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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk 

menjelaskan lebih lanjut tentang hasil penelitian. Peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif untuk menjelaskan uraian hasil penelitian yang telah 

diperoleh di MTs Syafi’iyah Besuk dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, maka dapat dipaparkan data hasil penelitian 

sebagai berikut. 

1. Deskripsi data lapangan Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada Allah SWT di MTs Syafi’iyah Besuk 

Probolinggo. 

 Berbicara dan membahas tentang akhlak, yang terlintas dalam benak 

dan bayangan kita adalah bagaimana kita berperilaku baik dengan sesama 

manusia, misalnya untuk orang tua, untuk guru, untuk tamu, atau yang 

lainnya. Jarang atau mungkin tidak pernah terlintas di benak kita ada akhlak 

yang lebih agung dari itu semua, yaitu akhlak kita untuk Allah Swt.  

 Akhlakul karimah merupakan cerminan dari umat Islam yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai ajaran Islam untuk selalu 

berakhlak mulia. Hal ini juga diterapkan di MTs Syafi’iyah Besuk, akhlakul 
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karimah sangat dijunjung tinggi. Sebagai sekolah yang berlabel madrasah, 

tentu MTs Syafi’iyah Besuk ini tidak hanya menginginkan mencetak 

generasi yang berintelektual tetapi juga generasi yang berakhlakul 

karimah.117 

 Bapak Aminuddin selaku kepala Sekolah MTs Syafi’iyah Besuk 

mengungkapkan bahwa : 

MTs Syafi’iyah Besuk ini sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah, 

karena memang akhlakul karimah ini adalah tujuan kami untuk 

mencetak generasi yang berintelektual dan berakhlakul karimah. 

Apalah gunanya ilmu yang sangat banyak tetapi tidak disertai dengan 

akhlak yang baik. Sehingga kami dari pihak MTs Syafi’iyah Besuk 

mengusahakan untuk membina akhlakul karimah siswa baik melalui 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran.118 

 

 Bapak Yusri selaku wakil kepala sekolah menambahkan bahwa, “MTs 

Syafi’iyah Besuk merupakan salah satu sekolah yang sangat menjunjung 

tinggi akhlakul karimah. Karena dalam kesehariannya di MTs Syafi’iyah 

Besuk juga selalu dihimbau untuk menerapkan akhlakul karimah”.119 Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abd Muhyi bahwa : 

Orang yang menuntut ilmu, juga harus bisa menjadi orang yang benar, 

dan menjadi orang yang benar itu harus belajar tata krama, harus 

mengerti batas-batas norma yang harus dijaga, dan juga harus bersikap 

baik. Dari situlah, kami berusaha untuk mendidik siswa MTs 

Syafi’iyah Besuk ini menjadi siswa yang berkepribadian baik, dengan 

 
 117 Observasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 14/06/2019 

 118 Wawancara dengan Bapak Aminuddin, selaku Kepala Sekolah MTs Syafi’iyah Besuk. 

14/06/2019 

 119 Wawancara dengan Bapak Yusri selaku wakil kepala sekolah di MTs Syafi’iyah Besuk 

14/06/2019 
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selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah dan mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya.120 

 

 

Gambar 1. Selesai sholat dhuha berjamaah121 

 Guru dalam Meningkatkan akhlakul karimah kepada Allah SWT lebih 

banyak memberikan perhatian lebih kepada siswa khususnya dalam hal 

ibadah dan pengarahan khusus kepada siswa yang semangat ibadahnya 

menurun. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abd Muhyi 

bahwa : 

Strategi guru untuk memperkenalkan anak agar berakhlakul karimah 

kepada Allah SWT, maka harus mengenalkan anak terlebih dahulu 

kepada ke-Esaan Allah SWT. Allah telah mencipatkan manusia, telah 

mencipatkan alam seisinya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

tanpa dipungut biaya, Allah memberikan manusia kesehatan dan juga 

rejeki. Semua hal tersebut harus disyukuri, dan cara mensyukuri 

 
 120 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 14/06/2019 
121 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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terbaik yaitu dengan berterimakasih kepada Allah SWT dengan 

memanfaatkan pemberian Allah tersebut dengan sebaik-baiknya dan 

selalu menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-

Nya.122 

 Bapak Yusri juga berpendapat ketika di wawancarai bahwa : 

Berakhlakul karimah kepada Allah adalah akhlakul karimah yang 

paling utama. Karena Allah adalah Sang Khaliq yang menciptakan 

manusia dan seluruh alam beserta isinya. Karena itu manusia harus 

beribadah kepada Allah. Dan akhlakul karimah kepada Allah yaitu 

dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu saya 

berusaha untuk mengajak anak-anak agar rajin beribadah. Anak-anak 

terus saya dekati dan saya motivasi sehingga anak-anak menjadi rajin 

beribadah kepada Allah SWT.123 

 

