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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Upaya Guru Akidah Akhlak Membiasakan Siswa Berbudaya Religius di 

MTsN 1 Tulungagung 

Upaya guru akidah akhlak membiasakan siswa berbudaya religius di 

MTsN 1 Tulungagung adalah guru memberi motivasi, guru memberi sanksi 

serta melakukan pengawasan, dan kerjasama guru dengan seluruh pihak 

sekolah. Hasil temuan yang diperoleh dari upaya guru akidah akhlak adalah 

pemberian motivasi, motivasi adalah suatu dorongan agar seseorang 

melakukan sesuatu.  

Usaha ini menunjukkan bahwa guru akidah akhlak melaksanakan 

perannya sebagai motivator artinya guru memotivasi siswa dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan  pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru 

harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya 

cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar-

mengajar.
1
 

Motivasi bagi seorang guru diartikan sebagai usaha yang disadari oleh 

pihak guru untuk menumbulkan motif-motif pada diri murid yang menunjang 

                                                           
1
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 

hal. 142-143 
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kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar.
2
 Motivasi dapat timbul dari luar 

maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar 

diri individu diberikan oleh motivator seperti orangtuanya, guru, konselor, 

ustadz/ustadzah, orang dekat atau teman dekat, dan lain-lain. Sedangkan 

motivasi yang berasal atau timbul dalam diri seseorang dapat disebabkan 

seseorang mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu (cita-cita) 

dan lain sebagainya.
3
  

Berkenaan dengan motivasi guru merupakan bentuk motivasi 

ekstrinsik (motivasi dari luar individu) yaitu guru berupaya memotivasi siswa 

agar aktif mengikuti kegiatan budaya religius baik motivasi berupa lisan 

maupun tulisan, seperti dalam bentuk lisan guru berusaha mendorong siswa 

agar mengikuti pembiasaan yang diterapkan kemudian motivasi dalam bentuk 

tulisan seperti memasang slogan pendidikan dan poto siswa siswi berprestasi 

di area gedung madrasah. 

Contoh slogan pendidikan dari hasil penemuan seperti buku adalah 

sahabat terbaikmu a book is your best friend, sekolahku hijau sekolahku sehat 

jagalah kebersihan kebersihan pangkal kesehatan, respect your teacher love 

your friend that is sign that you are estimated studend students, budayakan 

senyum sapa salam sopan santun. Serta memasang poto siswa siswi 

                                                           
2
 Zakiyah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hal. 140 
3
 Purwa Admaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), hal. 320 
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berprestasi dengan mencantumkan nama, juara, dan jenis perlombaan seperti 

Ahmad Nadhif Juara I Lomba Vokalis Remaja Katagori Pelajar dan Pondok 

Pesantren, M. Fairus Alauddin Yahya Juara I Ceramah Agama Islam Bahasa 

Indonesia, dan Hnifah Nur Nabila Z. Juara II KSM Mapel Fisika Tingkat 

Propinsi Jawa Timur.  

Kemudian, hasil temuan yang diperoleh adalah guru memberi sanksi, 

melakukan pengawasan dan kerjasama guru dengan seluruh pihak sekolah, 

upaya tersebut berkaitan dengan salah satu kompetensi guru yang wajib 

dimiliki yaitu kompetensi sosial. 

Kompetensi sosial ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa dan 

masyarakat sekitar.
4
 

Kebersamaan di sekolah tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi 

semua yang berada di dalam sekolah harus di turut mendukung terciptanya 

sauna yang kondusif untuk berprilaku positif. Misalnya, dihadapan guru siswa 

mampu berkata sopan karena gurunya mencotohkan bagaimana berkata sopan. 

