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ABSTRAK
Yuyun Anwar, NIM: 160301066. Judul Skripsi, Peran Pembina Mental
Kerohanian Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon.
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dosen Pembimbing I Dr. Nursaid,
M.Ag, Dosen Pembimbing II Husni Suruali, M.Ag.
Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 07 Januari sampai 07 Februari
2021. Peneliti memperoleh data dari tiga sumber antara lain: observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan ada tiga
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pembina Mental Kerohanian
Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon, yaitu: 1)
Menanamkan dan membangkitkan keyakinan bergama, 2) Menanamkan akhlak
pergaulan, 3) Menanamkan perbuatan yang baik. Dalam membina akhlak kepada
guru dan akhlak kepada teman dengan melakukan kegiatan pembinaan akhlak
melalui pendekatan antara lain: 1) Keagamaan, antara lain: a) Sholat dhuha dan
sholat dzuhur berjama‟ah, b) Tilawah bersama, 2) Sosial, antara lain: a) Liqo‟ atau
halaqah, b) Muhadharah setelah sholat dzuhur. Adapun faktor pendukung dan
faktor penghambat Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Membina
Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon antara lain: faktor pendukung; 1)
masjid, 2) Asrama, 3) Kerja sama dengan lembaga lain serta alumni, 4)
Keterlibatan guru dalam mengontrol serta mengarahkan peserta didik, 3) Tujuan
madrasah, dan 5) Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an. Sedangkan faktor
penghambat atau kendalanya; 1) Sumber air, 2) Kurangnya tenaga dalam
membantu, 3) Kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik, 4) Keterbatasan
daya tampung masjid dengan jumlah peserta didik yang banyak, 5) Keterbatasan
waktu, 6) Ketidakaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembinaan, dan
7) Latar belakang lingkungan peserta didik.
Kata Kunci: Pembina Mental Kerohanian Islam, Pembinaan Akhlak
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Dalam pembentukan mental, Rohani Islam berperan penting dalam
pemecahan suatu masalah baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah,
dimana dalam kegiatan organisasi ini dapat menanggulangi masalah-masalah
generasi muda sekarang yang kurang memahami ajaran Islam. Selain itu juga,
kegiatan ini dapat menggerakan pemuda-pemudi yang selalu menjalin Ukhuwah
Islamiah untuk menjadi generasi bangsa Indonesia yang kuat.1
Madrasah Aliyah Negeri Ambon merupakan salah satu sekolah di bawah
naungan Kementrian Agama yang memilki organisasi Mental Kerohanian Islam
(MKI), organisasi tersebut berperan penting dalam membina peserta didik untuk
mempelajari nilai-nilai Islam, agar dapat menanggulangi masalah-masalah mental
yang bersifat menyimpang dari peserta didik.
Manusia sejak lahir telah dibekali potensi untuk berilmu pengetahuan,
yakni; pendengaran, penglihatan, dan hati (pikiran). Potensi ini berkembang
seiring dengan perkembangan kebutuhan umat manusia sebagai khalifah Allah
SWT. untuk mengatur dan menata kehidupan di bumi demi kemaslahatan di
akhirat. Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi tersebut adalah melalui
pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal. Karena itu,
pada dasarnya pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia (long live
education). Tanpa pendidikan manusia tidak dapat memiliki etos keilmuan dan
1

Salahuddin, Implementasi Kegiatan Ektrakurikuler Rohis dalam Pembinaan Akhlak Siswa
di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 13 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedaga, HJRI Jurnal
Manajemen Pendidikan dan Keislaman, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 245.
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intelektual yang merupakan modal dasar untuk berkontribusi maksimal dalam
kehidupannya, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT. maupun
hubungan horizontal dengan sesama umat manusia serta makhluk ciptaan-Nya.2
Itulah sebabnya pendidikan sangat penting dalam peranan kehidupan manusia
terutama dalam pembentukam akhlak.
Ilmu akhlak, membahas tentang diri manusia dari segi kecenderungannya,
hasrat dan keinginannya yang condong untuk melakukan kebajikan dan
keburukan, ia juga membahas perilaku manusia tentang apa-apa yang seharusnya
dilakukan manusia dalam menghiasi diri dan memenuhi kebutuhan, keutamaan
dan menjauhkan diri dari perilaku tercela. Ilmu akhlak erat kaitannya dengan ilmu
psikologi. Sebab baginya ia seperti premis-premis yang membantu untuk
meluruskan perilaku manusia hingga menjadi pribadi yang baik dan mampu untuk
mengontrol keinginannya dalam beraktivitas.3
Pada perkembangan zaman modernisasi saat ini pergaulan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan karakter seseorang. Pada saat itu, seseorang
mulai merubah pola pikir mereka dan mengikuti perkembangan zaman
modernisasi pada saat kebudayaan barat mulai tersebar dikalangan peserta didik.
Pada dewasa ini, kebudayaan barat sangat jelas berpengaruh terhadap
perkembangan para siswa khususnya terhadap perkembangan karakter peserta
didik itu sendiri. Pergaulan memiliki artian yang mencakup luas, dari pergaulan
dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah, bahkan hingga dilingkungan

2

Samsul Nizandan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan
Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 130.
3
Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),
hlm. 204.
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masyarakat sekitar. Pergaulan itu sendiri terbagi menjadi dua macam, pergaulan
yang negatif dan pergaulan yang positif.4
Hampir semua tokoh akhlak, seperti Ibnu

Miskawaih, Ibnu Sina dan

termasuk al-Ghazali, berpendapat bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan,
latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh. Secara faktual, usaha
pembinaan akhlak melalui akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan baik
lembaga formal, informal dan melalui berbagai macam cara terus dilakukan dan
dikembangkan. Hal ini, menunjukkaan bahwa akhlak perlu dibentuk, dibina,
didiidik, dan dibiasakan. Dari hasil pendidikan, pembinaan dan pembiasaan itu,
ternyata membawa hasil bagi terbentuknya pribadi-pribadi Muslim yang
berakhlak mulia. Demikian pula sebaliknya, jika generasi dibiarkan tidak dididik,
tanpa bimb ingan dan tanpa pendidikan, ternyata membawa hasil menjadi anak
yang jahat.
Semakin maju zaman modernisasi yang bercorak westernisasi yang
dibarengi dengan perkembangan IPTEK, pembinaan akhlak mesti semakin terasa
diperlukan. Di zaman ini, orang akan mudah berkomunikasi dengan apa pun, yang
baik atau yang buruk karena adanya alat telekomunikasi. Peristiwa yang baik atau
yang buruk dengan begitu mudahnya dapat dilihat. Misalnya, melalui layar
televise, internet, faximile, berbagai film, majalah, tempat hiburan yang
menyuguhkan adegan maksiat. Tidak ketinggalan pula produk obat-obat terlarang,
narkoba dan pola hidup materialistik dan hedonistik semakin mengkristal. Semua

4

Nasarudin Rumau, Skripsi, Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membina
Karakter Peserta Didik MA LKMD Siritaun Suru Kecematan Siritaun Wida Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
IAIN Ambon, 2015, hlm. 1.

3

peristiwa ini, pembinaan dan pendidikan akhlak mesti harus lebih mengawal.
Dengan demikian, akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik, melatih dan
membiasakan dengan sungguh-sungguh.5
Kita sering mendapatkan kenyataan bahwa seorang anak yang di usia
kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin beribadah, hidupnya teratur, disiplin
menjaga waktu dan penampilan, serta taat terhadap kedua orang tuannya. Namun
setelah sekian lama berpisah dan kita bertemu di usia dewasa, kita tidak
mendapatkan sifat-sifat yang pernah melekat di usia kecilnya itu. Rupanya
perjalanan hidup telah mengubah semua sifat baiknya mungkin factor ekonomi,
keluarga, lingkungan dimana tempat tinggal, dan mungkin pendidikan yang ia
dapat dari orang dewasa telah menjadi penyebab utama perubahan drastisnya.
Pada sisi lain, kita juga sering menemukan orang yang memiliki sifat buruk,
dan sifat buruknya itu tidak bias berubah walaupun ribuan nasihat dan peringatan
telah diberikan kepadanya. Seolah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang
mampu memengaruhi dirinya. Apakah ini karakter yang melekat kuat dan sulit
untuk diubah.
Dalam kaitannya dengan hal ini Munir memilih definisi karakter sebagai
sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri
seseorang dengan sangan kuat dan sulit dihilangkan.6
Adapun yang membentuk dan membina akhlak seseorang adalah orang tua
dan lingkungannya, tanpa binaan akhlak dari orang tua dan lingkungan seorang

5

Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),
hlm. 292.
6
Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 16.
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anak, perilaku anak tersebut akan tidak terarah kepada yang baik. Demikian pula
lingkungannya, jika lingkungan anak tersebut tidak baik, maka anak akan
cenderung pula kepada hal-hal yang buruk atau sebaliknya.
Pembentukan akhlak anak dapat diartikan sebagai usaha yang sungguhsungguh untuk membentuk perilakunya dengan menggunakan sarana pendidikan
dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh dan konsisten. Jadi semua potensi yang dimiliki anak, seperti fitrah, akal,
hati nurani, perasaan, nafsu, kemauan, dan sebagainya diperlukan mendapat
bimbingan, konseling, pembinaan dan pembentukan dari orang tua, pendidik dan
lingkungannya. Prespektif al-Qur’an, bahwa orang tua diharuskan mendidik
generasinya, jangan sampai generasi itu lemah iman dan buruk akhlaknya. Allah
SWT. Berfirman:

           
   