 
 

Gambar 2. Sholat dhuha berjamaah124 

 

 Setelah siswa didekati dan dimotivasi untuk dikenalkan kepada Allah 

SWT, maka guru juga harus memberikan penjelasan mengenai akhlakul 

 
 122 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 15/06/2019 

 123 Wawancara dengan Bapak Yusri Selaku Wakil Kepala Sekolah MTs Syafi’iyah 

Besuk15/06/2019 
124 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 



79 
 

 

karimah kepada Allah SWT dan memberikan teladan untuk berakhlakul 

karimah kepada Allah SWT. Dengan demikian siswa secara tidak langsung 

akan terbiasa mengikuti gurunya dan terbiasa untuk berakhlakul karimah 

kepada Allah dengan tekun beribadah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Rosi bahwa : 

Mengajak anak untuk tekun beribadah itu tidak serta merta hanya 

menyuruh anak saja, melainkan juga harus memberikan contoh dan 

teladan terlebih dahulu, baru kemudian siswa akan mengikuti apa yang 

guru lakukan dan menuruti apa yang kita perintahkan dan nasihatkan. 

Ketika mengajak siswa untuk rajin shalat berjama’ah, guru harus 

terlebih dahulu untuk rajin shalat berjama’ah baru kemudian siswa 

akan termotivasi untuk meniru guru.125 

 

Bapak Abd Muhyi juga menambahkan ketika diwawancarai bahwa : 

Menjadikan anak untuk seperti apa yang kita perintahkan itu sangatlah 

susah, tetapi menjadikan anak untuk menirukan apa yang kita lakukan 

dengan mengajaknya melakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. 

Sehingga ketika mengajak siswa untuk selalu menjalankan semua 

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, maka guru juga 

harus ikut serta melakukannya.126 

 

Selain wawancara, peneliti juga memakai observasi sebagai teknik 

pengumpulan data, berikut ini observasi yang peneliti lakukan dapat 

digambarkan sebagi berikut: 

Peneliti mengamati tentang strategi guru dalam meningkatkan akhlakul 

karimah. Dari observasi yang peneliti lakukan mengamati kegiatan guru 

 
 125 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

15/06/2019 
 126 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 15/06/2019 
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dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti mengamati bahwa strategi yang dipih 

oleh guru tepat sekali. Ketika selesai guru menerangkan, siswa melakukan 

diskusi, kemudian memperagakan suatu peran tentang akhlak, hal ini peneliti 

mengamati siswa begitu mahir ketika memperagakan, juga mudah menerima 

pelajaran agama. Tidak hanya didalam kelas saja, tetapi diluar kelas. 

Mungkin karena dorongan ilmu dan kegiatan dari pondok. Kemudian 

perilaku akhlak tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.127 

Bapak Abdul Muhyi juga berpendapat bahwa : 

Kita lebih mengutamakan praktek dari pada hanya menggunakan 

penjelasakan saja, karna dengan praktek kita bisa lebih tau siswa yang 

bener-benar sudah mengerti apa yang kita jelaskan dengan siswa yang 

hanya mengerti penjelasan saja dari pada penerapannya.128 

 

 
 

Gambar 3. Pembacaan surat yasin dan doa sebelum masuk kelas129 

 
127 Observasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
128 Wawancara dengan Bapak Abdul Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak Di MTs Syafi’iyah 

Besuk Probolinggo 
129 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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 Siswa ketika sudah mulai rajin dan mau mengikuti ajakan guru untuk 

selalu taat kepada Allah dengan tekun beribadah, maka sebagai guru harus 

selalu memotivasi siswa agar semangatnya tidak kendur. Karena motivasi 

sangatlah perlu untuk menumbuhkan semangat siswa terutama untuk selalu 

taat kepada Allah SWT dengan tekun beribadah. Menjadi orang yang baik 

itu susah, tetapi ketika lingkungan dan motivasi mendukung maka itu 

sangatlah mudah. Hal ini seperti yang peneliti jumpai ketika observasi di 

MTs Syafi’iyah Besuk bahwa beberapa guru sedang memotivasi siswa untuk 

selalu rajin shalat berjama’ah di masjid. Dan kemudian dilanjutkan dengan 

siswa shalat dhuhur berjama’ah di masjid yang sudah menjadi rutinan setiap 

harinya ketika adzan shalat dhuhur telah dikumandangkan. 

Sesuai apa yang telah dipaparkan oleh guru PAI yaitu dalam 

melaksanakan suatu pembelajaran dibutuhkan strategi pembelajaran yang 

bagus dan tepat, yang tujuannya memberikan pemahaman dan penjelasan, 

kemudian dapat diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama mengenai tentang akhlakul karimah. Yang supaya menjadi siswa 

yang beriman dan bertaqwa yang unggul, terampil dan akhlak yang mulia. 