Akan tetapi, hal itu tidak terjadi jika siswa berinteraksi dengan cleaning sevice 

karena cleaning sevice tidak menunjukkan hal yang sama seperti siswa 

dapatkan pada guru-guru mereka. Untuk itu, peran bersama semua karyawan 

                                                           
4
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal 110 
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di sekolah harus dapat bersinergi dengan baik. Penjaga sekolah, cleaning 

sevice, security, TU sekolah, bendahara sekolah, penjaga kantin sekolah, dan 

siapa saja yang berada dalam lingkungan sekolah, harus mampu menjadi 

teladan bagi siswa, baik dari cara berpakaian, berbahasa, bergaul, dan tegur 

sapa.
5
 

Meningkatkan budaya religius di MTsN 1 Tulungagung guru akidah 

akhlak berupaya membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota 

lembaga kepada siswa, guru mata pelajaran lain, kepala sekolah maupun staff 

madrasah. Adanya hubungan kerja sama akan memunculkan mmmm yang 

sesuai sesuai dengan visi MTsN 1 Tulungagung yaitu ”Terwujudnya 

Madrasah Yang Unggul, Lulusan Yang Bertaqwa, Mandiri, Cerdas, 

Berwawasan Lingkungan Dan Berkepribadian Yang Berlandaskan Gotong 

Royong.
6
 

Hasil penemuan menunjukkan bahwa dalam membiasakan siswa 

berbudaya religius adalah tanggung jawab seluruh anggota madrasah, misal 

pada pembiasaan membaca Al-quran sebelum pelajaran seluruh wali kelas 

masing masing kelas wajib mengawasi pelaksanaan pembiasaan tersebut, pada 

pembiasaan shalat berjamaah guru akidah akhlak dan koordinator keagamaan 

bersama sama mengecek siswa di dalam kelas, bersama guru BP mengarahkan 

anak yang tidak mematuhi peraturan, kebersamaan guru-guru pada kegiatan 

                                                           
5
 Mamiq Gaza, Bijak Menghukum  Siswa: Pedoman Pendidikan Tanpa Kekesaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 68 
6
 Visi Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulungagung 
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manasik haji, memotivasi siswa dalam bentuk tulisan tak terlepas dari usaha 

beliau bekerja sama dengan guru-guru lain di madrasah. 

 

B. Upaya Guru Akidak Akhlak Membimbing Siswa Berbudaya Religius di 

MTsN 1 Tulungagung 

Upaya yang dilakukan oleh guru akidah akhlak membimbing siswa 

berbudaya religius di MTsN 1 Tulungagung adalah guru memberikan ceramah 

dan nasihat kepada siswanya. 

Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan 

tugas pprofesi dan tugas dalam bidang kemanusian. Tugas guru sebagai 

profesi meliputi mendidikan, mengajaran, dan melatihan. Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih 

berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
7
 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia  harus mampu menarik 

simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya.
8
 Sebagai tugas kemanusiaan, 

seorang guru harus terpanggi untuk membimbing, melayani, mengarahkan, 

menolong, memotivasi, dan memberdayakan sesama, khususnya anak 

                                                           
7
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesonal, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 7 
8
 Ibid. 
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didiknya sebagai sebuah keterpanggilan kemanusiaan dan bukan semata-mata 

terkait dengan tugas formal atau pekerjaannya sebagai guru.
9
 

Tugas bagi seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, memberi 

tugas pelajaran, mengecek kehadiran siswa melainkan mendidik, mengajar, 

serta membimbing anak ke arah yang positif. Berkaitan dengan tugas yang 

diemban guru, perlu dimengerti bahwa guru bagaikan orang tua yang 

senantiasa mengarahkan membenarkan siswa ketika perbuat kesalahan, beliau 

berusaha memberikan penjelasan kepada anak melalui metode ceramah dan 

juga nasihat selayaknya kedua orang tua dirumah.  

Seorang guru dalam membimbing siswa menjelaskan bagaimana yang 

seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, dicontohkan dari hasil penemuan 

seorang guru menasihati siswa yang bicara sendiri dan gaduh di dalam kelas. 

Dalam hal ini guru berusaha memberingakan pengarahan dengan ceramah dan 

nasihat yang mendidik serta cara tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

diterima oleh siswa.   

Ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan dimana cara 

menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan 

penerangan dan penuturan secara lisan.
10

 Ceramah maupun nasihat merupakan 

usaha yang digunakan guru membimbing siswanya dalam bentuk 

                                                           
9
 Marno dan Idris, Strategi & Metode Pengajaran: Menciptakan Keterampilan Mengajar 

yang Efektif dan Edukatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 20 
10

 Zuhairini, et. all., Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang: Biro Ilmiah Fakultas 

tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981), hal. 83. 
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penyampaian atau penuturan secara lisan. Keunggulan metode lisan atau 

ceramah adalah: 

1. Penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat 

sebanyak-banyaknya. 

2. Pengorganisasian kelas lebih sederhana dan tidak diperlukan 

pengelompokan siswa secara khusus. 

3. Dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa dalam belajar. 

4. Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan.
11

  

Upaya guru akidah akhlak membimbing siswanya dengan cara lisan 

dapat dikatakan cukup efektif. Penemuan yang diperoleh guru akidah akhlak 

membimbing siswanya dengan menanamkan keyakinan kepada anak seperti 

dalam kegiatan pembelajaran guru akidah akhlak menjelaskan tentang 

pentingnya melaksanakan shalat lima waktu karena akan 

dipertanggungjawabkan di hari kiamat, menasihati siswa yang gaduh dikelas 

karena akan menggangu konsentrasi pembelajaran, menjelaskan akibat dari 

perbuatan salah yang dilakukan contohnya ketika guru menyampaikan materi 

pembelajaran dan siswa ramai sendiri guru menerangkan tentang balasan bagi 

orang yang melalaikan atau meremehkan orang yang sedang berbicara 

kepadamu maka kelak di akhirat akan masuk neraka. 

 

                                                           
11

 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), hal. 34-35 
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C. Upaya Guru Akidah Akhlak Memberi Contoh Siswa Berbudaya Religius 

di MTsN 1 Tulungagung 

Upaya yang dilakukan oleh guru akidah akhlak dalam memberi contoh 

siswa berbudaya religius di MTsN 1 Tulungagung adalah guru memberi 

contoh busana yang sopan santun, guru memberi contoh perilaku terpuji, dan 

guru memberi contoh siswa melalui kisah nabi terdahulu, kisah kehidupan, 

dan pengalaman pribadi guru.  

Hasil temuan yang diperoleh adalah upaya guru sebagai suri tauladan 

bagi siswa di sekolah, upaya-upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan 

salah satu kompetensi guru yang wajid dimiliki yaitu kompetensi kepribadian. 

Kompetensi kepribadian adalah  

Dalam buku Guru Profesional karya Jamil Suprihatiningrum 

dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teadan bagi siswa dan beraklak mulia.
12

 Dalam 

paradigma Jawa, pendidik diidentikan dengan guru (gu dan ru) yang berarti 

“digugu dan ditiru”. Dikatakan “digugu “ (dipercaya) karena guru memiliki 

seperangkat  ilmu yang memadai,  yang karenanya ia memiliki wawasan dan 

pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan “ditiru” 

                                                           
12

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru…, hal 106 
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(diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya tindak 

tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya.
13

 

Usaha memberi contoh yang baik merupakan salah satu peran guru 

seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. uswatun hasanah bagi 

ummatnya di seluruh dunia. Di sekolah, guru adalah pemimpin yang dijadikan 

panutan atau teladan baik bagi siswa segala gerak gerik, tutur kata, 

penampilan akan menjadi pusat perhatian dalam artian guru adalah orang 

yang lama berkecimpung di dunia pendidikan sehingga memiliki wewenang, 

pengetahuan, serta pengalaman yang jauh lebih banyak dari siswanya. 