Terjemahan:
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa [4]: 9)7
Lebih dahulu ingatlah dan janganlah hendaknya samapi waktu engkau
meninggal dunia, anak-anakmu terlantar. Janganlah sampai anak-anak yatim kelak
menjadi anak-anak melarat. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada

7

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipanegoro, 2009),

hlm. 78.
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Allah ketika engkau mengatur wasiat, jangan sampai karena engkau hendak
menolong orang lain, anakmu sendiri engkau terlantarkan. Di dalam mengatur
wasiat, hendaklah memakai kata-kata yang terang, jelas dan jitu, tidak
menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang ditinggalkan.8
Dari berbagai pernyataan dan informasi yang disampaikan al-Qur‟an, bahwa
akhlak itu perlu dibentuk, dibina, dididik, dan diarahkan. Tanpa itu, materi akhlak
tidak akan pernah ditemui akal manusia. Allah menginformasikan kepada manusia
melalui Rasul-Nya, bahwa akhlak yang baik ditentukan yang bersesuaian dengan
ridha dan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Manusia ditentukan
takdirnya, terlahir ke dunia dalam keadaan siap, menerima apa adanya. Kemudian
Allah mengajarkan kepada manusia, bagaimana cara berakhlak kepada-Nya,
antarsesama dan lingkungan. Bahkan cara menyembah-Nya pun, ditunjukkan dan
ditentukan. Oleh sebab itulah manusia diciptakan supaya mempelajari akhlak
mahmudah dan meninggalkan akhlak mazmumah.9
Keluarga merupakan pondasi awal untuk membangun masyarakat muslim
dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasigenerasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah dimuka bumi serta
mampu membawa kehidupan umat ke arah yang lebih berperadaban. Keluarga
adalah unit terkecil ditengah masyarakat dan bangsa yang dapat berfungsi sebagai
benteng pertahanan moral dan agama. Pendidikan dalam keluarga merupakan
pendidikan paling utama dan pertama, dimana orang tua menjadi pendidik yang

8

Hamka, Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi,
Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 211.
9
Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015),
hlm. 292-295.
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paling bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan anaknya.10 Untuk
itu, keluarga sangat penting peranannya dalam pembentukan akhlak bagi seorang
anak.
Kewajiban pendidikan untuk anak bagi orang tua telah didasari oleh setiap
orang tua bersamaan dengan kesadaran bahwa diri mereka memiliki berbagai
keterbatasan untuk mendidik anak-anaknya secara optimal. Keterbatasan yang
dimiliki para orang tua untuk mengharuskannya bekerja sama dengan berbagai
pihak, khususnya dengan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) dan masyarakat
untuk mendidik anak-anak mereka dengan optimal. Meskipun demikian,
kewajiban terbesar untuk mendidik anak-anaknya berada di puncak orang tua.11
Di zaman yang modern ini, anak muda semakin banyak menjadi-jadi
terutama pada kalangan anak sekolah menengah atas, pergaulannya sangat bebas
jika tidak ada pengawasan dari pihak orang tua dan guru, terutama pihak orang tua
maka besar kemungkinan anak tersebut salah arah dalam pergaulan bebas.
Kebanyakan orang tua melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap sekolah
untuk mendidik anak-anaknya terutama pada guru. Sehingga guru berusaha aktif
dalam mendidik anak didiknya dengan baik serta menanamkan nilai-nilai akhlak
agar anak tersebut berakhlaqul karima. Namun hanya sebagian kecil yang berhasil
dari usaha guru tersebut.
Pendidik telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada peserta didik
dengan memberikan ilmu serta mendidiknya, namun kembalikan lagi kepada
10

Hardiyanti Saqinah, Skripsi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam QS. Al-Isra’ Ayat 23-24
(Analisis Terhadap Tafsir Al-Qurthubi), Ambon: PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Ambon, 2019, hlm. 3.
11
Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2012), hlm. 61-68.
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masing-masing peserta didik dalam bergaul sebab terbentuknya akhlak yang baik
sebagian besarnya berpengaruh pada lingkungan. Jika lingkungannya baik maka
anak itu juga baik, jika lingkungannya buruk maka anak itu juga akan mempunyai
akhlak yang tidak baik. Setiap pendidik terutama orang tua ingin anaknya
memiliki pendidikan yang baik terutama akhlak sebab akhlak mencerminkan
kepribadian kita.
Pendidik mempunyai peran aktif dan kreatif yang sangat dituntut untuk
pembelajaran PAI terutama pembinaan akhlak peserta didik, melalui keteladaan
dan praktek nyata di lingkungannya.12
Berkenaan dengan pendidikan akhlak, maka sebagaimana yang diungkapkan
oleh seorang guru PAI di MA Negeri Ambon menuturkan bahwa:
“Akhlak peserta didik di sekolah MA Negeri Ambon itu baik namun ada
beberapa peserta didik yang akhlaknya tidak terpuji namun tergantung
pada guru yang mengajar dalam membina akhlak peserta didik
tersebut”.13
Selain yang telah dipaparkan oleh guru PAI tersebut, sebagaimana hasil
observasi peneliti di MA Negeri Ambon bahwa dimana peneliti melihat
permasalahan yang ada dalam lingkungan sekolah yakni adanya seorang peserta
didik melakukan perkelahian dengan peserta didik di lingkungan sekolah, adanya
perkumpulan peserta didik yang kurang memiliki akhlak terpuji di lingkungan
sekolah, bahkan ada salah seorang peserta didik menuntut untuk diberikan uang
secara paksa terhadap adik kelas, ketika waktu sholat ada yang berhobong telah

12

Misbahuddin Amin, Skripsi, Kompetensi Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak
Mulia pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Cenrana Kabupaten Bone, Jurusan Pendidikan
Aagama Islam, Program Pasca Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2012, hlm. 7.
13
Hasil Wawancara, Muh. Taufik, guru PAI MA Negeri Ambon, 8 Novemver 2019.
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sholat jika ditanya pada nyatanya mereka belum sholat, tidak sopan terhadap guru
ketika berbicara saat mereka ditegur kecuali pada guru yang mereka segani, ketika
ada pengarahan dari seorang guru ada yang selalu mencari sensasi di depan, serta
bolos saat jam pembelajaran berlangsung.14
Berdasarkan pernyataan diatas peneliti mengamati bahwa pembina Mental
Kerohanian Islam (MKI) MA Negeri Ambon melakukan penanaman pendidikan
akhlak melalui metode pembiasaan dan keteladanan. Namun pada kenyataanya
perkembangan peserta didik dalam mengimplementasikannya tidak sesuai dengan
yang diharapkan.
Dengan latar belakang inilah maka penulis termotivasi untuk meneliti
tentang Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak
Peserta Didik di MA Negeri Ambon.
B. Fokus Penelitian
Pembinaan akhlak peserta didik sangatlah beragam dengan spesifikasi yang
telah ditentukan, akan tetapi penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yang
meneliti Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak
Peserta Didik. Adapun fokus penelitian ini dapat di lihat pada matrik fokus di
bawah ini:

14

Hasil Observasi, di Sekolah MA Negeri Ambon , Jln. Kembang Buton no. 1 Kampung
Wara, Air Kuning Ambon, 25 Oktober 2019.
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PERAN PEMBINA MENTAL

PEMBINAAN AKHLAK

KEROHANIAN ISLAM
1. Menanamkan
membangkitkan

dan
keyakinan

beragama.

1. Sholat dhuha dan sholat dzuhur
berjama‟ah
2. Tilawah al-Qur‟an
3. Liqo‟ atau halaqah

2. Menanamkan akhlak pergaulan

3. Menanamkan perbuatan yang 4. Muhadharah setelah dzuhur
baik
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah adalah:
1. Bagaimana Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan
Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Pembina Mental
Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MA Negeri
Ambon?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang ingin
dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Membina
Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Pembina Mental
Kerohanian Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik di MA Negeri
Ambon.
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E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoretis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu khazanah
pengetahuan tentang pembinaan akhlak peserta didik.
2. Kegunaan praktis
a. Bagi pimpinan MA Negeri Ambon, penelitian ini diharapkan dapat
memperbaiki dan meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar serta
kepribadian yang lebih baik lagi.
b. Bagi tenaga pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
bimbingan yang lebih baik terutama dalam membina akhlak kepada peserta
didik.
c. Bagi peserta didik penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat
belajar dan memperbaiki akhlak atau tingkah laku.
F. Kajian Terdahulu
Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan
antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan.
1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Hayatin Nufus tahun 2019
mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul Peran Kegiatan
Ekstrakurikuler Rohis dalam Membina Akhlak Mulia Siswa di SMAN 1
Gunungputri Bogor. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah Peran
Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis dalam Membina Akhlak Mulia Siswa
menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Rohis adalah memberikan
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sarana atau wadah untuk anggotanya ataupun seluruh peserta didik yang
beragama Islam untuk lebih dekat gama Islam serta berusaha membangun
dan membina potensi spiritual dan emosional siswa sehingga mereka mampu
menerapkan ajaran agama sebagai jalan hidup yang bermuara kepada akhlak
mulia di segala aspek kehidupan. Adapun perbedaan penelitian penulis
dengan skripsi ini adalah pada subjek penelitian. Skripsi ini melibatkan
kegiatan ekstrakurikuler Rohis sebagai subjek, sedangkan penelitian yang
penulis lakukan melibatkan pembina Rohis sebagai subjek penelitian.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati tahun 2017
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul Peran Kerohanian
Islam (ROHIS) Terhadap Pembentukan Akhlak dan Kesadaran Beragama
Peserta Didik di SMK Negeri 1 Klaten. Dalam penelitian ini menyimpulkan
bahwa peran Rohis dalam pembentukan akhlak dan kesadaran beragama
peserta didik diwujudkan dengan cara menghidupkan masjid dan lingkungan
sekolah sebagai sarana beribadah serta belajar, pembinanaan pribadi Qur‟ani
di kalangan pelajar muslim, pengadaan agenda-agenda rutin, dan pemilihan
tema dan materi dalam setiap kegiatan. Adapun perbedaan penelitian penulis
dengan skripsi ini adalah penelitian ini lebih menitikberaktkan pada
pembentukan akhlak dan kesadaran beragama peserta didik melalui program
kerja Rohis dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh
pengurus harian dan devisi/ bidang Rohis, sedangkan penelitian penulis
menitikberatkan pada membina akhlak.
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melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan dengan harapan untuk mencapai
tujuan tertentu. Organisasi Rohani Islam (Rohis) memiliki peran penting dalam
mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada peserta didik.19
2. Pembina Mental Kerohanian Islam
a. Pengertian Mental Kerohanian Islam
Kerohanian Islam berasal dari kata rohani yang mendapat awalan ke- dan
akhian -an. Sedangkan pada dasarnya rohani pula merupakan kata dasar ruh ataqu
roh. Kata ruh atau roh bermakna pemberian dari Allah berupa kecerdasan, hidup,
kekal yang ghaib sebagai tempat Allah memberikan sesuatu yang kelak
mempertanggungjawabkan perbuatan jasmani dan manusia. Salah satu ayat yang
menjelaskan tentang ruh yaitu Allah Berfirman:

         
Terjemahan:
Kemudian apabila telah Aku Sempurnakan kejadiannya dan Aku
Tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan
bersujud kepadanya. (QS. Shaad [38]: 72)20
Dan Aku tiupkan kepadanya dari Ruh-Ku, di sinilah dijelaskan bahwa ruh
itu lain halnya. Hanya anasir akan membentuk jasmaninya yang bahannya di
ambil dari tanah. Adapun ruhnya, atau nyawanya, atau jiwanya, itu bukan urusan
tanah lagi. Itu adalah ruh yang langsung ditiupkan oleh Allah. Di situ terdapat
rahasia yang tidak terpecahkan oleh manusia. Ruh itu hanya dapat dilihat

19

Ahmad Naufal Faud Fakhruddin, Skripsi, Peran Organisasi Rohis dalam Membentuk
Akhlaqul Karimah pada Siswa MAN 3 Sleman, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas
Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018, Hlm. 17.
20
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipanegoro, 2009),
hlm. 457.
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yang dimiliki oleh siswa atau remaja muslim dalam menjalangkan aktivitas
dakwah dengan maksud dan tujuan yang sama di lingkungan sekolah.
Di dalam organisasi Mental Kerohanian Islam (MKI) memiliki seorang
pembina. Pembina merupakan tenaga pendidik yang profesional yang memiliki
peranan

penting

dalam

membina,

mendidik,

mengajar,

membimbing,

mengarahkan, melatih serta mengevaluasi peserta didik dalam segala hal. Peran
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan baik dalam keluarga,
organisasi maupun kelompok-kelompok kecil lainnya dalam melaksanakan
tanggung jawab yang dibebankan dengan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.
Pembina Mental Kerohanian Islam memiliki peran dalam membina peserta didik
yaitu:
1) Menanamkan dan membangkitkan keyakinan beragama
Keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa merupakan hal
yang sangat penting ditanamkan dalam diri. Dengan kepercayaan dan keyakinan
kepada Allah Yang Maha Esa akan menyadarkan kita bahwa segala yang ada
baik alam semesta maupun isinya adalah bersumber dari Allah. Orang yang tidak
memiliki kepercayaan akan merasa ragu, bimbang, khawatir, serta yang lainnya.
2) Menanamkan etika pergaulan
Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan
individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan
oleh Aristotels bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoon-politicon), artinya
manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia
lain.
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b) Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat secara
jasmaniah dan rohaniah.
c) Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan dan ketauhidan
dalam kehidupan sehari-hari dan nyata.
d) Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa dengan esensi
diri dan citra diri serta Dzat yang Maha Suci yaitu Allah SWT.27
2) Tujuan khusus
a) Membantu individu agar terhindar dari masalah.
b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi
yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik,
sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang
lain.28
Secara umum, fungsi Rohis tersebut yaitu:
1) Lembaga keagamaan
Rohis identik dengan ajaran agama Islam, ini bisa disebabkan karena
mempunyai motif, serta usaha yang bersumber pada pembelajaran agama Islam,
dan semua kegiatan yang dilaksanakannya tidak lepas dari kerangka ajaran Islam.
Contohnya kajian Al-Qur‟an kepada siswa, pembekalan kepemimpinan dan
pembinaan karakter dalam bentuk bimbingan belajar kepada pengurus Rohis.

27

Handani Bajtan Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Fajar
Pustaka Baru, 2002), hlm. 18.
28
Ainur Rohim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2001), hlm. 36.
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1) Dakwah umum
Dakwah umum meliputi:
a) Penyambutan siswa baru.
b) Penyuluhan program remaja.
c) Studi dasar Islam.
d) Perlombaan.
e) Majalah dinding.
f) Bimbingan baca tulis Al-Qur‟an.
2) Dakwah khusus
Dakwah khusus meliputi:
a) Mabit, yaitu bermalam bersama, diawali dari magrib atau isya‟ dan
diakhiri dengan sholat shubuh.31
b) Diskusi atau bedah buku (mujadalah) merupakan kegiatan yang
bernuansa pemikiran (fikriyah) dan wawasan (tsaqaafiyah) kegiatan ini
bertujuan untuk mempertajam pemahaman, memperluas wawasan serta
meluruskan pemahaman peserta tarbiyah.
c) Daurah/ pelatihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk
memberikan pelatihan kepada siswa, misalnya daurah Al-Qur‟an
(bertujuan untuk membenarkan bacaan Al-Qur‟an), daurah bahasa Arab
(bertujuan untuk penugasan bahasa Arab), dan sebagainya.
d) Penugasan yaitu suatu bentuk tugas mandiri yang diberikan kepada
peserta halaqoh, penugasan tersebut dapat berupa hafalan Al-Qur‟an,

31

Desi Narita, Skripsi, Peranan Organisasi Rohani Islam, hlm. 18-20.
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b. Pengertian akhlak
Akhlak adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan sama
atau mirip dengan “budi pekerti” yang berasal dari bahasa Sangsekerta, yang
memiliki kedekatan dengan Istilah tata karma. Akhlak pada dasarnya mengajarkan
bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan Allah Penciptanya,
sekaligus bagaimana harus berakhlak dengan sesama manusia.34
Secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab, bentuk jamak
dari kata 

(khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau

tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri
dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang
menjadi istimewah.
Perspektif Ibnu Miskwaih, akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan
yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang, tanpa
berpikir dan perencanaan.35 Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din
mengatakan bahwa akhlak adalah ungkapan yang menggambarkan kondisi iwa,
dimana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan tanpa
memerlukan proses berfikir dan merenung. Artinya jika kondisi jiwa itu menjadi
sumber sikap-sikap terpuji, baik secara akal maupun shari‟at, maka dapat
dikatakan bahwa itu adalah sikap terpuji, namun apabila memancarkan darinya
sifat-sifat tak terpuji, maka dapat dikatakan akhlaknya tercela.36