Sesuai pendapat yang di ungkapkan oleh salah satu siswa MTs 

Syafi’iyah Besuk Probolinggo yaitu : 

Semua guru mengharapkan kita semua menjadi siswa yang beriman 

dan Taqwa yang Unggul, Terampil dan Akhlaq Mulia. Mewujudkan 

seluruh aktifitas dan lingkungan yang islami. Guru juga menerapkan 

proses belajar mengajar yang efektif dan kondusif. Membekali siswa-
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siswi dengan ketrampilan yang islami. Menanamkan dan 

mengembangkan akhlaqul karimah yang sesuai dengan visi dan misi 

yang ada di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo.130 

 

 Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh siswa MTs Syafi’iyah 

Besuk bahwa :  

Bapak Abd Muhyi dan Bapak Rosi selalu memotivasi kita agar kita 

tidak malas ke masjid. Terutama di bulan puasa, jadi harus lebih 

ditingkatkan lagi ibadahnya. Karna bulan puasa itu bulan yang 

berlipat-lipat pahalanya jadi harus selalu rajin beribadah. Sebagai 

wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT.131 

 

 Peneliti juga menjumpai ketika sedang berada di lokasi penelitian 

yaitu di MTs Syafi’iyah Besuk bahwa siswa sedang membaca Al-Qur’an 

sebagai wujud kecintaan siswa kepada Al-Qur’an.132 

 

Gambar 4. Qiroatul Qur’an Siswa MTs Syafi’iyah Besuk133 

 
130 Wawancara dengan salah satu Siswa MTs Syafi’iyah Besuk  17/06/2019 

 131 Wawancara dengan salah satu Siswa MTs Syafi’iyah Besuk  17/06/2019 

 132 Observasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 17/06/19 
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 Peningkatkan akhlakul karimah kepada Allah SWT ini membuat siswa 

MTs Syafi’iyah Besuk menjadi siswa yang rajin beribadah dan taat kepada 

Allah SWT. Dan siswa sangat antusias untuk memperbaiki diri menjadi 

manusia yang lebih baik dan selalu dekat dengan Allah SWT. 

Bapak Rosi juga menambahkan bahwa metode yang digunakan yaitu : 

“Saya buat kelompok.. Siswa kan biasanya rame kalau dikelas, mungkin 

mereka kurang suka dengan pelajarannya, makanya saya gunakan 

metode kelompok. Karena anak-anak suka kalau belajar bersama, 

mengerjakannya bareng-bareng gak dikerjakan sendiri. Kalau dibuat 

kelompok, anak-anak lebih senang.. Tapi, ya jarang, tergantung 

materinya apa nanti yang akan diajarkan”.134 

 

2. Deskripsi data lapangan Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada Sesama Manusia di MTs Syafi’iyah Besuk 

Probolinggo. 

 Akhlakul karimah yang paling menonjol dan terlihat adalah akhlakul 

karimah kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup 

dengan saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk 

itu harus selalu bersikap baik dan ramah kepada semua orang. Ketika kita 

menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh Bapah Abd Muhyi bahwa : 

Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain untuk 

dimintai bantuan dan juga pertolongan. Sehingga kita sendiri juga 

harus ringan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan 

 
133 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
134 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

18/06/19 
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pertolongan. Kita harus berbuat baik kepada semua orang dan selalu 

sopan santun.135 

 

 Guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada sesama manusia, 

yang dilakukan di MTs Syafi’iyah Besuk yaitu dengan melakukan 

pendekatan kepada siswa dan memberikan perhatian lebih kepada siswa 

yang perilakunya kurang baik dan memberikannya pengarahan serta 

mengawasi siswa lainnya agar selalu berperilaku baik.136 Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapah Abd Muhyi bahwa : 

Untuk meningkatkan akhlakul karimah siswa kepada sesama manusia 

maka kita harus memperhatikan setiap perilaku siswa, ketika ada 

beberapa siswa yang berlaku tidak baik dan kurang sopan, maka anak 

tersebut harus didekati, diajak ngobrol dengan baik-baik dan di 

nasihati. Mungkin satu atau dua kali tidak mempan, tetapi ketika siswa 

terus dinasehati dan diberi pengarahan secara terus menerus maka 

siswa akan berubah menjadi lebih baik.137 

 

 
Gambar 5. Peduli terhadap sesama manusia138 

 
 135 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 17/06/2019 

 136 Observasi di MTs MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 18/06/2019 

 137 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 18/06/2019 
138 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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Bapak Rosi juga menjelaskan bahwa : 

Dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa kepada sesama manusia 

maka guru harus melakukan pendekatan kepada siswa, sehingga siswa 

menjadi dekat dengan guru dan akan mengikuti apa yang guru 

sarankan dan juga nasihatkan. Salah satunya yaitu dengan memberikan 

nasihat kepada siswa untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan 

juga saling menghormati, sehingga kita juga akan dihargai oleh orang 

lain.139 

 

 Strategi guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada sesama 

manusia yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai akhlakul karimah 

kepada sesama manusia dan memberikan teladan untuk berakhlakul karimah 

kepada sesama manusia. Hal ini seperti yang peneliti jumpai ketika di 

lapangan melakukan observasi di MTs Syafi’iyah Besuk bahwa guru 

memberikan penjelasan kepada siswa untuk berperilaku baik kepada sesama 

manusia. 

