa di madrasah aliyah negeri 1 Kotamubagu 

Istilah Etika, sebagaimana banyak istilah lainnya, dipakai dalam banyak 

konteks dengan makna yang tidak selalu sama, didalam konteks pergaulan 

siswa di Sekolah adalah Menghormati dan bersikap sopan terhadap guru, 

Selama kita berada dilingkungan sekolah, hormatilah peraturan sekolah, 

Bergaullah dengan semua teman, dengan tidak membeda bedakan status 

teman seperti kaya, miskin, agama dan suku tertentu, Sebagai pelajar yang 

baik harus bersemangat dalam menuntut ilmu, Jadikanlah teman kita 

sebagai mitra kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan Jangan bersikap 

sombong dan sok tahu diantara teman teman, bersikaplah rendah hati, 

 
 
27 Liliyanti Kaawoan,(Kepala Madrasah) “Visi dan Misi” Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu, Tanggal 15 Oktober. 
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janganlah berbohong dan dapat dipercaya oleh guru dan teman. Janganlah 

meremehkan teman di depan teman lainnya. 

a. Etika siswa dengan siswa 

Bergaullah dengan semua teman, dengan tidak membeda 

bedakan status teman seperti kaya, miskin, agama dan suku 

tertentu.Sebagai pelajar yang baik harus bersemangat dalam 

menuntut ilmu, karena dengan ilmu pengetahuan.Bekerja 

samalah dengan mereka dalam hal kebaikan serta berlomba 

dalam mencapai prestasi hal kebaikan denganya.28 

b.  Etika siswa  dengan  guru 

Menghormati dan bersikap sopan terhadap guru. Guru adalah 

orang yang mendidik dan mengajarkan kepada kita berbagai ilmu 

pengetahuan, baik secara formal maupun nonformal. Oleh karena 

itu, kita harus menghormati dan menjaga sikap agar mereka tidak 

kecewa apalagi sampai sakit hati. Guru adalah orang tua kedua 

setelah orang tua kandung kita. Saat berbicara dengan guru 

gunakanlah bahasa yang santun dan sopan dengan mereka. 

Hormatilah mereka dimanapun mereka berada, baik di sekolah 

maupun diluar sekolah, Ucapkanlah salam seraya menyapa 

dengan hormat saat berpapasan dengan mereka. Apabila ada 

 
 
28 Maryam Adam, (Waka Kesiswaan) “Etika siswadengansiswa”, Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu, Tanggal 15 Oktober 2019 
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pertanyaan, bertanyalah dengan sopan ketika menemui pelajaran 

yang kurang di pahami.29 

c. Etika siswa dilingkungan sekolah 

Selama kita berada dilingkungan sekolah, hormatilah peraturan 

sekolah. Peraturan sekolah diciptakan atau dibuat agar suasana 

yang tentram dan tertib agar pelaksanaan pendidikan di sekolah 

dan semua programnya berjalan dengan baik, dan semua pihak 

wajib mematuhinya.Apabila ada peraturan yang memberatkan, 

bentuklah perwakilan siswa, dan dimusyawarahkan dengan 

pihak sekolah tanpa melakukan hal yang negatif dan merusak.30 

Dalam beretika dengan siswa, guru dan lingkungan sekolah ada 

unsur atau hal dasar yang dapat disebut sebagai sebuah etika yaitu 

Bersikap sopan santun dan ramah, Perhatian terhadap orang lain, Mampu 

menjaga perasaan orang lain, Toleransi dan rasa ingin membantu, 

Mampu mengendalikan emosi diri.Sedangkan etika yang dapat kita 

terapkan pada pergaulan atau lingkungan pergaulan kita sehari-hari 

adalah berikut contohnya :Pandai menempatkan diri, Dapat 

membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, 

sebaya, dan yang lebih muda,  Misalnya :Orang yang lebih tua / yang 

 
 
29 Binar, (Waka kurikulum) “Etika siswadengan guru” Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu, Tanggal 15 Oktober 2019. 

 
30 Hj. TensyDaun,  (Waka Humas) “Etika siswadenganlingkungansekolah” Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kotamobagu, Tanggal 15 Oktober 2019 
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dituakan harus kita hormati, Orang yang sebaya harus dihargai, dan 

Orang yang lebih muda harus disayangi.  

Beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan : 

Etika yang baik dalam berbicara yaitu: Harus menatap lawan bicara, Suara 

harus jelas terdengar, Menggunakan tata bahasa yang baik, Jangan menggunakan 

nada suara yang tinggi, Bias mengimbangi lawan bicara.Berusaha menyenangkan 

lawan bicara, Mampu menciptakan suasana humor, Memuji lawan bicara, Mampu 

menjadi pendengar yang baik. 

Etika dalam berkenalan sesama siswa dan lingkungan sekolah yaitu 

:Ucapkan nama dengan jelas, Lakukan kontak mata, Jabat tangan dengan hangat, 

tidak dingin, Perkenalkan pria pada wanita, yang muda kepada yang tua atau yang 

memiliki jabatan, Pada saat sedang duduk, sebaiknya berdiri sebentar, dan Jangan 

melakukan perkenalan di tempat yang ramai 

Etika saat menyapa siswa , guru dan lingkungan yang berada di sekolah 

yaitu: Bila berjumpa dengan segerombolan kenalan atau teman-teman, hendaknya 

kita terlebih dahulu menegur atau memberi hormat kepada perempuan tertua dari 

rombongan itu. Sesudah itu baru pada yang lain, dan Ketika menegur atau memberi 

hormat, jangan menyimpan tangan di saku atau meletakkanya di bagian pinggang, 

karena akan memberi kesan sombong dan tidak sopan dalam pandangan orang 

terpelajar. 
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Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub 

yang ekstrem, yaitu terlalu sensitif (menutup diri) atau terlalu bebas. 

Semestinya  lebih di tekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas 

eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan.Saling 

menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan, Hubungan memberikan nilai 

positif bagi kedua belah pihak, Saling menghormati dan menghargai, Tidak 

berprasangka buruk, Saling memahami perbedaan, dan Saling memberikan nasihat 

Dengan memiliki etika pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka 

akan tercipta hubungan yang harmonis dengan orang-orang di lingkungan tempat 

kita berada. 

Pendapat Kepala MadrasahLiliyanti Kaawoan, M.Pd Etika: 

“Menurutnya Etika adalah perilaku yang dimana siswa itu berprestasi, 

mengikuti tata tertib disekolah, dan tidak membuat masalah terhadap 

guru dan teman-teman di lingkungan sekolahnya.31 

 

Jika berbicara Etika, sangat erat kaitanya dengan akhlak seseorang pada 

hal ini, akhlak murid disekolah, penyusunan program mata pelajaran Aqidah 

Akhlak merupakan suatu hal yang sangat penting.Pentingnya penyusunan 

program mata pelajaran Aqidah akhlah sangat berpengaruh terhadap etika siswa 

di sekolah nantinya. 