34

Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai
Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 55.
35
Nasharuddin, Akhlak: Ciri Manusia Paripurna, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), hlm.
206-207.
36
Syafa‟atul Jamal, Konsep Akhlak menurut Ibn Miskawaih, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 54.
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(2) Menanti semua perintah dan menjauhkan larangan-Nya
Akhlak kepada Allah merupakan sikap yang dibuktikan dengan perbuatan
dan tindakan nyata, melaksanakan semua perintah dan menjauhkan semua
larangan.
(3) Sabar dan tabah dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhkan
larangan-Nya
Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya,
merupakan perbuatan yang paling terpuji, sabar itu dapat menhilangkan rasa
keterpaksaan, tidak ikhlas, ceroboh dalam menjalankan perintah-Nya. Kesabaran
juga bermakna menahan diri dari keterpaksaan, kelalaian, dan kecerobohan.
(4) Merendahkan diri dihadapan Allah SWT.
Merendahkan diri dihadapan Allah suatu akhlak yang amat terpuji
merendahkan diri, adalah menghilangkan sifat sombong, takabur, merasa besar,
merasa mulia karena harta dan status sosial yang disandangkannya.
(5) Bersikap al-raja‟ kepada Allah Azza‟ wa Jalla
Yang dimaksud al-raja‟ ialah berharap hanya kepada Allah SWT., berharap
juga dimaknai dengan rasa optimis akan berjumpa dengan rahmat Tuhan, hati dan
pikiran tidak pernah berhenti menunggu akan teralisasinyaharapan-harapan itu.
Harapan yang ada dalam hati dan pikiran manusia, sama halnya dengan rasa takut
yang tertuju kepada Allah.
(6) Tawakkal kepaada Allah SWT.
Kata tawakkal bermakna banyak menyerahkan diri kepada Allah. Tawakkal
diganti dengan sikap qana‟ah, menerima apa adanya pemberian Allah. Meskipun
anda menginginkan dan membutuhkan duniawi itu.
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(2) Mencintai Rasulullah dan bershalawat kepadanya
Mencintai dan menyayanginya adalah suatu keharusan, karena dia adalah
habibullah kekasih Allah. Dial-lah yang bersifat shidiq, amanah, fathanah dan
tabliqh. Menyayangi dan mencintai tidaklah termasuk berlebihan dalam
beragama. Bahkan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk memuji Nabi
Muhammad dengan memuji, asalkan jangan sampai Nabi itu dikatakan anak Allah
dan jangan sampai dikatakan Nabi itu sebagai Allah sebagaimana umat nasrani
menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Memuji Nabi itu, berupa bershalawat
dan mendo‟akannya, dia adalah wasilah dari Allah, dia bukan Allah, tetapi dia
penerima titah dari Allah berupa wahyu.
c) Akhlak kepada diri sendiri
Yang dimaksud dengan akhlak kepada diri sendiri disini adalah sikap yang
memerlukan eksitensi diri sebagaimana yang seharusnya dalam pandangan ajaran
akhlak Islami, sebagaimana yang dicontohkan Nabi, antara lain:
(1) Memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, kerapian, kecantikan dan
keindahan
Manusia diperintahkan untuk mensucikan badan. Sebab pada bada badan
yang kotor dan bernajis akan mendatangkan penyakit, demikian pula pada pakaian
dan lingkungan. Islam sangat tegas memerintahkan supaya umatnya bersih dan
suci.
(2) Bersikap mandiri dan mematuhi hati nurani
Sikap mandiri adalah tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, sehingga
menjadikan dirinya sebagai orang yang cengeng dan manja atau suatu sikap tidak
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Akhlak dalam keluarga, yang meliputi segala sikap dan perilaku dalam
keluarga. Contohnya berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, dan tidak
kata-kata yang menyakiti mereka.39
d) Akhlak kepada sesama manusia
Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap seseorang terhadap orang
lain. Adapun akhlak kepada sesame manusia dibagi menjadi 4 yakni:
(1) Akhlak kepada orang tua/ guru
Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada oang tua, setelah taqwa
kepada Allah. Orang tua telah bersusah payah dalam memelihara, mengasuh,
mendidik sehingga menjadi orang yang berguna dan bahagia.
Adapun perbuatan yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya
meliputi: mendo‟akannya, taat kepada segala perintahnya selagi tidak
bertentangan dengan ajaran agama, menghormati, sopan santun, merendahkan
diri kepadanya, menjaga, menyanyangi dan selalu melindunginya. Karena pada
dasarnya orang tua adalah orang yang sangat berjasa untuk anak-anaknya.
Sedangkan seorang guru adalah pengganti orang tua ketika berada disekolah,
sehingga kita harus berakhlak kepada guru seperti halnya berakhlak kepada orang
tua.
Menurut Mukti Ali, orang yang mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh
ilmu dan tidak bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya, kecuali dengan
memuliakan ilmu yang guru. Yang dimaksud memuliakan ilmu adalah
mempelajari secara tekun dan berusaha mengembangkannya. Sedangkan yang
39

Khozin, Khazanah Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),
hlm. 143.
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lembaga pendidikan adalah untuk merubah perilaku peserta didiknya menjadi
lebih baik.
Terkait penumbuhan akhlak lingkungan, setiap lembaga pendidikan dapat
mengembangkan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode
langsung merupakan metode yang dilakukan secara sadar, dimana pendidikan
akhlak lingkungan dicantumkan dalam sebagaian mata pelajaran, yang memiliki
waktu tertentu di antara sekian banyak mata pelajaran yang harus diberikan oleh
Pembina, guru, atau da‟i.
Metode tidak langsung adalah metode yang bertitik tolak pada pendidikan,
dimana pendidikan akhlak lingkungan merupakan bagian dari semua proses
pendidikan sehingga pendidikan akhlak lingkungan dapat menjadi manifestasi
dari keseluruhan aspek-aspek pendidikan yang diorganisir dalam lembaga
pendidikan yang melakukannya.41
Akhlak satu hal yang melekat pada diri manusia dengan berbagai macam
akhlak, dari akhlak yang terpuji maupun yang tercela. Dari ruang lingkup akhlak
diatas penulis meneliti tentang akhlak terhadap Allah, akhlak diri sendiri, akhlak
terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan sekolah.
Untuk membina akhlak anak yang baik dan budi pekerti yang luhur, ada
beberapa cara dalam memberikan pengetahuan agama dalam pembinaan akhlak
yaitu:
1) Melalui pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung kontinyu.
Berkenaan dengan ini imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian
41

Ilyas Asaad, Akhlaq Lingkungan Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan, (Yogyakarta:
Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Lingkungan Hidup
dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), hlm. 43-44.
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berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2003
tentang Implementasi Kurikulum menyatakan peserta didik adalah subjek yang
memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengonstruksi, dan
menggunakan pengetahuan.43
Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah
potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan “Raw
Material” (bahan mentah) dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati
posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan
keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang
mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri khas yang sesuai dengan pertumbuhan
dan

perkembangannya.

Pertumbuhan

dan

perkembangan

peserta

didik

dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada.
Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang
belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampun) dasar yang masih
dikembangkan.44
b. Karakteristik peserta didik
Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik
adalah:

43

Desi Eri Kusumaningrum, Manajemen Peserta Didik: Suatu Pengantar, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 2-3.
44
M. Ramli, Hakikat Pendidik dan Peserta Didik, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Vol. 5, No. 1,
2015, hlm. 68 dan 74.
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3) Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun,
meskipun harus meninggalkan daerah tempat kelahiran atau tanah air,
keluarga, saudara atau bahkan ayah dan ibu dan sebagainya.
4) Tidak terlalu sering menukar guru, dan hendaklah berpikir panjang
sebelum menukar guru.
5) Hendaklah menghormati guru, memuliakannya, dan mengagungkannya
karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang
baik dan di ridhoi oleh Allah.
6) Jangan merepotkan guru, jangan berjalan dihadapannya, jangan duduk
ditempat duduknya, dan jangan mulai berbicara sebelum diizinkannya.
7) Jangan membuka rahasia kepada guru atau meminta guru membukakan
rahasia, dan jangan pula menipunya.
8) Bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar.
9) Saling bersaudara dan mencintai antara sesama peserta didik.
10) Peserta didik harus terlebih dahulu memberi salam kepada guru dan
mengurangi percakapan dengannya.
11) Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran, baik di waktu
senja dan menjelang subuh antara waktu isya‟ dan makan sahur.46
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Mental Kerohanian
Islam
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai suatu makhluk yang paling
sempurna sebagaimana Allah SWT. Berfirman:
46

Musaddad Harahap, Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal AlThariqah, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 151-152.
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menimbulkan dendam sedangkan kompensasi berupa pamer kekayaan dan
kesombongan.
2. Faktor Ekstern
Faktor ekstren merupakan faktor yang disebabkan oleh pengaruh
lingkungan dimana seorang anak tumbuh dan dibesarkan. Yang termasuk faktor
ekstren adalah keluarga, sekolah, teman bergaul, norma masyarakat, dan lain-lain.
Sebenarnya pada faktor ekstren ini merupakan inti atas berhasil tidaknya
pertumbuhan seorang anak, karena dengan faktor ekstren ini hampir semua
problema dapat diatasi. Dalam masalah pengaruh dari luar, agama Islam juga
memberi petunjk bahwa perkembangan seorang anak pun dipengaruhi oleh
lingkungan yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

ُ َ َح َّد ثََُا ُس ْفي.َ اَبُؤ بَكزب ٍُْ اَبِي َش ْيبَت:حد ثُا
 َع ٍْ اَبِي,ِِ  ع ٍَْ َج ِّد,ِاٌ ب ٍُْ ُعيَ ْيَُتَ ع ٍَْ ب َُز ْي ِد ب ٍِْ َع ْب ِد هللا
ٍَْ  َح َّد ثََُا اَبُؤ اُ َسا َيتَ ع.)َُّ َو َح َّد ثََُا ُي َح ًَّ ُد ب ٍُْ ْان َع ََل ِء ْانهَ ًْدَاَِى (وانهَّ ْفظُ ن.و.بي ص
ِّ َُّ ع ٍَْ ان,ُيىْ َسى
صاِنِح
َّ ْس ان
َ ِ ق.و. ع ٍَْ انَُّبِ ِّي ص, ع ٍَْ اَبِي ُيىْ َسى,َ ع ٍَْ اَبُئ بُزْ َدة,ب َُز ْي ِد
ِ  اََِّ ًَا َيثَ ُم ْان َجهِي:ال
ْ ِ ِ  َك َحا,ْس ان َّسىء
ْ  َواِ َّي, َ اِ َّيااَ ٌْ يُحْ ِذيَك,ْك
,ُُّْ ااٌ تَ ْبتَا َع ِي
َ َو
ِ  فَ َحا َي ُم ْان ًِس.خ ْان ِكي ِْز
ِ انجهِي
ِ ِيم ان ًِ ْسكَ َوََاف
) (رواِ يسهى.ًَر ْي ًحاخَ بِ ْيثَت
َ  َوََافِ ُخ ْان ِكي ِْزاِ َّيااَ ٌْ يُحْ ِز.ًَواِ َّيااَ ٌْ ت َِج َد ِي ُُّْ ِر ْيحًاطَ ْيبَت
ِ  َواِ َّيااَ ٌْ ت َِجد, َق ثِيَابَك
Artinya:
Dari Abu Musa al-Asyari r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:
Sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman shalih dan teman
nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kesturi dan
peniup api. Pembawa minyak kesturi itu adakalanya memberi minyak
kepadamu atau adakalanya kamu membeli daripadanya dan adakalanya
kamu mendapat bau harum darinya. Dan peniup api itu adakalanya ia
membakar kain bajumu, dan adakalanya kamu mendapat bau busuk
daripadanya. (HR. Muttafaq „Alayh)
Pengaruh teman sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang anak
didik baik dan buruknya, lingkungan masyarakat di sekitarnya sangat berpotensi
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku tidak
dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam
bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekadar angka atau
frekuensi.49 Karena peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi,
wawancara dan didukung oleh dokumentasi.50 Sedangkan jenis penelitian ini
adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Maksud dari metode deskriptif
kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang
berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan
antara peneliti dengan subjek penelitian dan memiliki kepekaan dan daya
penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang di
hadapi.51
Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan, karena
penelitian ini dilaksanakan di satu lembaga pendidikan formal, yaitu MA Negeri
Ambon Jln. Kembang Buton Nomor 1, Kampung Wara, Air Kuning, Ambon.