 Bapak Rosi melanjutkan menjelaskan bahwa : 

Dalam membina akhlakul karimah kepada siswa, maka siswa harus 

diberikan penjelasan mengenai apa itu akhlakul karimah, bagaimana 

berakhlakul karimah kepada sesama manusia, kenapa harus 

berakhlakul karimah, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita 

berakhlakul karimah. Itu semua harus dijelaskan kepada siswa dengan 

gamblang. Dan tidak berhenti disitu saja, melainkan juga harus 

memberikan contoh dan teladan bagaimana berakhlakul karimah 

kepada sesama. Sehingga siswa juga akan termotivasi untuk 

berakhlakul karimah dan akan menjadi kebiasaan baik siswa.140 

 

 

 
 139 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

19/06/2019 
140 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 16/05/2019 
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 Bapah Abd Muhyi juga menambahkan ketika diwawancari bahwa : 

Cara terbaik yang dapat dilakukan oleh guru akidah akhlak dalam 

meningkatkan akhlakul karimah siswa kepada sesama manusia yaitu 

dengan memberikan teladan bersikap baik kepada sesama manusia 

dengan saling tolong menolong dan saling menghargai. teladan adalah 

kunci utama agar siswa mengikuti apa yang kita lakukan yaitu berbuat 

baik kepada sesama manusia.141 

 

Stratgei guru dalam meningkatkan akhlak siswa yaitu untuk mencapai 

keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia muslim secara menyeluruh 

melalui latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan panca indra 

sehingga memiliki kepribadian yang utama. 

 
Gambar 6. Akhlak guru terdahap siswa142 

 

 

 
 141Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 19/06/2019 
142 Dokumentasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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Sepertia yang diungkapkan oleh bapak Abdul Muhyi bahwa : 

Kalau menurut saya strategi guru dalam meningkatkan akhlak siswa 

yang .... bisa membangun akhlak siswa itu sendiri dan harus diamalkan 

katauhidannya dalam kehidupan sehari-hari.143 

 

 Peningkatkan akhlakul karimah siswa MTs Syafi’iyah Besuk agar 

menjadi anak yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan dan sopan santun 

kepada sesama, hal ini dibuktikan dengan ketika peneliti berada di lokasi 

penelitian, beberapa siswa menyapa dengan ramah dan mempersilahkan 

untuk ke ruang guru. Siswa memang terlihat sangat antusias untuk berusaha 

menebarkan kebaikan dengan selalu sopan santun dan ramah. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh M. Noval bahwa : 

Kami di sekolah MTs Syafi’iyah Besuk ini diajarkan untuk selalu 

berbuat baik kepada sesama, untuk selalu sopan santun dimanapun 

tempatnya, untuk selalu menghormati orang lain dan selalu siap untuk 

menolong. Dan kami juga sangat senang untuk melakukannya, karena 

dengan begitu kita akan banyak teman dan tambah saudara. Kalau 

sewaktu-waktu kita butuh bantuan pasti selalu dibantu.144 

 

Disini dengan tegas dikemukakan bahwa strategi guru dalam 

meningkatkan akhlak dan mental anak didik yang berkepribadian muslim 

harus benar-benar di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Agar tujuan strategi 

guru dalam meningkatkan akhlak siswa di MTs Syafi’iyah Besuk itu tercapai 

maka di MTs Syafi’iyah Besuk megadakan beberapa aktifitas keagamaan 

 
143 Wawancara dengan Bapak Abdul Muhyi selaku guru akidah akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk Probolinggo 
 144 Wawancara dengan M Noval salah satu siswa Mts Syafi’iyah Besuk 19/06/2019 
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seperti dilaksanakannya pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilakukan 

setiap pagi hari pukul sebelum masuk kelas disalurkan melalui salon-salon 

kelas. Disini siswa Cuma mendengarkan melalu salon-salon, sementara ini 

yang membacanya masih guru PAI tapi rencananya akan dilakukan oleh 

siswa secara bergilir.145 

 Siswa diajarkan untuk selalu menerapkan akhlakul karimah dengan 

siapa saja dan dimana saja, maka guru tidak akan lepas begitu saja, 

melainkan guru juga harus tetap mengawasi dan mengevaluasi siswa untuk 

selalu memberikan motivasi. Karena sewaktu-waktu semangat siswa untuk 

berakhlakul karimah dapat kendur. Selain itu, sikap siswa dalam kehiduapn 

sehari-hari juga termasuk dalam penilaian sikap mata pelajaran akidah 

akhlak sehingga guru juga harus mengamati perkembangan sikap siswa. Hal 

ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abd Muhyi bahwa : 