Menjadi panutan bagi orang lain tidaklah mudah, guru harus berhati-hati 

dalam menjaga ucapan, gerak gerik maupun penampilan. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai figur suri tauladan sebagai 

berikut:
14

 

1. Sikap dasar: postur psikologi, contoh: keberhasilan, kegagalan, pekerjaan, 

hubungan antar manusia, agama, dan lain sebagainya 

2. Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa sebagai alat berfikir 

3. Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai dalam bekerja yan ikut mewarnai 

kehidupannya 

4. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan 

                                                           
13

 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm., 

91. 
14

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi 

Guru…, hal 107-108 
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5. Pakaian sebagai perlengkapan pribadi dan menampakkan ekspresi seluruh 

kepribadian 

6. Hubungan kemanusiaan 

7. Proses berpikir 

8. Perilaku neurotis atau suatu pertahanan yang dipergunakan untuk 

melindungi diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain 

9. Selera merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang 

bersangkutan 

10. Keputusan sebagai cermin keterangan rasional dan intuitif 

11. Kesehatan yang mencerminkan kualitas tubuh 

12. Gaya hidup secara umum. 

Gaya berbusana dan tindak tanduk guru merupakan dua perihal yang 

dapat diamati langsung oleh siswa, perlu disadari anak dapat menilai 

seseorang dari apa yang ia lihat bila seseorang yang menjadi panutannya 

dengan kata lain guru memakai pakain yang mmmmm, berperilaku yang tidak 

seharusnya hal tersebut akan dicontoh oleh siswanya seraya mengatakan 

bahwa guru saya juga melakukannya. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa 

guru sangat memperhatikan busana yang dikenakan terlihat dari cara 

berpakaian beliau yang sopan dan tertutup. Kemudian, berupaya  teratur 

melaksanakan shalat Dhuha di waktu luang dan shalat berjamaah waktu 

dhuhur dan „ashar di masjid sekolah. 
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Upaya guru memberi contoh salah satunya dengan menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran yaitu guru akidah akhlak di sela sela pembelajaran 

menyelipkan sebuah kisah nabi terdahulu, kisah kehidupan, serta pengalaman 

pribadi guru sendiri agar anak tidak merasa bosan bahkan mengantuk di dalam 

kelas.  

Kisah merupakan sanana yang mudah untuk mendidik manusia. Model 

ini sangat banyak dijumpai dalam Al-quran, bahkan kisah-kisah dalam Al-

quran sudah menjadi kisah-kisah populer dalam pendidikan dunia pendidikan. 

Kisah yang diungkapkan dalam Al-quran ini mengiringi berbagai aspek 

pendidikan yang dibutuhkan manusia. Metode kisah yang terdapat dalam 

proses pendidikan dan pembinaan manusia serta berefek positif pada 

perubahan sikap dan perbaikan niat atau motivasi seseorang.
15

  

Keuntungan lain dari usaha guru ini siswa dapat terinspirasi dan  

mengambil pelajaran dari pesan tersirat kisah yang disampaikan oleh guru. 

Hal ini merupakan bentuk kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yaitu 

kompetensi paedagogik, guru akidah akhlak berusaha menjadi teladan siswa 

dengan menceritakan sebuah cerita yang benar-benar terjadi dari kisah Nabi 

maupun pengalaman sehingga siswa memahami setiap pesan yang 

disampaikan dari cerita tersebut, seperti: sebab akibat, timbal balik, serta hasil 

dari kerja keras.  

                                                           
15

 Ulim Amri Syafri, Pendidikan karakter Berbasis Al-quran,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2014), hal. 125. 
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Menurut Jamil Suprihatiningrum kompetensi paedagogik merupakan 

kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara subtansi, kompetensi ini 

mencangkup kemampuan terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
16

  

Kaitan antara usaha guru menceritakan cerita kepada siswa dengan 

kompetensi paedagogik adalah guru mampu mengelola pembelajaran di dalam 

kelas menjadi menarik, siswa mudah memahami, serta siswa terhibur dengan 

cerita guru apalagi di waktu jam akhir pelajaran. Lebih lanjut dalam Jamil 

Suprihatiningrum, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Pendidik dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi paedagogik 

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang 

sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
17

 

a. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan (kemampuan mengelola 

pembeajaran) 

b. Pemahaman terhadap siswa 

c. Perancangan pembelajaran 

d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

                                                           
16

 Jamil Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi & 

Kompetensi Guru…, hal 101 
17

 Ibid, hal. 101-103 
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f. Evaluasi hasil belajar 

g. Pengembangan siswa  