 
 
31 LiliyantiKaawoan, M.Pd,,Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu, wawancara, 

ruang guru Madrasah aliyahnegeri,Tanggal 15Januari  2019. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepala MadrassahIbu 

Liliyanti Kaawoan, M.Pd tentang seberapa pentingnya etika siswa, yang 

mengatakan bahwa: 

“Kepintaran akademik merupakan hal yang penting dan juga harus diikuti 

dengan etika yang baik, sehingga nantikan akan menjadi bekal yang baik dan 

dapat di implementasikan di dalam sekolah maupun diluar sekolah.”32 

Tambahan dari Walikelas XI IPA 2 bahwa : 

“Dengan Beretika yang baik akan mempengaruhi kemudahan dalam 

beraktivitas dalam hal ini, tugas-tugas sekolah yang langsung di kerjakan, 

pergaulan dengan siswa yang baik, dan dapat terbuka dengan guru-guru. 

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh ketua OSIS Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kotamubagu, yang berpendapat bahwa: 

“Pendidikan Etika atau Moral sangatlah penting untuk membentengi diri 

dari pergaulan zaman sekarang yang sangat memprihatinkan.” 

Hal ini juga di tambahkan oleh beberapa murid yang mengatakan bahwa: 

“Pergaulan zaman sekarang sangat miris untuk dilihat, sehingga pendidikan 

moral sangat penting.” 

Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamogu juga sangat peduli terhadap siswa 

yang memiliki prestasi dan etika yang baik dalam sekolah, berikut pernyataan 

Kepala  Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamubagu: 

“Siswa yang memiliki Etika dan Prestasi yang baik akan di berikan Reward 

berupa piagam dan pembebasan biaya komite.” 

 
 
32 Masniati,Walikelas XI IPA 2  Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu,wawancara, 

ruang guru, madrasah aliyah negeri Tanggal 15Januari  2019. 
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Tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa pergaulan zaman sekarang membuat 

beberapa siswa memiliki etika yang kurang baik, tanggapan kepala Madrasah 

terhadap hal tersebut. 

Tambahan dari guru BK yang bernama Norma Mokoginta S.Pd: 

“Kita tentu memberikan hukuman yang mendidik seperti menghafal hadits, 

menghafal ayat, apabila pelanggaran yang di lakukan berat, kita melakukan 

pemanggilan orang tua siswa yang bersangkutan.”33 

Tambahan dari guru psycologi yang bernama Puput tri hertina paputungan: 

“dalam rangka mendidik siswa agar menjadi lebih baik, guru juga 

memerlukan kontribusi dari orang tua, sehingga siswa terbiasa berprilaku 

baik”.34 

 Dari wawancara singkat dengan beberapa pihak di atas, terdapat beberapa 

konsep beretika yang baik dan di perlukan siswa di dalam lingkungan Madrasah 

Aliyah Negeri 1 kotamubagu, yaitu beretika dengan sesama siswa, beretika dengan 

guru, dan beretika dilingkungan sekolah. 

Etika sesama Siswa dalam menuntut ilmu pengetahuann sangat identik dengan 

teman,Teman adalah mitra kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita harus 

bekerja sama dengan mereka dalam hal kebaikan serta berlomba dalam mencapai 

prestasi.Di sekolah kita setiap hari bertemu dengan mereka. Masing-masing dari 

mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda.Bagaimanapun 

 
 

33 Norma Mokoginta, Guru BK Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu,wawancara, 

ruang guru, madrasah aliyah negeri Tanggal 18november  2019 
34 Puput Tri HertinaPaputungan,Guru psycologi  Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu,wawancara, ruang guru, madrasah aliyah negeri Tanggal 18november  2019 
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keadaanya, mereka adalah teman kita semua, akan tetapi, kita harus bisa memilah 

mana diantara mereka yang bisa diajak maju dan memberi motivasi serta kebaikan 

kepada kita dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita. 

Dengan teman kita yang kurang baik,seperti nakal, malas belajar dan 

sebagainya, kita harus tetap menghargai dan menganggap mereka sebagai teman. 

Hanya saja kita harus bisa mengontrol diri agar tidak terseret mengikuti 

mereka.Adapun dengan teman yang rajin, patuh, dan berprestasi, kita harus 

mencontohnya agar bisa berlomba dalam hal kebaikan denganya. 

Bekerja sama dalam hal kejelekan hanya membuat kita tidak pernah 

mencapai kemajuan, seperti saling menyontek ketika ada ujian, membolos dan 

sebagainya. Sebaliknya jika itu kita gunakan untuk kebaikan, maka kita akan 

menjadi siswa yang berprestasi. 

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua OSIS Jihan Rizki Fadilan Gobel 

yang mengatakan: 

“Dalam berperilaku baik sesama siswa, kita harus mengajak mereka kepada 

kegiatan-kegiatan positif dan tak lupa untuk menegurnya apabila mereka 

melakukan tindakan diluar tata tertib sekolah.”35 

Hal serupa juga di tambahkan oleh kedua siswa lainnya yaitu Inggrid A. 

Datunsolang dan Arifin Van Gobel yang mengatakan: 

“Kita harus pandai dalam memilih teman, bertemanlah dengan orang yang 

menurut kita memberi kebaikan, sehingga kita bisa ikut-ikutan dalam 

 
 
35 Jihan Rizki Fadilan Gobel, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu,wawancara,ruangkelas, madraah aliyah negeri Tanggal 18 november  2019 
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kebaikan. Dan janganlah takut untuk menegur teman yang berbuat buruk 

terhadap teman yang lain.” 

Selain siswa peneliti jaga menanyakan kepada guru, karna menurut peneliti 

Guru adalah pahlawan tanpa jasa, guru adalah orang yang mendidik dan 

megajarkan kepada kita berbagai ilmu pengetahuan, baik secara formal maupun 

nonformal.Tugas guru sangatlah mulia. Mereka membantu tugas para orang tua 

untuk mengantarkan putra –putrinya menggapai masa depan yang lebih cerah. Oleh 

karena itu, kita harus menghormati dan menjaga sikap agar mereka tidak kecewa 

apalagi sampai sakit hati. Dengan kita berlaku baik dan hormat pada mereka maka, 

kita akan memperoleh apa yang kita harapkan, yakni ilmu yang bermanfaat. 

Di Madrasah Aliyah Negeri 1, ada bebapa cara siswa dalam menghormati 

guru, dengan memberikan salam, berkontribusi dalam ketenangan suasana belajar 

mengajar, dan mengerjakan tugas yang di berikan guru tepat waktu. 

Hal ini juga di sampaikan oleh Walikelas Ibu Masniati P, S.Ag,: 

“Siswa diwajibkan memberi salam kepada guru saat berpas-pas, itu adalah 

bentuk penghormatan dan kedekatan seorang guru dengan siswa.” 