Sikap siswa dalam kesehariannya itu merupakan salah satu target 

penilaian sikap siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak. Oleh karena 

itu, kami selaku guru juga harus tetap mengevaluasi siswa dan 

kemudian diolah menjadi sebuah nilai sikap.146 

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rosi ketika di wawancarai 

bahwa : 

Pelajaran akidah akhlak juga memiliki penilaian sikap, penilaian ini 

diambil dari sikap siswa dalam kesehariannya baik di dalam kelas 

 
145 Observasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 146 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 20/06/2019 
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maupun di luar kelas. Hal ini yang menjadikan kami sebagai guru terus 

membina akhlak siswa dan sekaligus mengevaluasinya.147 

 Sikap keseharian siswa MTs Syafi’iyah Besuk ini juga akan menjadi 

sorotan dari masyarakat, dan masyarakat juga akan ikut menilai. Dengan 

adanya peningkatan akhlakul karimah siswa ini, maka masyarakat akan 

memberikan penilaian yang positif kepada siswa MTs Syafi’iyah Besuk. 

Bapak Abdul Muhyi juga menjelaskan bahwa : 

Memberikan pemahaman dan penjelasan untuk pentingnya akhlakul 

karimah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Siswa 

dituntut memberikan contoh akhlakul karimah untuk diterapkan di 

kehidupan sehari-hari. Kalau strategi pembelajaran, saya memakai 

strategi pembelajaran inkuiri dan konstektual. Karena suatu strategi ini 

saya buat diskusi yang tujuannya untuk melatih siswa berfikir, 

kemudian setelah diskusi saya memberikan tugas untuk 

memperagakan seperti bermain peran, yang tujuannya supaya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.148 

Sasaran yang ditempuh atau ditinjau dalam peningkatan akhlak siswa 

di MTs Syafi’iyah Besuk ini adalah Kepribadian yang memiliki akhlak mulia 

dan tingkat kemuliaan akhlak yang sangat erat kaitannya dengan tingkat 

keimanan. Dalam pembinaan akhlak siswa, hendaknya setiap guru menyadari 

bahwa dalam pembinaan akhlak sangat diperlukan pembinaan yang sangat 

intensif dan latihan-latihan akhlak pada siswa bukan hanya diajarkan secara 

teoritis, tetapi harus diajarkan kearah kehidupan praktis. 

 

 
 147 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

20/06/2019 
148 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 20/07/19 
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3. Deskripsi data lapangan Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada Lingkungan di MTs Syafi’iyah Besuk 

Probolinggo. 

 Selain berakhlakul karimah kepada Allah SWT dan sesama manusia, 

juga harus berakhlakul karimah kepada Lingkungan. Pada dasarnya, akhlak 

yang diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi 

manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara 

manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungan. 

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan 

pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Hal ini 

juga diterapkan di MTs Syafi’iyah Besuk. Di MTs Syafi’iyah Besuk guru 

berusaha mengenalkan Lingkungan kepada siswa sehingga siswa mulai 

untuk perduli dengan Lingkungan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Abd Muhyi bahwa : 

 Pendekatan yang kami lakukan untuk meningkatkan akhlakul karimah 

siswa kepada Lingkungan sekiar yaitu dengan mengenalkan siswa 

kepada Lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi pada Lingkungan, 

akan berdampak dan berpengaruh juga kepada manusia. Sehingga 

manusia harus menjaga dan melsetarikan alam sekitar.149 

 

Strategi merupakan sebuah rancangan yang akan dilaksanakan dengan 

langkah-langkah yang tepat untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang 

ingin dicapai. Sebuah strategi pertama kali dalam meningkatkan akhlakul 

 
 149 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk  21/06/2019 
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karimah siswa di MTs Syafi’iyah Besuk adalah dengan memberi penjelasan 

tentang bagaimana cara berakhlak yang benar terhadap lingkungan. Seperti 

penuturan dari Bapak Aminuddin selaku kepala sekolah di MTs Syafi’iyah 

Besuk sebagai berikut: 