49

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 39.
Fariyanti Wahab, Skripsi, Pembinaan Keagamaan Melalui Kegiatan Yasinan di Taman
Pendidikan alQur’an (TPQ) al-Ikhlas Komplek IAIN Ambon Desa Batu Merah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
IAIN Ambon, 2019, hlm. 35.
51
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 41.
50
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B. Kehadiran Penelitian
dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti
sebagai pelaku dan pengumpul data. Maka peneliti senantiasa akan berhubungan
dengan subjek yang akan diteliti. Kehadiran peneliti sebagai pelaku utama
dilakukan secara terbuka, artinya status sebagai peneliti tujuan maupun kegiatan
peneliti dalam melakukan observasi langsung dan wawancara sehingga dapat
mengetahui apa yang diteliti.52
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian yaitu di MA Negeri
Ambon Jln. Kembang Buton Nomor 1, Kampung Wara, Air Kuning, Ambon.
D. Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 2 pembina Mental
Kerohanian Islam, 2 guru Pendidikan Agama Islam dan 3 peserta didik MA
Negeri Ambon.
E. Sumber Data
Sumber data penelitian ini yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer yakni data yang akan diperoleh langsung dari sumber inti. Data
primer tersebut diperoleh langsung dari informan yang berkompeten dalam
memberikan informasi yakni para subjek penelitian yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.

52

Fariyanti Wahab, Skripsi, Pembinaan Keagamaan Melalui Kegiatan Yasinan, hlm. 35-36.
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2. Data Sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. 53 Data
sekunder tersebut diperoleh dari literature-literatur penunjang seperti bukubuku, artikel, jurnal, tulisan blog internet, dokumen-dokumen penting,
laporan hasil penelirtian, pendapat para ahli, makalah dan sebagainya serta
sumber-sumber terpercaya lainnya.
F. Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian dilakukan dengan mengunakan penelitian kepustakaan (library
reseach) dan penelitian lapangan (field reseach). Penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari
teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan
diteliti. Sedangkan penelitian lapangan memperoleh data dan informasi yang
dibutuhkan secara langsung dengan teknik antara lain:
1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek yang
diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan
yang diteliti.
2. Wawancara (interview), metode ini digunakan agar mengetahui dan
mendapatkan informasi secara langsung dari para subjek yang dijadikan
informan saat penelitian berlangsung dilokasi penelitian.
3. Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mencatat
secara langsung dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian berupa; data
(fakta dan tertulis), peta, foto, persuratan, maupun data-data yang dianggap
penting dan lain sebagainya.54
53

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 52-53.
54
Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 219.
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G. Analisis Data
Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil
observasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti
tentang permasalahan yang ditelitidan menyajikannya sebagai temuan. Dalam
menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskritif analitik, yaitu data yang
diperoleh didak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut
dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada
di lapangan.
Analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam
bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai
satu kesatuan dalam konteks lingkungannya sehingga urutan pemaparannya logis
dan mudah diikuti maknanya.55 Untuk melakukan analisis data ada beberapa tahap
yang diperhatikan, yaitu:
1. Reduksi Data
Pada tahap ini peneliti membaca, mempelajari dan menelaah data yang telah
diperoleh dari wawancara yang kemudian direduksi. Reduksi data adalah suatu
bentuk analisis yang mengacu pada proses menajamkan, menggolongkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh
dari lapangan.
2. Penyajian Data
Tahap ini dilakukan mengorganisasikan data yang merupakan sekumpulan
informasi yang terorganisir, memberikan makna, dan terkategorikan serta menarik
55

Matthew Miles dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 15.
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kesimpulan tentang proses berfikir masyarakat dalam hal ini persoalan yang
peneliti kaji di lapangan.
3. Menarik Kesimpulan
Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan tentang subyek
berdasarkan proses berfikir masyarakat dalam menanggapi pertanyaan dalam
bentuk wawancara yang ditanyakan oleh peneliti.56
H. Pengecekan Keabsahaan
Untuk mengecek keabsahan data maka, penelitian ini menggunkan empat
kriteria yaitu:
1. Kredibilitas
Kredibilitas yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian.
Untuk memperoleh tingkat kepercayaan proses dan hasil penelitian, maka
penelitian ini akan dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam
berkaitan dengan upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak
dalam memperbaiki akhlak peserta didik.
2. Keterahlian
Keterahlian, yaitu hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain.
Penelitian ini dapat dilakukan pada waktu dan situasi lain yang telah disepakati
oleh peneliti dan informasi untuk dilakukan penelitian berkenaan dengan upaya
guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam memperbaiki akhlak
peserta didik.

56

Nasarudin Rumaru, Skripsi, Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membina
Karakter Peserta Didik MA LKMD Siritaun Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
IAIN Ambon, 2015, hlm. 31.
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3. Keterkaitan
Keterkaitan yaitu hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti
dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika
membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
4. Kepastian
Kepastian yaitu hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil
penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan.
Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian.57
I.

Tahap-Tahap Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan
Tahap ini peneliti membuat proposal penelitian, setelah proposal disetujui
oleh dosen pembimbing dilanjutkan dengan mengurus perizinan dari kampus yang
ditujukan kepada pihak lembaga pendidikan MA Negeri setempat agar diberikan
izin melakukan penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
a. Menyusun Instrumen
Peneliti disni menyusun instrument atau alat dan mengkonsultasikannya
kepada dosen pembimbing yang digunakan dalam penelitian ini seperti observasi,
wawancara serta dokumentsi.

57

Fariyanti Wahab, Skripsi, Pembinaan Keagamaan Melalui Kegiatan Yasinan di Taman
Pendidikan alQur’an (TPQ) al-Ikhlas Komplek IAIN Ambon Desa Batu Merah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
IAIN Ambon, 2019, hlm. 40-41.
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b. Mendatangi Informan
Terlebih dahulu peneliti mendatangi informan yang akan diwawancarai dan
menjelaskan pertanyaan yang akan dijadikan bahan interview sesuai variabel
penelitian, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pembina Mental
Kerohanian Islam di MA Negeri Ambon.
c. Tahap penyelesaian
Kegiatan tahap ini adalah penulisan laporan penelitian yang dibuat sesuai
dengan format pedoman penulis skripsi yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil MA Negeri Ambon
Nama Lengkap

: MA Negeri Ambon

NPSN

: 60102077

Nama Singkat

: MAN Ambon

Nomor Statistik

: 131181710001

Nomor Telp. / HP

: (0911) - 347405

E-mail

: lab_ man1a@yahoo.com

Alamat

: Jl. Puncak Wara Air Kuning

Desa

: Batu Merah

Kecamatan

: Sirimau

Kota

: Ambon

Propinsi

: Maluku

Kode Pos

: 97128

Tahun Berdiri

: 1991

Nomor SK

: 137 / 11 Juli 1991

Status

: Negeri

Bentuk

: Biasa

Program

: IPA, IPS

Waktu Belajar

: 07.15 – 14.15

Jumlah Siswa

: 607
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Kuning, Ambon. Awal 1995, setelah Drs. Usman Rumbia wafat, madrasah
dipimpin oleh Pjs. Bahtiar Udjir, kemudian pada 1995 secara definitif pucuk
pimpinan diserahkan kepada Drs. Umar Masuku. Tahun 2002, dilanjutkan oleh
Drs. Muhammad Shodik hingga tahun 2013 pimpinan MA Negeri 1 Ambon
diserah-terimakan kepada pejabat baru, Drs. Sirajudin Mahubessy, M.MP.d,
mantan kepala MA Negeri 2 Ambon di Tulehu.
MA Negeri 1 Ambon atau MAN 1 Ambon adalah satu-satunya sekolah berciri
Islami di Kota Ambon yang berstatus negeri. Semula madrasah ini disiapkan
menjadi MA Keterampilan dengan konsentrasi bidang Teknologi Pengolahan
Hasil Pertanian, Reparasi Komputer, dan Menjahit. Pilot Project MA
Keterampilan ini berlangsung selama hampir lima tahun dengan dukungan dana
operasional dari Islamic Development Bank. Program ini gagal karena tidak
didukung dengan keberadaan Tenaga Instruktur Bidang Teknis Vokasional yang
dibutuhkan, disamping pilihan program yang tidak didasarkan atas kajian yang
cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan daerah, kemudian
diperparah lagi dengan eskalasi konflik yang pecah berlarut-larut terutama di Kota
Ambon dan di hampir sebagian besar wilayah Maluku.
Mulai 2003, Manajemen MA Negeri 1 Ambon melakukan reorintasi seluruh
program keterampilan setelah tidak ada lagi bantuan dana operasional
keterampilan Pemerintah Pusat. Melalui Visi Unggul dalam Prestasi, Terpuji
dalam Perilaku, Siap Berkarya di Masyarakat, program vokasional yang selama
ini dilaksanakan mengalami penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
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5) Memperluas peran serta publik dalam pengelolaan madrasah.
b. Strategi :
1) Menciptakanlingkungan sekolahyang nyaman untuk belajar, mengajar,
dan bekerja.
2) Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan
menyenankan.
3) Memperjelas citra lembaga pendidikan Islam dengan memperluas kegiatan
keagamaan.
4) Membangun hubungan yang efektif antar warga madrasah, orang tua, dan
masyarakat.
5) Menjadikan pelayanan, profesionalisme dan prestasi sebagai spirit kerja.
5. Moto Kinerja
a. Disiplin
b. Mutu
c. Keteladanan
d. Penampilan
6. Data Kesiswaan
a. Keadaan siswa per februari 2019 / 2020
No.