Seorang siswa juga harus berperilku yang baik terhadap lingkungan Untuk 

menciptakan suasana yang tentram dan tertib, maka dibuatlah suatu peraturan. 

Disemua tempat selalu ada peraturanya,tidak hanya di sekolah.Peraturan yang ada 

di sekolah khusus untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah agar semua programnya 

berjalan dengan baik, dan semua pihak wajib mematuhinya.  Selain itu sikap yang 

perlu kita tunjukkan adalahTidak meremehkan peraturan yang ada,Mendukung 

pelaksanaanya demi ketertiban bersama, dan Jika ada peraturan yang memberatkan, 
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melalui perwakilan siswa, hal itu sebaiknya, di musyawarohkan dengan pihak 

sekolah tanpa melakukan hal yang negatif dan merusak. 

2. Solusi Mengatasi Perilaku yang kurang Sesuai dengan Etika 

Pergaulan Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu   

Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi 

yang sesuai dengan kemampuannya, tetapi juga menjadi pendidik pemuda generasi 

bangsanya. Guru yang mengajar siswa adalah seorang pribadi yang tumbuh menjadi 

penyandang profesi bidang studi tertentu. Sebagai seorang pribadi ia juga 

mengembangkan diri menjadi pribadi utuh. Sebagai seorang diri yang 

mengembangkan keutuhan pribadi, ia juga menghadapi masalah pengembangan 

diri, pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. 

Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa.Ini berarti bahwa 

bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar.Namun adakalanya di 

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sering di temukannya masalah-masalah 

yang berkenaan dengan belajar yang dialami siswa tersebut.Masalah-masalah 

tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (yang berasal dari dalam diri siswa) dan 

juga oleh faktor eksternal (yang berasal dari luar siswa itu sendiri). 

Masalah-masalah yang dialami oleh siswa apa bila tidak segera diatasi 

tentunya akan menghambat proses belajar siswa dan akan berdampak pada 

pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Siswa akan berhasil dalam proses belajar 

apabila siswa itu tidak mempunyai masalah yang dapat berpengaruh proses belajar 

nya. Jika terdapat siswa yang mempunyai masalah dan permasalahan siswa tersebut 

tidak segera ditemukan solusi nya. Siswa akan mengalami kegagalan atau kesulitan 
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belajar yang dapat mengakibatkan rendah prestasinya /tidak lulus, minat belajar 

atau tidak dapat melanjutkan belajar.Karena salah satu tujuan siswa bersekolah 

adalah untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal sesuai dengan 

kemampuannya. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.Keberhasilan pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.Pemerintah 

dan masyarakat menyediakan tempat untuk belajar yaitu sekolah. Untuk itu, sebagai 

seorang guru atau pun pendidik kita harus mengetahui kondisi siswa agar tercipta 

proses pembelajaran yang baik dan kondusif. 

Berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti bahwaMelakukan 

pendekatan terhadap siswa, Pencarian data tentang masalah yaitu dengan 

berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas, Melakukan konsultasi secara 

pribadi.Dengan di adakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi 

masalah-masalah yang ada pada siswa. 

Berdasarkan observasi juga peneliti menemukan bahwa sekolah memiliki 

program mingguan, Program mingguan ini, diistilahkan dengan kegiatan jumat 

ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dari ,Ibu Liliyanti Kaawoan, M.Pd dia 

mengungkapkan bahwa ini dari kegiatan ini adalah menanamkan sikap kedisiplinan 

dan kesopanan peserta didik melalui metode keteladanan, pembiasaan, ceramah, 

Tanya jawab, demonstrasi dan resitasi atau pemberian tugas. 

Penerapan metode keteladanan dalam mewujudkan moral yang baik, 

dilakukan melalui contoh dari guru yang hadir tepat waktu (on time) dalam kegiatan 
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tersebut. Adapun penerapan metode ceramah dan Tanya jawab dalam mewujudkan 

sikap kesopanan yaitu dilakukan dengan cara guru memberi ceramah kepada 

peserta didik lalu peserta didik menyimaknya dengan baik dan tenang. Setelah itu 

dilanjutkan dengan Tanya jawab antara guru dan peserta didik yang materinya 

terkait dengan cara bersikap sopan dan pentingnya bersikap sopan. Pernyataan ini 

diungkap oleh Ibu Masniati P, S.Ag walikelas XI IPA 2 di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Kotamobagu. 

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan jumat ibadah di Madrasah Aliyah Negeri I 

Kotamobagu dikoordinir langsung oleh gurumasing-masing bidang studi.Kegiatan 

ini bersifat umum, yaitu dilaksanakan olehseluruh peserta didik di Madrasah Aliyah 

Negeri I Kotamobagu.Kegiatan ini umumnya dilaksanakan di Mushollah, di Aula 

dan di ruang kelas. 

Dalam kegiatan ini, setiap hari Jumat semua peserta didik akan melakukan 

pembinaan. Adapun pelaksanaannya yaitu dilakukan sebelum shalat Jumat. 

Sehingga para peserta didik harus bersedia,begitu pula dengan guru yang diberi 

tugas atau amanah untuk membina peserta didik dalam melaksnakan kegiatan jumat 

ibadah, diharuskan datang lebih awal. Ini dimaksudkan agar peserta didik akan 

terbiasa pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut yaitu Melaksanakan 

praktik adzan, Praktir shalat fardhu secara berjamaahZikir bersama setelah shalat, 

Bedroa, Bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan oleh peserta didik, 

Menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian, 
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Mendengarkan ceramah atau kultum, baik yang disampaikan oleh guru maupun 

yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. 

Format kegiatan jumat ibadah seperti beberapa hal diatas, yang dilaksanakan 

oleh peserta didik yang sudah ditentukan sebelumnya secara bergiliran.Adapun 

susunan atau rangkaian kegiatannya yaitu adzan bagi peserta didik yang diberi tugas 

sebelumnya, setelah itu dilanjutkan dengan shalat berjamaah yang dipimpin oleh 

peserta didik yang telah diamanahkan, kemudian setelah shalat dilanjutkan dengan 

zikir bersama, berdoa lalu mengisi kotak amal yang diedarkan.Selanjutnya kultum 

yang dibawakan oleh peserta didik sendiri dan dilanjutkan dnegan menghafal surah-

surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian.Kemudian setelah itu ceramah 

dan nasihat-nasihat dari guru disertai dengan Tanya jawab antara peserta didik 

dengan guru.Adapun materi yang dibawakan yaitu terkait dengan akhlak.Kemudian 

setelah rangkain kegiatan selesai maka semua peserta didik bersalam-salaman lalu 

masuk di kelas masing-masing. 