Strategi dalam meningkatkan akhlak kepada lingkungan di MTs 

Syafi’iyah Besuk ini adalah dengan memberikan penjelasn mengenai 

bagaimana cara kita merawat dan menjaga lingkungan agar tetap 

bersih dan  membuang sampah pada tempatnya. Dengan diberi contoh 

atau keteladanan sikap dan juga dengan pembiasaan, dan pembinaan 

akhlakul karimah, maka siswa akan terbiasa hidup dilingkungan yang 

berakhlakul karimah.150 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rosi bahwa:  

Siswa MTs Syafi’iyah Besuk kami kenalkan dengan alam sekitar, 

sehingga siswa tau peran alam untuk manusia dan begitu juga 

sebaliknya peran manusia terhadap alam. Manusia harus menjaga 

kelestarian alam sehingga akan berdampak baik pula bagi manusia.151 

 

 Strategi Guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada 

lingkungan di MTs Syafi’iyah Besuk yaitu dengan memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi 

sehingga harus menjaga kelestarian alam. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Abd Muhyi bahwa : 

Manusia merupakan khalifah di muka bumi yang bertugas untuk 

menjaga dan melestarikan alam. Dan hal ini harus ditanamkan kepada 

siswa sehingga siswa tau akan tugas dan kewajibannya di bumi ini, 

salah satunya yaitu untuk merawat, menjaga dan melestarikan alam 

 
150 Wawancara dengan Bapak Aminuddin selaku kepala sekolah di MTs Syafi’iyah Besuk 

Probolinggo 

 151 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

21/06/2019 
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sekitar. Sehingga siswa akan tergerak hatinya untuk melestarikan alam 

sekitarnya.152 

 

Berikut ini adalah penuturan dari Bapak Yusri selaku wakil kepala 

sekolah di MTs Syafi’iyah mengenai strategi guru dalam meningkatkan 

akhlak kepada lingkungan yaitu: 

Memberikan pemahaman dan penjelasan untuk pentingnya akhlakul 

karimah baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Siswa 

dituntut memberikan contoh akhlakul karimah yaitu dengan 

dipraktekkannya bagaimana cara menjaga kebersihan, merawat 

lingkungan dan lain-lain. kemudian setelah diskusi saya memberikan 

tugas untuk memperagakan seperti bermain peran, yang tujuannya 

supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.153 

 

 

Gambar 7. Kerja bakti di luar Sekolah154 

 
 152 Wawancara dengan Bapak Abd Muhyi selaku Guru Akidah Akhlak di MTs Syafi’iyah 

Besuk 21/06/2019 
153 Wawancara dengan Bapak Yusri selaku wakil kepada sekolah di MTs SYafi’iyah Besuk 

Probolinggo 
154 Dokuntasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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 Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rosi ketika diwawancarai 

bahwa :  

Memberikan pengertian kepada siswa untuk selalu menjaga dan 

melestarikan alam merupakan salah satu bentuk akhlakul karimah 

kepada Lingkungan. Terlebih lagi manusia adalah khalifah di muka 

bumi ini, sehingga memang wajib untuk selalu menjaga dan 

melestarikan alam.155 

 

 strategi yang dilakukan guru akidah akhlak di MTs Syafi’iyah Besuk 

dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada Lingkungan yaitu dengan 

menghimbau siswa untuk selalu menjaga kebersihan, membuang sampah 

pada tempatnya dan mengajak siswa untuk gotong royong. Hal ini seperti 

yang peneliti jumpai ketika melakukan observasi di MTs Syafi’iyah Besuk 

bahwa siswa MTs Syafi’iyah Besuk selalu membuang sampah pada 

tempatnya156. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Siti Aisyah bahwa : 

Di MTs Syafi’iyah Besuk ini ada peraturan untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya. Sehingga memang dibiasakan untuk 

membuang sampah di tempat sampah yang di sediakan. Ini adalah hal 

kecil untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk akhlakul 

karimah kepada alam sekitar.157 

 

 
 155 Wawancara dengan Bapak Rosi Selaku Guru Alqur’an Hadits di MTs Syafi’iyah Besuk 

21/06/2019 
 156 Observasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 22/06/19 

 157 Wawancara dengan Siti Aisyah salah satu siswi di MTs Syafi’iah Besuk 24/06/2019 
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Gambar 8. Bentuk kepedulian siswa terhadap lingkungan158 

 Hasil dari peningkatan akhlakul karimah kepada lingkungan yaitu 

siswa MTs Syafi’iyah Besuk menjadi insan yang selalu melestarikan alam 

sekitar. Dan hal itu sudah terbukti dengan siswa selalu berusaha untuk 

membuang sampah pada tempatnya. Dan tidak merasa keberatan ketika 

melakukannya. Hal kecil namun jika menjadi kebiasaan akan memiliki 

dampak yang besar bagi lingkungan sekitar. 