Kelas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

X IMIA
X IIS
XI – IMIA
XI – IIS
XII - IMIA
XII – IIS
Jumlah

Jumlah
L
29
50
32
51
36
47
244

P
58
66
55
69
53
54
355

49

L+P

Rombel

87
116
87
120
89
101
600

3
4
3
4
3
4
21

3.

DIII/SM

4.

S1

5.

S2

4

Jumlah

11

4

3

11

2

3

3

2

4

3

4

4

4

4

5

5

45

2

2

1

5

6

7

6
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b. Keadaan Guru Tidak Tetap Per Januari 2019/2020

J. Kelamin

Jenjang

No.

Pendidikan

1.

DII / D III

2.

S1

3.

S2
Jumlah

Jml

Ket

4

9

GTT

4

9

L

P

5

5

c. Keadaan Pegawai Tetap Per Januari 2019/2020
Golongan

Jenjang
No. Pendidikan

II
L

1.

SLTA

2.

D II

3.

DIII/SM

4.

S1

5.

S2

P

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

L

L

L

L

L

P

P

P

1

P
1

1

2

Jumlah

P

Jlh

1

2

1

1

1

1

5

1

1

1

6

8. Data sarana dan prasarana
a. Data Tanah dan Bangunan
Luas Tanah

: 13.500 m2

Status

: Negara / Sertifikat

Luas Bangunan

: 3.995 m2
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32..
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Misrudin La Juu, S.Ag.
Fatimah Mewar, S.Pd.
Wa Jena, S.Pd
Jamaluddin, S.Pd.
Sapia Laitupa, S.Pd.
Kasim Nanda, S.Pd.
Nene Yusuf, S.Pd.
Moh. Taufik, A.Md.
Wa Halija, S.Pd.
A. Rahmania Abidin, S.Ag.
Sri Maelan, S.Pd.
Nur Azizah Salampessy, S.P.
Aisah Mansur, S.Ag.
Nurgaib Karepesina, S.Pd
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masjid bagi laki-laki dan bagi perempuan di asrama, tilawah bersama di lapangan
waktu pagi, kegiatan halaqah terbentuk saat melakukan kesepakatan waktu
dengan pembawa materi atau ustadz, kegiatan MABIT dilakukan yaitu bermalam
di sekolah dengan melakukan sholat tahajud bersama membaca al-Qur‟an dan
siraman rohani lainnya, dan kegiatan CALISQUR adalah kegiatan belajar
membaca al-Qur‟an bagi yang tidak bisa membaca maupun bisa dengan di pimpin
oleh pembina dan para guru.
Kegiatan-kegiatan organisasi Mental Kerohanian Islam yang peneliti temui
dari hasil obsrvasi di atas peneliti menemukan kegiatan peserta didik dalam
kebiasaan aktivitas mereka di rumah adalah sebagai peserta didik tidak
mengaplikasikan amalan-amalan yang terdapat disekolah, dari peserta didik yang
peneliti temui ada yang melaksanakan sholat hanya di sekolah namun di rumah
mereka tidak melaksanakan sholat lima waktu dan membaca al-Qur‟an pun tidak
rutin ada juga yang melaksanakan sholat di sekolah di rumah pun mereka
melaksanakan namun di rumah terkadang baru mereka kerjakan karena
kendalanya belum menghafal bacaan-bacaan dalam sholat, serta dengan
berkembangannya teknologi dapat menjadi kendala bagi mereka untuk
mengaplikasikan amalan-amalan yang ada pada sekolah.
C. Deskripsi Hasil Wawancara
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden/ subjek
yakni empat orang tenaga pendidik dan tiga orang peserta didik untuk mengali
informasi mengenai peran pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan
Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon adalah sebagai berikut:
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“Ya pastilah untuk memperkuat aqidah mereka, meluruskan pahampaham mereka pasti kita lakukan”.
Selanjutnya beliau melanjutkan:
“Membuat kajian dengan tema khusus agar mereka bisa membedakan oh
yang benar seperti ini, dalilnya mereka bisa paham sehingga mereka
tidak ragu lagi bahwa bisa menentukkan mana yang terbaik dan mana
yang paling benar”.60
Berdasarkan hasil observasi dan data wawancara di atas, dapat di
kemukakan bahwa peran pembina Mental Kerohanian Islam dalam menanamkan
dan membangkitkan keyakinan beragama terhadap peserta didik telah
dilaksanakan oleh pembina karena sangat penting dalam memperkuat aqidah
peserta didik agar tidak terjerumus dalam paham-paham yang menyesatkan serta
dapat membedakan mana yang hak dan yang bathil.
Menanamkan keyakinan terhadap peserta didik tentu adalah kewajiban bagi
setiap orang tua, guru atau pembina, karena keyakinan hal yang sangat
berpengaruh dalam kehidupan terutama dalam hal masalah ibadah.
b. Menanamkan akhlak pergaulan
Menanamkan akhlak terhadap peserta didik tentu hal kewajiban bagi setiap
guru atau pembina agar peserta didik mempunyai akhlak dalam berbicara,
berpakaian, dan berteman dan memiliki akhlak kepada Allah. Hal ini sesuai
dengan hasil observasi di MA Negeri Ambon, ketika peserta didik melakukan
keselahan di depan umum guru menegur atau menasehati peserta didik dengan
cara memanggil peserta didik bersangkutan lalu digali permasalahannya kemudian
di beri nasehat atau arahan, agar peserta didik menyadari kesahalannya.61
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teknologi banyak pergaulan bebas yang merusak peserta sehingga membutuhkan
pengawasan atau pengontrolan yang lebih dari orang tua serta guru di sekolah.
c. Menanamkan perbuatan yang baik
Menanamkan perbuatan yang baik terhadap peserta didik merupakan hal
utama agar tidak meniru perbuatan tercela yang berada di lingkungan sekitar.
Berdasarkan hasil observasi di MA Negeri Ambon bahwa pembina Mental
Kerohanian Islam tentu telah menanamkan perbuatan yang baik terhadap peserta
didik seperti menegur peserta didik bagi laki-laki yang selalu berpakaian tidak
sesuai dengan peraturan sekolah, jangan membuang sampah sembarangan dan
lain-lanin, namun tidak semua peserta didik selalu melakukannya.65 Sebagaimana
di kutip dari hasil wawancara dengan Bapak Misrudin:
“Kebiasaan yang baik misalnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah
karena interaksi kita dengan mereka itu disini (sekolah), misalnya tidak
boleh membuang sampah di sembarangan tempat karena sekolah sudah
menyediakan tempat-tempat kemudian tidak boleh menulis di dindingdinding sekolah ataupun juga di kursi-kursi, meja kursi sekolah terus
kalau misalkan ke kamar mandi juga harus bersih, bisa juga di siram
kalau tidak ada air ambil air, intinya kita menanamkan/ melakukan”.66
Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Kiptiyah:
“Kebiasaan menegur guru/ menyapa guru, tertib dalam masuk kegiatan,
semua kegiatan harus diikuti dengan bimbingan pengarahan orang-orang
yang bertugas pada hari itu baik petugas OSIS, petugas MKI itu yang
mengarahkan mereka sehingga mereka mengawali kehidupan dengan
berdo‟a, dengan mengaji, dengan sholat dhuha dan sebagainya”.67
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Sebagaimana di kutip dari hasil wawancara dengan ibu Kiptiyah selaku guru
bahasa Arab dan pembina MKI:
“Harus diikuti selama dia di sekolah dan itu memang ada buku
kontrolnya”.
Selanjutnya beliau menambahkan:
“Ada pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan jadi ada petugas nanti
biasanya dari MKI memang kerja sama dengan OSIS dengan guru piket
untuk melaksanakan pemeriksaan”.69
Kemudian sebagaimana juga di kutip dari wawancara dengan ibu Ulfa:
“Kalau siswa yang tidak aktif dalam kegiatan sekolah seperti tilawah dan
dhuha akan dilakukan pembinaan. Yang pertama pembinaan oleh wali
kelas, pemanggilan orang tua selanjutnya. Kalau pemanggilan orang tua
kemudian perilakunya masih sama maka ditimpahkan ke guru BP kalau
masih saja dia melanggar atau tidak mematuhi aturan-aturan itu maka
sanksi yang tinggi lagi bisa skorsing bahkan sampai dikeluarkan dari
sekolah”.70
Kemudian juga disampaikan oleh bapak Hayatudin:
“Saya sendiri sangat menyesal dengan kejadian itu karena bukan hanya
satu kali tapi berkali-kali tetap kami juga menyampaikan, di antara
kendala-kendala mereka rasakan itu kendalanya mereka dalam berjalan
padahal kami sudah arahkan ketika mandi pagi untuk ke sekolah sudah
langsung wudhu‟ tapi lantaran satu dan lain hal barangkali karena keluar
angin kemudian air tidak ada disini akhirnya mereka harus jalan ke
masjid sebelah jadi tidak pula melaksanakan dhuha disini lalu
melaksanakan disana, misalnya tiga orang berarti kami akan mengangkat
satu orang sebagai ketua untuk melihat kedua temannya ini dan
melaporkan bahwa siap kami sudah melaksanakan sholat dhuha di masjid
tadi jadi kendalanya demikian”.71
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Kemudian beliau menambahkan:
“Yang tidak bisa membaca itu katong bikin bimbingan khusus namanya
CALISQUR, jadi katong punya grup-grup untuk CALISQUR itu di
bimbing oleh sekitar 14 orang karena memang tenaganya juga terbatas
sehingga pelaksanaanya itu kita ambil per kelas di jam yang sudah di
tentukan”.74
Hal yang senada juga dikemukakan ibu Ulfa bahwa:
“Ada program sekolah khusus anak-anak yang membacanya kurang
lancar, program sekolah itu dinamakan CALISQUR, jadi satu orang
menangani sepuluh lebih”.75
Kemudian di kutip dari hasil wawancara Bapak Misrudin selaku guru alQur‟an hadits dan pembina organisasi Mental Kerohanian Islam:
“Alhamdulillah cukup bagus dan bisa kita lihat dari kegiatan tilawah
yang kita laksanakan di kelas karena itu langsung di kontrol oleh guruguru di jam pertama, sebagian juga kegiatan sholat berjama‟ah di masjid
itu langsung di kontrol oleh wali-wali kelasnya pokoknya seluruh
kegiatan itu selalu dalam pengawasan para guru bersama dengan MKI.
Tetapi begitu juga memang masih ada kendala-kendalanya, misalnya ada
siswa saja yang coba-coba untuk tidak mengikuti kegiatan MKI, ada juga
siswa yang walaupun tidak bisa membaca al-Qur‟an tetapi ketika ada
kegiatan MKI juga ada yang terlihat tidak aktif karena memang dari
dasarnya dari rumah mungkin dari lingkungannya memang dia itu kurang
perhatian, kurang minat untuk mengaji atau membaca al-Qur‟an”.76
Kemudian beliau menambahkan:
“Sholat berjama‟ah, ada sholat dhuha kemudian tilawah di pagi hari
jelang kegiatan KBM, ada pembinaan khusus bagi siswa yang kurang
mampu membaca al-Qur‟an”.77
Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh salah satu peserta didik:
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melaksanakannya sebelum proses pembelajaran berlangsung jika ada yang tidak
bisa membaca al-Qur‟an maka ada namanya program CALISQUR fungsinya
untuk membina peserta didik yang tidak bisa membaca al-Qur‟an.
Tilawah al-Qur‟an adalah kegiatan membaca al-Qur‟an bersama dilapangan
yang melibatkan peserta didik dibawah pengawasan guru sebelum masuk proses
KBM namun jika ada peserta didik tidak bisa membaca al-Qur‟an maka akan
dibina khusus ke program CALISQUR.
b. Sosial
1) Kegiatan liqo‟
Liqo‟ atau halaqah dapat diartikan sekumpulkan peserta didik yang
menerima materi berisi nasehat, peringatan, pendidikan atau hal lainnya yang
diberikan dan di bimbing langsung oleh seorang ustadz maupun guru.
Berdasarkan hasil observasi bahwa kegiatan liqo‟ atau halaqah dilakukan di
lingkungan sekolah yang dibuat oleh organisasi Mental Kerohanian Islam dengan
kesepakatan waktu pemateri.83
Sebagaimana di kutip dari hasil wawancara berikut ini:
“Halaqah itu tidak tentu tergantung murobinya dong pung waktu sesuai
kesepakatan yang di buat”.84
Kemudian beliau menambahkan:
“Bagus juga tapi tidak semuanya ikut halaqah terus kadang memang
waktu yang berbenturan dengan berbagai hal terus kalau anak-anaknya