Hasil wawancara denga salah seorang guru mengungkap hal yang sama 

sebagaimana observasi penulis. Hanya saja ada tambahan informsi tentang maksud 

dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.Misalnya, ketika 

peserta didik diberi tugas adzan, imam shalat berjamaah, kultum dan lain 

sebagainya.Sesungguhnya merupakan upaya untuk melatih dan membina peserta 

didik bersikap disiplin dalam melaksanakan menerima dan sesuatu yang menjadi 

tanggungjawabnya. 



46 
 

 

Hal yang pertama ditanamkan kepada siswa adalah memberikan pemahaman 

tentang kaidah akhlak Allah swt melalui ihsan. Keyakinan bahwaAllah Maha 

melihat apapun yang dilakukan makhluknya, akan memberikan motivasi bagi 

peserta didik untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Peserta 

didik untuk mensyukuri berbagai nikmat yang diberikan Allah swt., misalnya 

kesehatan. Dengan fisik yang sehat, mereka mampu melakukan berbagai aktifitas 

sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkannya dan tidak membuat kerusakan 

di atasnya. 

C. Pembahasan hasil penelitian 

1. Etika Pergaulan Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamubagu 

Kata pergaulan identik dengan kata “gaul” mengulas tentang kata gaul pada 

peradaban kejayaan romawi ada suku yang bernama suku gaul yang pada waktu itu 

bangsa gaul menjadi budak kaum romawi, kebersamaan, persekawanan, dan 

persaudaraan.Dalam pergaulan dilingkungan sekolah juga tidak jauh berbeda, 

dimana pergaulan siswa sangatlah menonjok.Kita harus bekerja sama dengan 

mereka dalam hal kebaikan serta berlomba dalam mencapai prestasi. 

Di sekolah kita setiap hari bertemu dengan mereka.Masing-masing dari 

mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda.Bagaimanapun 

keadaanya, mereka adalah teman kita semua, akan tetapi, kita harus bisa memilah 

mana diantara mereka yang bisa diajak maju dan memberi motivasi serta kebaikan 

kepada kita dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita. 
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Dengan teman kita yang perilakunya kurang baik,seperti nakal, malas 

belajar dan sebagainya, kita harus tetap menghargai dan menganggap mereka 

sebagai teman. Hanya saja kita harus bisa mengontrol diri agar tidak terseret 

mengikuti mereka.Adapun dengan teman yang rajin, patuh, dan berprestasi, kita 

harus mencontohnya agar bisa berlomba dalam hal kebaikan denganya. 

Bekerja sama dalam hal kejelekan hanya membuat kita tidak pernah 

mencapai kemajuan, seperti saling menyontek ketika ada ujian, membolos dan 

sebagainya. Sebaliknya jika itu kita gunakan untuk kebaikan, maka kita akan 

menjadi siswa yang berprestasi. 

Pendidikan merupakan ikhtiar yang strategis untuk kemajuan bangsa, dan 

kemajuan bangsa harus ditopang dengan sumber daya manusia yang stabil akan 

nuansa akhlak, bukan hanya tertera pada catatan yang terangkum di kurikulum dan 

materi ajar, melainkan nilai-nilai mulia yang aplikatif terinternalisasi dalam diri 

manuisa.  

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perbaikan sikap dan perilaku 

peserta didik dalam hal ini murid, karena tujuan utama dari pendidikan ialah 

memperbaiki kualitas manusia, maka pendidikan yang berhasil ialah pendidikan 

yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Sebuah 

ungkapan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, penanaman moralitas 

yang terintegrasi dalam proses pendidikan dan pengajaran sedemikian penting, 

karena kecerdasan Intelektual tanpa dikawal kecerdasan moral dan kecerdasan 

spiritual akan mengalami keterpurukan didalam diri.  
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Pada zaman Rasulullah dan para Sahabat murid itu mendapatkan kedudukan 

yang sangat tinggi dalam proses pendidikan, karena murid itu adalah sosok yang 

sedang tumbuh dan berkembang yang harus diperhatikan oleh pendidik. Dalam hal 

ini, para guru membuat aturan bagaimana muridmampu merealisasikan aturan, 

sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang baik.  

Sangat jelas sekali, keharusan adanya niat dan kebersihan hati dalam 

belajar.Karena belajar dianggap sebagai ibadah dan tujuannya adalah ridha dan 

taqorrub kepada Allah.Untuk itu, murid harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat 

bersih dan suci dari Allah.Penekanan pentingnya kebersihan hati dalam belajar itu 

berdasarkan atas kepercayaan bahwa ilmu merupakan anugerah dari Allah yang 

maha Agung. Semakin suci dan bersih hati manusia akan semakin baik dan kuat 

menerima ilmu dan nur Allah.  

Dan juga perlu disadari, bahwa hormat dan patuh kepada gurunya bukanlah 

manifestasi penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, 

melainkan karena keyakinan murid bahwa guru adalah penyalur kemurahan Tuhan 

kepada para murid di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga didasarkan atas 

kepercayaan bahwa guru tersebut memiliki kesucian karena memegang kunci 

penyalur ilmu pengetahuan dari Allah.Dengan demikian, dalam kontek kepatuhan 

santri pada guru hanyalah karena hubungannya dengan kesalehan guru kepada 

Allah, ketulusannya, dan kecintaanya mengajar murid-murid.  

Adapun etika Siswa terhadap guru dalam kesehariannya adalah sebagai 

berikut: Hendaklah murid menghormati guru, memuliakan serta mengagungkannya 

karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang 
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baik, Bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah, Selektif 

dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali setelah mendapat izin dari guru, 

Mengikuti anjuran dan nasehat guru, Bila berbeda pendapat dengan guru, 

berdiskusi atau berdebat lakukanlah dengan cara yang baik, Jika melakukan 

kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru.  

Hendaknya Siswa memilih guru yang tidak hanya betul-betul menguasai 

bidangnya, tetapi juga mengamalkan ilmunya dan berpegang teguh kepada 

agamanya.  

Lingkungan sekolah adalah ruang lingkup yang luas, di mana dalam 

lingkungan sekolah terdapat banyak aspek selain guru dan siswa. 

Menghormati tamu yang datang kesekolah.tamu merupakan seseorang yang 

kita, sebagai tuan rumah harus layani agar tamu merasa nyaman, aman, dan tentram 

saat berada di rumah kita. Dalam lingkungan sekolah tak jarang kita akan 

kedatangan tamu dari luar sekolah, untuk memberikan dampak yang baik terhadap 

tamu, maka kita sebagai siswa yang ada di dalam sekolah itu, wajib untuk 

melayaninya dengan baik. 

Menghormati Peraturan Sekolah, Untuk menciptakan suasana yang tentram 

dan tertib, maka dibuatlah suatu peraturan. Disemua tempat selalu ada 

peraturanya,tidak hanya di sekolah .Peraturan yang ada di sekolah khusus untuk 

pelaksanaan pendidikan di sekolah agar semua programnya berjalan dengan baik, 

dan semua pihak wajib mematuhinya. 
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Selain itu sikap yang perlu kita tunjukkan ialah Tidak meremehkan 

peraturan yang ada, Mendukung pelaksanaanya demi ketertiban bersama, Jika ada 

peraturan yang memberatkan, melalui perwakilan siswa, hal itu sebaiknya, di 

musyawarohkan dengan pihak sekolah tanpa melakukan hal yang negatif dan 

merusak. 