B. Temuan Penelitian 

1. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

Allah SWT di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan peneliti, kemudian peneliti 

menemukan bentuk-bentuk Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada Allah SWT yaitu: 

 
158 Dokuntasi di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 
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a. Mengenalkan Ke-Esaan Allah dengan cara merenungi apa yang telah di 

ciptakannya yang telah nampak di dunia ini sehingga dengan demikian 

menyingkap nilai ke agungannya, hal demikianlah yang membuat kita 

bersyukur dengan mengucapkan kalimat thoyyibah, tahmid dan takbir. 

b. Khotmil Qur’an yang dilakukan oleh siswa di MTs Syafi’iyah Besuk 

menandakan adanya upaya untuk meningkatkan akhlak Al-karimah 

siswa kepada Allah. 

c. Istiqhosah rutin setiap hari jum’at dan utamanya di lakukan sebelum 

ujian, selain menghormati hari besar umat Islam menandakan bahwa di 

balik setiap usaha keras siswa harus di iringi dengan sikap tawakal 

kepada Allah. 

d. Sholat wajib berjamaah selalu di laksanakan di MTs Syafi’iyah Besuk 

untuk mendekatkan diri kepada Allah agar selalu berada pada 

lindungannya. 

e. Terjadwalkannya Sholat dhuha rutin di MTs Syafi’iyah Besuk sebagai 

upaya untuk mendisiplinkan atau memperkokoh akhlak kepada Allah. 

f. Membaca surat yasin sebelum masuk kelas menandakan bagaimana 

seorang hamba memohon ijin atau meminta hidayah agar ilmunya 

bermanfaat. 
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2. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

sesama manusia di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan peneliti, kemudian peneliti 

menemukan bentuk-bentuk Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada sesama manusia yaitu: 

a. Pendekatan guru akidah akhlak dalam meningkatkan akhlakul karimah 

kepada sesama manusia yaitu dengan memberikan perhatian lebih 

kepada siswa yang perilakunya kurang baik dan memberikannya 

pengarahan serta mengawasi siswa lainnya agar selalu berperilaku baik. 

b. Strategi guru akidah akhlak dalam meningkatkan akhlakul karimah 

kepada sesama manusia yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai 

akhlakul karimah kepada sesama manusia dan memberikan teladan 

untuk berakhlakul karimah kepada sesama manusia. 

c. Guru akidah akhlak juga berusaha memberikan evaluasi terhadap sikap 

dan perilaku siswa MTs Syafi’iyah Besuk setiap harinya. 

d. Saling memaafkan sesama manusia dengan cara tidak dendam ketika 

ada teman yang berbuat salah kepada kita. 

e. Siswa saling membantu dalam meringankan beban teman yang sedang 

mengalamai musibah atau cobaan hidup. 
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3. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

lingkungan di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan peneliti, kemudian peneliti 

menemukan bentuk-bentuk Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-

Karimah siswa kepada lingkungan yaitu: 

a. Pendekatan guru akidah akhlak dalam meningkatkan akhlakul karimah 

kepada lingkungan yaitu dengan mengenalkan siswa dengan alam 

sekitar. 

b. Kerja bakti atau membantu masyarakat untuk membersihkan lingkungan 

yang bisa mengotori alam agar tetap terjaga kebersihan lingkungan. 

c. Cara guru akidah akhlak dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada 

lingkungan yaitu dengan menghimbau siswa untuk selalu menjaga 

kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan mengajak siswa 

untuk gotong royong. 

d. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.  

e. Reboisasi dengan cara penanaman bibit pohon agar selalu terjaga 

kelestarian alam dan terhindar dari bencana alam. 

C. Analisis Data 

1. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

Allah SWT di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Akhlakul karimah merupakan cerminan dari kaum muslimin, karena 

Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang selalu menjunjung tinggi 
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akhlakul karimah sesuai ajaran agama Islam. Untuk itu kewajiban bagi setiap 

muslim untuk senantiasa berakhlakul karimah. Seiring dengan 

perkembangan zaman, akhlakul karimah kian merosot dan ditinggalkan 

nilai-nilainya, untuk itu sebagai guru berkewajiban untuk mendidik dan 

meningkatkan siswa untuk berkhlakul karimah. Seperti halnya yang 

dilakukan di MTs Syafi’iyah Besuk. 

 MTs Syafi’iyah Besuk sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah 

sehingga menjadi perhatian khusus untuk mendidikan dan meningkatkan 

siswa-siswanya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul 

karimah disini tidak hanya akhlakul karimah kepada sesama manusia saja, 

melainkan juga akhlakul karimah kepada Allah SWT sebagai sang Khalik 

dan juga kepada lingkungan sebagai salah satu kewajiban manusia di muka 

bumi. Sebagai madrasah yang menjunjung tinggi akhlakul karimah MTs 

Syafi’iyah Besuk menganjurkan kepada seluruh warga sekolah untuk Selalu 

sopan, tenggang rasa dan saling memaafkan. 