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tidak mendukung, kegaiatan muhadarah terjadi hanya putaran pertama saat sholat
dzuhur berlangsung.86
Hal ini sebagaimana di kutip dari hasil wawancara ibu Kiptiyah:
“Itu untuk laki-laki saja jadi yang perempuan itu, waktu musholah itu
rusak terbatas sehingga untuk yang perempuan seng bisa hanya laki-laki
saja karena keterbatasan tempat perempuan lebih banyak dari laki-laki,
akhirnya tempat itu bergantian jadi untuk pelaksanaan itu seng terlaksana
untuk perempuan karena aula rusak sehingga tidak ada itu. sedangkan
laki-laki tetap jalan dia efektif untuk jama‟ah gelombang pertama, untuk
jama‟ah gelombang kedua tidak karena waktunya terbatas sehingga
katong harus segera masuk di kelas kembali untuk belajar lagi”.87
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Misrudin:
“Kalau kita mau melihat dari total siswa yang ada dengan daya tampung
masjid, kita juga tidak mungkin mau menampung semuanya, biasa yang
mengikuti pada sholat yang pertama, yang kedua tidak mungkin dia
mengikuti kalau dia dalam kondisi sholat, dia akan terganggu sehingga
kalau mau melihat secara keseluruhan porsentarinya itu tidak semua
siswa mengikuti, ada juga siswa kita lebih banyak tidak sholat ada yang
lari-lari ketika jadwal sholat sehingga mereka ini sering tidak ikut
jama‟ah sholat dzuhur”.88
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat dikemukakan
bahwa ceramah atau muhadarah setelah sholat dzuhur merupakan salah satu
program MKI yang melibatkan peserta didik dalam menyampaikan materi kepada
pendengar, namun kegiatan ceramah setelah dzuhur berlaku pada laki-laki saja
dan sholat pada gelombang pertama sebab karena terbatasnya waktu dan daya
tampung kurang memadai dalam menampung seluruh peserta didik bagi
perempuan tempat sholatnya di asrama.
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setiap hari ada guru piket jam pagi hari siswa begitu datang langsung
diarahkan di lapangan untuk tilawah untuk sholat dhuha, begitupun
ketika jam sholat dzuhur wali-wali kelas atau guru piket kasih
pengumuman kontrol anak-anak yang sholat jadi harus ada partisipasi
kerja sama semua pihak sekolah”.92
Beliau juga menambahkan:
“Selain partisipasi guru kemudian dari siswanya sendiri harus ada juga
kemauan dari anak-anak/ kesadaran dari anak-anak, kemudian juga ada
latar belakang siswa di rumah kadang-kadang siswa ini dia seng dapa
perhatian ada yang tinggal sendiri ada yang kos jadi kalau pi sekolah latlat”.93
Kemudian beliau juga menambahkan:
“Jadi kembali lagi kepada kepribadian siswa, ada siswa yang dia senang
dengan pelajaran agama ada juga yang dia tidak begitu senang. Faktor
senangnya dia terhadap pelajaran agama yang pertama dia bisa membaca
al-Qur‟an, siswa tidak bisa membaca al-Qur‟an itu cenderung dia malas
mengikuti pelajaran agama apalagi Qur‟an hadits yang ayat hadits di
suruh hafal jadi faktor pertama itu dia bisa membaca dulu al-Qur‟an”.94
Kemudian menurut bapak Hayatudin bahwa:
“Salah satu yang mendorong kegiatan adalah tujuan madrasah ini sendiri,
bagaimana menciptakan anak-anak itu berakhlak mulia. Jadi kegiatan
harus ada untuk mendukung tujuan daripada madrasah itu sendiri, kami
punya anak-anak tidak mungkin hanya menghafal tanpa melaksanakan.
Jadi kami guru-guru Qur‟an hadits menerangkan di kelas maka
aplikasinya harus terlihat sholat jama‟ahnya gimana, ada malah yang
puasa senin kamis, ada malah bermalam disini untuk sholat tahajud tapi
itu karena ada komplen beberapa orang tua akhirnya kami stop untuk
bermalam di sekolah malam ahad terpaksa yang kami laksanakan sholat
dhuhanya di pantau secara menyeluruh, bacaan Qur‟anya di kelasnya
sepuluh menit malah kami satukan di lapangan supaya pemantauannya
jelas, masuk pintu gerbang langsung duduk buka Qur‟an halaman sekian
surah sekian ayat sekian, jadi begitu sesuai dengan tujuan madrasah
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Menurut Selfi salah satu peserta didik di kelas XI IPA 1 bahwa:
“Kalau di rumah jarang sholat dhuha seng sama di sekolah karena kayak
malas bagitu barang saparuh belum hafal do‟a sholat dhuha jadi beta
kayak lupa beta pengen itu hafal akang bae-bae dolo”.100
Kemudian menurut bapak Hayatudin bahwa:
“Menghambat ini kadang-kadang dari siswa itu sendiri, barangkali proses
pertumbuhan iman dalam dirinya itu tidak serta-merta harus cepat karena
ada anak-anak cepat menerima lalu cepat mengamalkan ada juga yang
ogah yang istilahnya acuh bebi istilah anak-anak artinya tahu tapi tidak
mau bikin ini merupakan kendala buat dirinya. Jadi untuk menghadapi
anak-anak semacam ini punya strategi khusus juga yaitu dengan pantauan
secara dekat tidak boleh dibiarkan harus di rangkul anak-anak seperti itu.
Saya banyak merangkul anak-anak yang kalau waktu sholat sudah adzan
tapi tidak turun dari kelas dia malah sembunyi tidur dalam kelas, saya
rela untuk berjalan dari mesjid sampai ke kelas-kelas walaupun harus
tunjuk beberapa orang untuk membantu karena banyak kelas, lalu setelah
mereka sholat kita nasehati pelan-pelan”.101
Hal yang senada juga dikemukakan oleh ibu Ulfa bahwa:
“Yang pertama sebenarnya dari kemauan kesadaran dari anak-anak
dorongan dari orang tua di rumah”.102
Kemudian menurut bapak Misrudin bahwa:
“Kalau kendala banyak karena siswa kita dari berbagai macam latar
belakang keluarga, lingkungan. Ada siswa yang disaat sholat dia tidak
mau sholat, ada siswa yang disaat tilawah itu dia tidak mengikuti
kegiatan tilawah, ada siswa yang di bina secara khusus untuk mengikuti
kegiatan baca al-Qur‟an dia juga tidak hadir ada seperti itu, dan itu sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan MKI itu sendiri”.103
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banyak, keterbatasan waktu, ketidakaktifan peserta didik dalam mengikuti
kegiatan pembinaan dan latar belakang lingkungan peserta didik.
D. Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan
tanggal 7 Februari 2021. Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti
dengan judul Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak
Peserta Didik di MA Negeri Ambon. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti akan menganalisis
temuan yang ada sebagai berikut.
1. Analisis Hasil Observasi
Melalui hasil observasi dapat dilihat bahwa organisasi Mental Kerohanian
Islam memiliki beberapa program-program dalam pembinaan terhadap peserta
didik, yaitu sholat dhuha, sholat dzuhur berjama‟a, tilawah al-Qur‟an, liqo‟ atau
halaqah, MABIT, dan CALISQUR.
Pembina Mental Kerohanian Islam menjadi fokus utama dalam
memberikan pembinaan terhadap peserta didik agar berakhlakul karimah dalam
implemetasi kehidupan. Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan juga
disampaikan pembina bahwa dalam memberikan pembinaan dengan melakukan
metode pendekatan dan pemanggilan saat peserta didik melakukan kesalahan.
Peran pembina Mental Kerohanian Islam dalam proses pembinaan terhadap
peserta didik bertujuan menjadikan peserta didik yang berakhlakul karimah,
pembinaan dilakukan tidak hanya di ruangan melainkan juga di luar ruangan
seperti kegiatan perayaan qurban untuk meriahkan acara „idul adha atau „idul
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didik agar mereka mampu mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh
pembina Mental Kerohanian Islam ataupun guru PAI dalam kehidupan sehari-hari
mereka agar selalu berperilaku baik terhadap sesama maupun terhadap
lingkungan.
Akhlak pergaulan sangat menentukan perkembangan peserta didik dari
lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan mapun lingkungan masyarakat,
setiap pergaulan peserta didik butuh pengawasan dari pihak orang tua ataupun
guru agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Masalah
akhlak dalam pergaulan adalah masalah peserta didik pada umumnya, dimana pun
peserta didik berada pasti akhlak ikut berperan sebagai pedoman tingkah laku
baik-buruk dalam pergaulan.107
Menanamkan akhlak dalam pergaulan terhadap peserta didik tentunya telah
ditanamkan oleh pembina Mental Kerohanian Islam agar peserta didik memiliki
akhlak atau perilaku yang baik terhadap diri sendiri, sesama maupun lingkungan.
3) Menanamkan perbuatan yang baik
Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pembinaan pembentukan akhlak.
Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu
kebiasaan bagi anak didik. Kebiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang
sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja
tanpa dipikirkan lagi.108
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sendirian, dijamin masuk surge, mulia di mata Allah dan para malaikat dan
terhindar dari sifat munafik. Shalat akan menanamkan dalam jiwa akan kesadaran
adanya kontrol ilahi, memelihara aturan-Nya, menjaga persatuan dan kesatuan,
saling mencintai karena Allah, kedispilinan waktu, konsisten dalam melakukan
sesuatu, tidak merusak atau mengotori lingkungan, tidak mengambil hak milik
orang lain tanpa hak, takut akan ancaman dari siksaan-Nya, dan sanggup
mengalahkan sifat-sifat kemalasan, memperturutkan hawa nafsu dan segala sifat
kelemahan manusiawi lainnya.109
Sholat dhuha dan sholat dzuhur berjama‟ah merupakan salah satu program
pembinaan Mental Kerohanian Islam di MA Negeri Ambon dengan tujuan
membimbing serta mendidik peserta didik bahwa pentingnya sholat terhadap
kehidupan dan menjadi peserta didik yang berakhlak mulia serta mampu
mengamalkannya. Namun banyak kendala dari peserta didik yaitu kurangnya
kesadaran dalam melaksanakan sholat, mereka melaksanakan hanya takut
terhadap guru, serta ada yang lari-lari pada jam sholat berlangsung.
Menanamkan keyakinan terhadap diri peserta didik untuk melaksanakan
sholat tentunya tidak mudah karena dengan watak serta pribadi peserta didik yang
berbeda-beda sehingga menjadi tantangan bagi para guru maupun pembina MKI.
b) Tilawah al-Qur‟an
Tilawah merupakan bacaan ayat-ayat al-Qur‟an yang dibacakan dengan
tartil serta berhati-hati dalam melafadzkannya. Al-Qur‟an merupakan wahyu
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril
109
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berbicara di depan banyak orang dalam menyampaikan isi materi yang berisi
nasehat mapun peringatan dan diawasi oleh para guru ketika selesai melaksanakan
sholat dzuhur di masjid. Jadwal ceramah atau kultum dibuat oleh OSIS yang
bekerja sama dengan organisasi Mental Kerohanian Islam dengan melibatkan
peserta didik yang telah ditunjuk untuk berceramah setelah sholat dzuhur.
Di MA Negeri Ambon muhadharah atau ceramah yang disampaikan oleh
peserta didik setelah melaksanakan sholat dzuhur berjama‟ah yang bertepatan di
masjid sekolah ini merupakan salah satu program yang telah ditetapkan oleh MKI
(Majelis Kerohanian Islam) dalam rangka pembinaan terhadap peserta didik
dengan memacu keberanian berbicara serta menumbuhkan percaya diri dalam diri
mereka dalam menyampaikan isi materi di depan banyak orang untuk
menciptakan generasi da‟i.
b. Faktor