Bersemangat dalam Belajar,Mencari ilmu pengetahuan merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun 

perempuan,muda maupun tua. Karena dengan ilmu pengetahuan,hidup seseorang 

akan lebih bermartabat. 

Kewajiban seorang siswa adalah belajar dengan sebaik-baiknya dan 

berusaha memiliki prestasi. Siswa yang senantiasa bersemangat belajar pasti akan 

memperoleh kemajuan dan tercapai cita-citanya. 

2. Peran guru dalam Mengatasi Perilaku yang kurang Sesuai dengan 

Etika Pergaulan Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamubagu   

Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia yang tidak lagi 

mengedepankan nilai-nilai moral maka pembelajaran pembinaan dan pembentukan 

akhlak bagi Siswa merupakan salah satu tujuan dari pendidikan, sangat penting 

untuk dilakukan kapan pun dan dimana saja. Dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran guru, ada beberapa program kegiatan yang disusun dan dilaksanakan 

di luar jam pelajaran di sekolah dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu. 
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Semua siswa Madrasah berkewajiban untuk ikut serta memelihara, 

membina dan meningkatkan akhlak di mana saja ia berada. Guru di madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kotamobagu sebagai salah satu unsur penting dalam upaya 

tersebut, tentu sangat diharapkan partisipasi dan perannya. 

Dari pernyataan-pernyataan yang di sampaikan oleh kepala sekolah, ketua 

OSIS dan siswa-siswa madrasah Aliyah Negeri 1 kotamubagu, ternyata pedidikan 

Moral dan Etika sangatlah penting. Banyak progaram yang di lakukan Madrasah 

Aliyah negeri 1 kotamubagu dalam membentuk etika yang baik untuk siswa 

SepertiMembuat program harian 

Dalam program ini, isinya memuat tentang anjuran Siswa dan guru aqidah 

akhlak untuk melaksanakan shalat berjamaah dzuhur.Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk menanamkan sikap kedisiplinan terhadap peserta didik dengan melalui 

metode pembiasaan dan metode keteladanan.Sebagaimana halnya dengan guru 

yang memberikan keteladanan tentang sikap kesidipilinan dalam melaksanakan 

tugas shalat berjamaah, peserta didik juga dibiasakan melakukan hal yang serupa. 

 

Hal tersebut tuga di tambahkan oleh Ketua Osis bahwa: 

Ketaatan dalam menjalani sholat Zhuhur Berjamaan Di Sekolah merupakan salah 

satu cara berprilaku baik di dalam Sekolah.36 

 
36 Jihan Rizky Gobel,Ketua Osis Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu,wawancara, ruangkelas, 

madraahaliyah negeri Tanggal 18 november  2019 
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Berdasarkan pengamatan yang peneliti, maka ditarik suatu kesimpulan 

bahwa untuk menanamkan sikap kedisiplinan  terhadap peserta didik maka seorang 

guru penting menerapkan metode pembiasaan dan keteladanan. 

Program mingguan ini, diistilahkan dengan kegiatan jumat 

ibadah.Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Sekolah, dia mengungkapkan 

bahwa ini dari kegiatan ini adalah menanamkan sikap kedisiplinan dan kesopanan 

peserta didik melalui metode keteladanan, pembiasaan, ceramah, Tanya jawab, 

demonstrasi dan resitasi atau pemberian tugas. 

Penerapan metode keteladanan dalam mewujudkan moral yang baik, 

dilakukan melalui contoh siswa yang hadir tepat waktu (on time) dalam kegiatan 

tersebut. Adapun penerapan metode ceramah dan Tanya jawab dalam mewujudkan 

sikap kesopanan yaitu dilakukan dengan cara guru dan siswa memberi ceramah 

kepada siswa lain, lalu siswa menyimaknya dengan baik dan tenang. Setelah itu 

dilanjutkan dengan Tanya jawab antara guru dan peserta didik yang materinya 

terkait dengan cara bersikap sopan dan pentingnya bersikap bersikap sopan. 

Pernyataan ini diungkap oleh Suyono guru akidah akhlak di Madrasah Aliyan 

Negeri 1 Kotamobagu. 

Dalam kegiatan ini, setiap hari Jumat semua siswa akan melakukan 

pembinaan. Adapun pelaksanaannya yaitu dilakukan sebelum shalat Jumat. 

Sehingga para peserta didik harus bersedia,begitu pula dengan guru yang diberi 

tugas atau amanah untuk membina peserta didik dalam melaksnakan kegiatan jumat 

ibadah, diharuskan dating lebih awal. Ini dimaksudkan agar peserta didik akan 
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terbiasa pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatan tersebut yaitu Melaksanakan 

praktik adzan, Praktir shalat fardhu secara berjamaah, Zikir bersama setelah 

shalatBerdoa, Bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan oleh peserta didik, 

Menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian, 

Mendengarkan ceramah atau kultum, baik yang disampaikan oleh guru maupun 

yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. 

Format kegiatan jumat ibadah seperti beberapa hal diatas, yang 

dilaksanakan oleh siswa yang sudah ditentukan sebelumnya secara bergiliran. 

Adapun susunan atau rangkaian kegiatannya yaitu adzan bagi peserta didik yang 

diberi tugas sebelumnya, setelah itu dilanjutkan dengan shalat berjamaah yang 

dipimpin oleh Siswa yang telah diamanahkan, kemudian setelah shalat dilanjutkan 

dengan zikir bersama, berdoa lalu mengisi kotak amal yang diedarkan.Selanjutnya 

kultum yang dibawakan oleh Siswa sendiri dan dilanjutkan dnegan menghafal 

surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa harian. Kemudian setelah itu 

ceramah dan nasihat-nasihat dari guru disertai dengan Tanya jawab antara siswa 

dengan guru.Adapun materi yang dibawakan yaitu terkait dengan akhlak.Kemudian 

setelah rangkain kegiatan selesai maka semua peserta didik bersalam-salaman lalu 

masuk di kelas masing-masing. 

Hasil wawancara dengan salah seorang guru mengungkap hal yang sama 

sebagaimana observasi peneliti. Hanya saja ada tambahan informasi tentang 

maksud dan tujuan yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Misalnya, ketika siswa diberi tugas adzan, imam shalat berjamaah, kultum dan lain 

sebagainya.Sesungguhnya merupakan upaya untuk melatih dan membina Siswa 
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bersikap disiplin dalam melaksanakan menerima dan sesuatu yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

Program bulanan yang dilakukan oleh pihak madrasah adalah dengan 

mengadakan seminar keagamaan yang di harapkan dapat meberikan efek positif 

bagi siswa.Sehingga siswa dapat termotifasi untuk dapat memperbaiki etikanya. 