 Pembelajaran akidah aklak di MTs Syafi’iyah Besuk mengajarkan 

siswa untuk selalu berakhlakul karimah khususnya dalam berakhlakul 

karimah kepada Allah SWT. Dari cara yang digunakan dalam meningkatkan 

akhlakul karimah siswa kepada Allah SWT yaitu dengan mengajak siswa 

untuk tekun beribadah baik dengan menegakkan shalat berjama’ah, shalat 

dhuha, membaca Al Qur’an dan selalu mengingat Allah SWT dimanapun 

dan kapanpun serta selalu memotivasi siswa dan membiasakan siswa untuk 
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selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan cara ini 

berhasil diterapkan sehingga siswa menjadi siswa yang taat beribadah dan 

taat kepada Allah SWT. Walaupun memang sulit untuk membiasakan agar 

selalu mengingat Allah SWT dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan 

menjauhi semua larangan-Nya namun siswa di MTs Syafi’iyah Besuk sangat 

antusias untuk selalu berusaha dan belajar menjadi manusia yang taat kepada 

Allah SWT.  

2. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

sesama manusia di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Mengajarkan siswa untuk berakhlakul karimah kepada sesama 

manusia juga di terapkan oleh pihak MTs Syafi’iyah Besuk. Karena sebagai 

makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Untuk itu harus selalu berbuat baik kepada orang 

lain dan saling tolong menolong serta saling menghargai. 

MTs Syafi’iyah Besuk Juga mengajarkan kepada siswa untuk 

berakhlakul karimah kepada sesama manusia dengan saling menghormati, 

menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda, selalu sopan 

santun, saling menolong, dan juga saling menhargai, salah satunya yaitu 

melalui pelajaran akidah akhlak, guru terus memantau perkembangan 

perilaku anak setiap harinya yang akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus 

penilaian keseharian siswa. Namun demikian, akhlakul karimah kepada 

sesama manusia ini tidak hanya sebagai wacana untuk mendapatkan nilai, 
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tetapi benar-benar ditanamkan kepada siswa sehingga menjadi kebiasaan 

yang baik bagi siswa. 

Guru MTs Syafi’iyah Besuk memberikan pemahaman kepada siswa 

untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya dan memberikan teladan yang 

baik, sehingga siswa menjadi termotivasi untuk berbuat baik kepada sesama 

manusia juga. Sehingga siswa terbiasa untuk menghormati orang yang lebih 

tua dan menyayangi yang lebih muda, selalu menolong orang yang 

membutuhkan, sopan santun dan berperilaku baik. Hal ini menjadi 

kebanggaan tersendiri bagi pihak MTs Syafi’iyah Besuk karena masyarakat 

juga ikut mendukung untuk meningkatkan siswa menjadi siswa yang 

berakhlakul karimah. 

3. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

lingkungan di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo 

 Manusia sebagai khalifah di muka bumi, diberi tugas untuk mengelola 

bumi dalam artian manusia harus menjaga dan merawat kelestarian alam dan 

lingkungan. Hal inilah yang ditanamkan oleh guru kepada siswa di MTs 

Syafi’iyah Besuk untuk selalu menjag adan merawat alam sekitar. Merawat 

dan menjaga alam sekitat artinya yaitu merawat tanaman, merawat hewan 

peliharaan, menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan dan menjaga 

linkungan tetap asri. Hal yang dilakukan oleh guru MTs Syafi’iyah Besuk 

yaitu dengan mengenalkan siswa dengan alam sekitar sehingga siswa 

tergerak hatinya untuk merawatnya. Sedangkan guru MTs Syafi’iyah Besuk 
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menanamkan cinta lingkungan dan alam sekitar kepada siswa yang bertujuan 

juga untuk mendidik anak agar menjaga dan berbuat baik kepada lingkungan 

sekitar. 

 Guru menjelaskan bahwa alam telah memberikan banyak manfaat 

kepada manusia untuk itu manusia harus menjaga kelestarian alam, agar 

terus bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Guru MTs 

Syafi’iyah Besuk menghimbau siswa untuk selalu menjaga kebersihan, 

membuang sampah pada tempatnya dan mengajak siswa untuk gotong 

royong membersihkan lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

lingkungan sekolah agar tetap bersih, aman dan nyaman. 

 Semua cara tersebut dilakukan untuk mendidik dan meningkatkan 

akhlakuk karimah siswa kepada lingkungan dan siswa MTs Syafi’iyah 

Besuk ini sangat antusias untuk menjaga  kebersihan dan kelestarian alam 

lingkungan sekitarnya baik dengan cara merawat tanaman, hewan peliharaan 

dan kebersihan dan kelestarian alam lingkungan sekitarnya. 


