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Penelitian ini dilatar belakangi karena mengingat pada zaman sekarang anak 

sering melupakan adab atau sopan santun terhadap guru, seperti sering tidak 

memperhatikan guru ketika belajar, menganggap guru sebagai teman, dan lain 

sebagainya,  oleh sebab  perlu adanya usaha dari semua pihak yang bersangkutan 

seperti orang tua ataupun sekolah sebagai lembaga pendidikan, pada skripsi ini 

penulis membahas mengenai pendidikan adab atau sopan santun kepada guru, 

yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan bahkan meningkatkan sikap sopan 

santun seorang siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan adab atau sopan 

santun siswa terhadap guru dan faktor pendukung serta penghambat pendidikan 

adab atau sopan santun siwa terhadap guru di MTsN 1 Barito Kuala Kabupaten 

Barito Kuala. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang guru dan 2 orang 

siswa. sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pendidikan adab atau sopan 

santun terhadap guru di MTsN 1 Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah  editing, klasifikasi data, dan interpretasi data. Kemudian 

dianalisis data tersebut dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk 

pendidikan adab atau sopan santun terhadap guru di MTsN 1 Barito Kuala 

Kabupaten Barito Kuala  ini adalah menyuruh siswa untuk selalu bersikap ramah 

kepada siapa saja, menyuruh kepada siswa untuk selalu menjabat tangan atau 

bersalaman dengan seluruh guru yang ada di sekola, mewajibkan siswa untuk 

bersalaman ketika masuk gerbang sekolah, mengharuskan siswa untuk terus taat 

dan patuh terhadap guru. Sedangkan cara atau pembiasaan adab atau sopan santun 

yang diberikan guru disekolah ini adalah membimbing, memberikan teguran, 

menasehati, memberikan hukuman, dan memberikan teladan, sedangkan faktor 

pendukung pendidikan sopan santun kepada anak adalah keluarga dan lingkungan, 

dan faktor media sosial bisa menjadi pendukung dan penghambat pendidikan adab 

atau sopan santun terhadap  guru di MTsN 1 Barito Kuala Kabupaten Barito 

Kuala.   

 