Dalam program ini, setiap bulan guru akidah akhlakmengadakan meeting 

atau pertemuan dengan tujuan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana 

metode mengajar yang efektif dan efesien khususnya dalam pembinaan akhlak 

siswa. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh seluruh guru yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kotamobagu dan dipimpin langsung oleh kepala Madrasah yang 

didampingi oleh guru Aqidah Akhlak, hal ini dilakukan untuk melihat apa kendala-

kendala yang dialami oleh guru terutama guru akidah akhlak dalam pembinaan 

akhlak siswa. 

Hal yang pertama ditanamkan Guru kepada Siswa adalah memberikan 

pemahaman tentang kaidah akhlak Allah swt melalui ihsan. Keyakinan bahwa 

Allah Maha melihat apapun yang dilakukan makhluknya, akan memberikan 

motivasi bagi Siswa untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidupnya.  

Keyakinan tersebut ditanamkan melalui muhasabah yang dilakukan oleh guru pada 

setiap pelaksanaan kegiatan Jumat Ibadah.Inilah salah satu upaya menumbuhkan 

kesadaran dari dalam diri Siswa tentang Maha Kuasa Allah swt.kesadaran ini 

penting agar dalam beraktifitas senantiasa dilandasi dengan pengabdian terhadap 

sang Pencipta. 
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Pada kesempatan yang lain, peserta didik diajak untuk semakin menyadari 

tentang kebesaran Sang Khalik dengan memperlihatkan mereka berbagai macam 

ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitarnya, dengan demikian akan semakin 

memahami dan menyadari betapa kecil dan tidak ada apa-apanya mereka di 

hadapan Allah swt. Berikut beberapa pemahaman yang di lakukan guru terhadap 

siswa. 

Memberikan pemahaman untuk meneladani Nabi Muhammad saw, Nabi 

Muhammad saw merupakan uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupannya. 

Segala sifatnya menjadi contoh teladan bagi umat manusia. Guru di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kotamobagu juga berupaya memberikan pemahaman kepada 

Siswa untuk meneladani hal-hal yang diambil dari sifat-sifat Rasulullah, misalnya 

kesopanan, kejujuran, dan kedisiplinan yang diterapkan dalam berbagai 

aktifitas.Tidak hanya sampai disitu saja, guru bahkan memberikan teladan baik 

dalam perkataan maupun perbuatan. Kedisiplinan yang dicontohkan oleh guru 

untuk diteladani adalah selalu hadir dengan tepat waktu dalam setiap kegiatan dan 

tidak terlambat.Kalaupun terlambat atau tidak hadir dikomunikasikan dengan baik. 

Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan keluarga, Siswa diajari dan 

dibina agar menghormati orang tuanya dengan cara mengikuti perintahnya yang 

ppositif dan tidak menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama 

Islam serta tidak membantah. Dalam setiap kesempatan, guru senantiasa 

memberikan teladan tentang tata cara berperilaku dan berkomunikasi dengan orang 

yang lebih tua. 
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Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan masyarakat, Dalam 

pergaulan di lingkungan masyarakat sebagai lemabaga pendidikan nonformal, 

adakalanya Siswa hanyut dalam kondisi masyarakat yang bertentangan dengan 

nilai-nilai yang dianutnya. Sehingga upaya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh 

guru di lembaga pendidikan formal, seakan-akan tidak berfungsi.Sekalipun begitu, 

keteladan dalam berperilaku di lingkungan masyarakat harus tetap ditanamkan 

dalam diri peserta didik. Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang 

nantinya akan berperan dalam lingkungan masyarakatnya. Sekecil apapun perannya 

dalam masyarakat, nilai-nilai yang diterima akan memberikan pengaruhnya dalam 

kehidupannya. 

Menanamkan etika pergaulan dalam lingkungan madrasah,Siswa memiliki 

kebutuhan untuk kerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan 

teman sebaya di Madrasah. Teman sebaya menjadi bagian penting dalam kehidupan 

individu Siswa.Mereka menjadikan nilai-nilai yang dianut teman sebaya sebagai 

acuan untuk diikuti dalam kehidupan mereka.Pada era sekarang ini, adakalanya 

sebagai individu, mereka justru menentang nilai-nilai yang dianut oleh orang tua 

dan orang dewasa lainnya. 

Kondisi tersebut menjadikan guru di madrasah aliyah negeri 1 kotamobagu 

berupaya menanamkan kepada peserta didik tentang akhlak kepada teman-

temannya. Hal ini dapat diwujudkkan dengan cara saling membantu, kasih 

mengasihi, hormat-mengormati dan saling menghindari pertikaian serta 

permusushan. Etika pergaulan yang mengedepankan nilai-nilai Islam hendaklah 

diutamakan.Apalagi mellihat besarnya pengaruh dunia modern butuh interaksi dan 
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komunikasi yang intens guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Demikian 

pula halnya dengan keterbukaan tetang nilai-nilai Islam yang dijabarkan dalam 

akhlak kepada sesama teman. 

Dilingkugan pendidikan formal atau madrasah, peserta didik diajarkan etika 

pergaulan dengan teman sebaya, kaka kelas, adik kelas atau dengan guru dan 

pegawai selaku orang tua di madrasah. 

Menanamkan sikap kejujuran, Sikap jujur merupakan salah satu modal 

utama dalam berinteraksi kepada siapa saja.Dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu selalu 

menyampaikan kepada Siswa tentang keutamaan sikap jujur dan bahayanya bagi 

Siswa yang tidak jujur. Sehingga peserta didik tahap demi tahap akan tertanam 

dalam dirinya sikap jujur. Selain itu, guru juga selalu memberikan teladan kepada 

Siswa mengenai sikap jujur dalam melakukan sesuatu.Salah satu indicator yang 

dapat dilihat dari aspek kejujuran ini yaitu sikap peerta didik ketika ulangan dan 

berbelanja di kantin madrasah. 