Pendukung

dan

Penghambat

Peran

Pembina

Mental

Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MA
Negeri Ambon
Dalam peran pembina Mental Kerohanian Islam dalam pembinaan akhlak
peserta didik di MA Negeri Ambon, terdapat beberapa faktor yang mendukung
dan yang menghambat kegiataan pembinaan berlangsung. Berdasarkan penjelasan
hasil wawancara dapat dikemukakan antara lain
1) Faktor pendukung
a) Masjid
b) Asrama
c) Kerja sama dengan lembaga lain serta alumni
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian teori, analisis data dan hasil penelitian melalui observasi
dan wawancara di lapangan tentang Peran Pembina Mental Kerohanian Islam
dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Peran Pembina Mental Kerohanian Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta
Didik di MA Negeri Ambon yaitu: 1) Menanamkan dan membangkitkan
keyakinan bergama, 2) Menanamkan akhlak pergaulan, 3) Menanamkan
perbuatan yang baik. Berdasarkan peran pembina Mental Kerohanian Islam
dalam pembinaan akhlak peserta didik agar memiliki akhlak mulia kepada
sesama (akhlak kepada guru dan akhlak kepada teman) dengan melakukan
kegiatan pembinaan akhlak melalui pendekatan antara lain: 1) Keagamaan,
antara lain: a) Sholat dhuha dan sholat dzuhur berjama‟ah, b) Tilawah alQur‟an, 2) Sosial, antara lain: a) Liqo‟ atau halaqah, b) Muhadharah setelah
sholat dzuhur.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Pembina Mental Kerohanian
Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Ambon antara
lain: faktor pendukung; 1) Masjid, 2) Asrama, 3) Kerja sama dengan lembaga
lain serta alumni, 4) Keterlibatan guru dalam mengontrol serta mengarahkan
peserta didik, 5) Tujuan madrasah, dan 6) Peserta didik dapat membaca alQur‟an. Sedangkan faktor penghambat atau kendalanya; 1) Sumber air, 2)
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Kurangnya tenaga dalam membantu, 3) Kurangnya kesadaran dalam diri
peserta didik, 4) Keterbatasan daya tampung masjid dengan jumlah peserta
didik yang banyak, 5) Keterbatasan waktu, 6) Ketidakaktifan peserta didik
dalam mengikuti kegiatan pembinaan, dan 7) Latar belakang lingkungan
peserta didik.
B. Saran
Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung
kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput
dari kekurangan dan kesalahan. Sebab itu peneliti dalam skripsi ini
mengemukakan saran.
Berdasarkan

temuan

dalam

penelitian

ini,

maka

peniliti

perlu

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perlu adanya penekanan dari pihak pembina maupun madrasah bahwa
pentingnya kegiatan pembinaan organisasi Mental Kerohanian Islam terhadap
peserta didik. Untuk para pembina Mental Kerohanian Islam hendaknya
mengupayakan semaksimal mungkin agar tetap meningkatkan kesadaran
ataupun kepedulian dalam hal pembinaan organisasi Mental Kerohanian
Islam terhadap peserta didik di MA Negeri Ambon.
2. Memperbaiki kekurangan-kekurangan terutama pengembangan potensi
pengetahuan peserta didik terhadap agama serta saran-prasarana yang belum
memadai dalam fasilitas pembinaan.
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