Menanamkan sikap kesopanan melalui keteladanan, Sebagaimana halnya dengan 

guru yang memberikan keteladanan tentag sikap kesopanan, Siswa juga dibiasakan untuk 

melakukan hal yang serupa. Suyono mengemukakan: 

Dalam melakukan interaksi di madrasah, baik diantara guru dengan guru 

maupun antara guru dengan peserta didik selalu diterapkan sikap sopan atau sikap 

saling menghormati dan menghargai sehingga Siswa sudah terbiasa dengan sikap 

tersebut. 
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Ungkapan diatas telah diperjelas oleh pernyataan Siswa yang mengatakan 

bahwa: 

Disekolah guru selalu menyuruh agar dalam bergaul selalu menghargai dan 

menghormati orang lain yang ada di sekitar kita, selain itu guru juga selalu 

memberikan arahan tentang etika berbicara kepada guru dan orang-orang yang 

lebih tua dari kita. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu usaha guru dalam 

meningkatkan akhlak Siswa di madrasah aliyah negeri 1 kotamobagu hal ini 

tentunya bertujuan untuk membangun kesadaran para peserta didik agar mampu 

bersikap sopan khususnya dalam lingkungan madrasah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik 

kesimpulan tentang Etika Pergaulan Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kotamobagu sebagai Berikut: 

1. Etika pergaulan sangat penting bagi remaja saat ini karena dengan 

adanya etika maka akan terbentuk akhlaqul karimah yang baik di dalam 

diri anak tersebut. Jika siswa mendapatkan pendidikan etika yang lebih 

banyak lagi maka siswa tersebut dapat membedakan mana yang baik 

dan buruk dalam memilih pergaulan dalam bersosial. Oleh karena itu 

etika pergaulan remaja saat ini harus diperhatikan, agar remaja tidak 

terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, seperti berbohong, saling 

membenci, memakai narkoba, berjudi, mencuri, di dalam kehidupan 

remaja 

2. Peran keagaaman dalam meningkatkan Etika berperilaku di  Madrasah 

Aliyah Negeri 1 kotamubagu diterapkan melalui program-program 

kegiatan yang di susun yaitu: 

a. Program harian terdiri dari: 

1) Sholat Zhuhur Berjamaah 

b. Progam mingguan terdiri dari: 

1) Melaksanakan praktik adzan 
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2) Praktik shalat fardhu secara berjamaah 

3) Zikir bersama setelah shalat 

4) Berdoa 

5) Bersedekah melalui kotak amal yang diedarkan oleh peserta 

didik 

6) Menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pilihan dan doa-doa 

harian 

7) Mendengarkan ceramah atau kultum, baik yang di sampaikan 

oleh guru maupun yang di sampaikan oleh siswa itu sendiri. 

c. Program Bulanan seperti: 

1) Seminar Keagamaan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang etika pergaulan siswa dimadrasah 

aliyah negeri 1 kotamobagu  (MAN) dapat disimpulkan bahwa etika pergaulan 

siswa masih mengambarkan kategori baik. 

B. Saran 

Agar pembinan akhlak peserta didik teratasi dengan baik, maka diharapkan 

kepada seluruh pimpinan agar dapat berkerjasama dalam memberikan spirit 

dan ruang gerak yang luas kepada seluruh guru dalam menerapkan aturan-

aturan yang relevan dengan kondisi peserta didik serta memberikan daya 

dukung terhadap segala kebutuhan peserta didik terutama yang berkaitan 

dengan pengadaan buku-buku referensi penunjang bidang study. 
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PROFIL MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTAMOBAGU 

 

1. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu  

 Amanant Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 menyebutkan bahwa 

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan  Oleh karena itu Departemen Agama yang sekarang ini 

diganti istilah dengan Kementerian Agama mengambil bagian turut serta untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya berkecimpung pada proses 

pembinaan umat, dan membuka peluang untuk memproses pembentukan sumber 

daya manusia yang cerdas yang pada gilirannya dapat mengisi pembangunan 

bangsa Indoneseia pada umumnya baik dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

maupun iman dan taqwa. Dalam rangka pelaksaan kegiatan tersebut tentu 

Kementerian Agama tidak berjalan sendiri akan tetapi ada kerja sama yang baik 

dengan Kementerian Pendidikan sehingga terwujud proses pembelajaran 

dilingkungan Kementerian Agama yang sampai dengan saat ini tidak sedikit 

sumber daya manusia yang merupakan out put dari madrasah. 

  Madrasah identik dengan Sekolah  yang datangnya inisiatif dan partisipasi 

dari masyarakat itu sendiri untuk belajar dan kemudian direspon oleh orang-orang 

yang peduli dengan keinginan masyarakat sehingga dibukalah tempat-tempat 

belajar dilingkungan dimana masyarakat berada dan tempat belajar tersebut diberi 

istilah Madrasah agar mendapat legitimasi  Pemerintah sehingga subtansinya 

penyelenggarakan proses pembelajaran secara formal. Dengan adanya 

perkembangan yang begitu pesat dan antusias masyarakat meningkat dari waktu 
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kewaktu,maka Madrasah yang awalnya dikelolah oleh masyarakat atau yayasan 

dirasa perlu untuk disesuaikan terutama masalah status yang dari swasta menjadi 

negeri. 

  Madrasah Aliyah Negeri Kotamobagu pada awalnya bernama Yayasan 

Daarul Ulum yang didirikan pada tahun 1985 kemudian diserahkan ke Departemen 

Agama untuk di negerikan pada tahun 1992 dan berubah namanya menjadi 

Madrasah Aliyah Negeri I (MAN) di Kotamobagu.  

1. Identitas Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu 

Informasi Data Madrasah 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu 

TahunBerdiri : 1985 

SK Pendirian : No. 42 Tahun 1992         

    Tgl. 21 Januari 1992 

Alamat Madrasah : Jl. Hi. ZakariaImbanKotamobagu 

   

  

      

Kelurahan : Mongondow 

Kecamatan : Kotamobagu Selatan 

Kota/Kabupaten : Kotamobagu KodePos : 95717 

Telepon : (0434) 21928 Fax :  21928 

Website :   Email :   

Luas Tanah : 15,229 M2 
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SertifikatBangunan :   

 

2. Luas  Tanah : 

DATA SEKOLA0048 

Luas Tanah Mad 

1.    5.229     M2 

2.  10.000     M2 

No Sertifikasi 

18.05.12.01.4.00001 

18.05.12.02.4.00002 

Tanggal 

26.04.2000 

20.12.2002 

Statistik Madrasah 311170401004  

 

3. Nama-nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu 

Kepala Madrasah (Sejak Tahun Berdiri S/D Sekarang) 

   
1. Nama : Sukata 

Periode : 1985 s/d 1992 

2. Nama : Drs. Darisun 

Periode : 1992 s/d 1994 

3. Nama : Drs. Muhammadeng 

Periode : 1994 s/d 1996 

4. Nama : Drs. NajibGilalom 

Periode : 1996 s/d 2005 

5. Nama : Drs. PilotoDamogalad 
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Periode : 2005 s/d 2006 

6. Nama : Drs. Erwin Van Gobel 

Periode : 2006 

7. Nama : Drs. BuloPaputungan 

Periode : 2006 s/d 2008 

8. Nama : Dra. Hj. Khairun  Nissa 

Periode : 2008 s/d Januari 2012 

9. Nama  : SuliantiMamonto, S.Pd, M.Pd 

Periode : Januari 2012 s/d 2017 

10,Nama : Liliyanti Kaawoan, M.Pd 

Periode  : 2017 s/d  sekarang 

 

4. Jumlah Kelas Dan Keadaan Siswa 

Kelas X A Kelas X B Kelas X C Kelas X D Kelas X E Kelas X F Total Siswa 

L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh 

8 15 23 10 11 21 10 13 23 7 16 23 8 19 27 6 

19 

 

 

25 49 

93 

142 

 

KELAS XI 
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IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2 BAHASA  Total Siswa 

L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh 

 

11 

 

25 36 13 22 35 10 18 28 13 18 31 5 18 23 52 101 153 

 

KELAS XII 

IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2 BAHASA 1 BAHASA 

2 

TOTAL 

SISWA 

L P Jl

h 

L P Jl

h 

L P Jl

h 

L P Jl

h 

L P Jl

h 

L P Jlh L P Jlh 

 

10 

 

22 32 12 21 33 15 16 31 15 13 28 6 19 25 11 18 29 69 109 178 

 

5. Data Personal Guru 

DATA GURU MAN 

KOTAMOBAGU 
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NAMA KET. 

Liliyanti Kaawoan, M,Pd Kepala Madrasah 

Dra. Hj. Khairun Nissa  

Binar, , S.Pd, M.Si Waka Kurikulum 

Nurfuadi, S.Ag, M.Pd Waka Sarana 

Maryam Adam,S.Ag,  M.Pd Waka Kesiswaan 

Hj. Tensy Daun, S.Pd Waka Humas 

Dra. T. Harjodiwirjo  

Dra. Rien H.T. Liando  

Dra. Salma Potabuga  

Dra. Hamsiaty  Potabuga  

Irmah S Pundong S.Pd  

Hernawati M. S.Pd  

Asnani Adama, S.Pd  

Suryani Tomayahu  

M. Paputungan, S.Pd  

Eno Paputungan, S.Pd  

Mariam Adam, S.Ag  

Satriana M. S.Ag  

Neliy Mokodompit, S.Pd  

Binar M.SI  

Suyono, S.Ag  
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Rostina L, S.Pd  

Asri Maaku, S.Pd  

Nurhasanah, MSI  

N. Masloman, S.Pd  

Susanti Hayat, S.Pd  

Sukreni Kobandaha, S.Pd  

Sofianty Datunsolang S. Pd  

Liliyanti Kaawoan, S.Pd  

Intan S. Mokodompit, S.Pd  

Hj. Sitti Khusnul Kh. S.Pd  

Nur Fuadi, S.Ag  

Hendi Suangi, S.Pd  

Wiwin Lahay, S.Pd  

Hj. Rahma, S. Ag  

Jarulina M. S.Pd.I  

Ni'mah Paputungan, S.Pd  

Nira Ussu, S.Si  

Nova S. Hatam, AM.Pd  

Masniati P. S.Ag-  

Nadia K. Rauf,  S.Pd  

Slamet Riyadi, S.Ip  

Ansar Mandeng, S.Ag  
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Farid Potabuga, S.Pd  

Ifdawan Dundo, S.Pd  

 

 

INSTRUMEN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Kepala Sekolah 

1. Berapa jumlah siswa yang menuntut ilmu di MAN kotamubagu ? 

2. Seberapa dekat bapak/ibu dengan siswa yang menuntut ilmu di MAN 

Kotamubagu? apakah hanya pada saat penyampaian/mengajar atau ada 

bimbingan khusus pada siswa saat mereka berprestasi atau membuat 

masalah ? 

3. Saat ini kepintaran akademis seolah menjadi tolak ukur kecerdasan, 

sehingga pendidikan moral dikesampingkan. Bagaimana pendidikan 

moral, akhlak siswa menurut bapak/ibu ? 

4. Sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana bapak/ibu meningkatkan 

akhlak prilaku murid ? apakah ada program-program yang menjadi yang 

di berikan ?  

5. Bagaimana bapak/ibu menerapkan kedispinan dan tata tertib di sekolah 

ini ? 

6. Apa tindakan bapak/ibu saat ada siswa yang melakukan tindakan-

tidakan di luar kententuan moral dan aqidah ? 

7. Apa upaya yang di lakukan agar masalah tersebut tidak terulang kembali 

? 
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8. Dan apa upaya bapak/ibu dalam meningkatkan akhlak dan moral siswa-

siswi di MAN kotamubagu ? 

B. Guru 

1. Bagaimana timbal balik yang murid dalam melakukan kegiatan belajar-

mengajar di ruangan kelas ?  

2. Bagaimana prilaku murid saat di dalam dan di luar ruangan kelas ? 

3. Apakah ada hal-hal yang dilakukan guru di luar sekolah agar muridnya 

tidak terjemus dalam pergaulan bebas ? 

4. Zaman sekarang banyak sekali beredar di media sosial, bagaimana 

murid melakukan tindakan tidak terpuji kepada guru, apakah hal itu juga 

terjadi di sekolah ini ? atau ada tindakan yang tidak terpuji yang 

dilakukan murid di sekolah ini kepada guru ? 

5. Apa upaya guru agar muridnya tidak terpengaruh pergaulan bebas ? 

C. Ketua osis 

1. Sebagai ketua osis yang di pilih sebagian besar murid yang ada di 

sekolah ini.. seberapa dekat anda dengan semua murid di sekolah ini ?   

2. Intereaksi apa yang sering di lakukan anggota osis kepada siswa lain ? 

3. Apakah ada program yang khusus di buat anggota osis kepada siswa-

siswa dalam meningkatkan moral dan akhlak siswa MAN Kotamubagu 

? 

4. Sebagai salah satu generasi muda, bagaimana tanggapan anda terhadap 

pergaulan siswa zaman sekarang ? 
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5. Bagaimana anda melindungi diri anda terhadap pergaulan bebas yang 

marak terjadi saat ini, khususnya saat masa-masa SMA ? 

6. Apa saja contoh baik yang bisa anda berikan kepada siswa lainnya ? 

7. Dan bagaimana anda dalam meningkatkan prilaku baik siswa yang ada 

di sekolah ini ?  

D. Siswa 

1. Apa yang menjadi motivasi anda untuk bersekolah di MAN kotamubagu 

? 

2. Menurut anda, bagaimana kondisi pergaulan siswa zaman sekarang ? 

3. Pendapat anda terhadap pergaul bebas ?  

4. Bagaimana anda meningkatkan akhlak prilaku anda di era pergaulan 

bebas saat ini? 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

Wawancara dengan kepala sekolah Ibu Liliyanti Kaawoan, M.Pd, 
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Wawancara dengan Guru pembina Mata pelajaran Aqidah Akhlak Ibu Masniati P, 

S.Ag, 
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Dokumentasi dengan beberapa siswa di Madrasah Aliyah Negeri I Kotamubagu 
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Wawancara dengan Jihan Rizki Fadilan Gobel selaku ketua OSIS, dan 2 siswa yang 

bernama Inggrid A. Datunsolang dan Arifin Van Gobel. 
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Guru Pesikologi 

 

Guru Bidang kesiswaan 
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