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Penelitian ini dilatar belakangi dengan  pentingnya peran guru aqidah 

akhlak dalam pembinaan akhlak siswa karena akhlak mulia menempati urutan 

teratas jika dibandingkan dengan skill. Dimana pun tempatnya aklak mulia 

mendapatkan tempat dihati masyarakat, oleh karena itu sangat perlu peran guru 

aqidah akhlak dalam memberikan contoh dan teladan yang baik bagi siswanya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mebuktikan di 

lapangan bagaimana peran guru aqidah akhlak dalam  membina akhlak siswa, 

serta faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak di MTs Negeri 4 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiedl Research), yaitu 

penelitian lapangan adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif 

kualitatif , teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokuentasi, dalam pengolahan data digunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian adalah guru aqidah 

akhlak 1 orang, dan siswa 10 orang kelas VIII di MTs Negeri 4 Kecamatan 

Banjarmasin Selatan. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa peran guru aqidah 

akhlak dalam membina akhlak siswa di MTs Negeri 4 Kecamatan Banjarmasin 

Selatan dilakukan dengan sangat baik. Guru berperan sebagai pembimbing, 

sebagai contoh dan sebagai penasehat. Hal tersebut dibuktikan dengan 

dilakukannya pembinaan akhlak siswa dalam setiap kesempatan baik di dalam 

kelas melalui materi aqidah akhlak pada saat pelajaran aqidah akhlak maupun di 

luar kelas seperti dengan memberikan contoh perbuatan atau kebiasaan yang 

mencerminkan akhlak yang baik maupun dengan memberikan teguran dan nasehat 

serta sangsi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Adapun usaha yang 

dilakukan sekolah untuk pembinaan akhlak siswa dilakukan dengan memberikan 

materi pembelajaran aqidah akhlak yang meliputi akhlak kepada Allah, orang tua, 

teman dan lingkungan. Selain itu usaha pembinaan akhlak juga dilakukan dengan 

melalui pembina akhlak oleh guru melaui orang tua siswa, serta melalui 

pembinaan langsung kepada siswa terutama ketika siswa melakukan hal-hal yang 

tidak baik atau tidak terpuji. Namun demikian, pada kenyataannya pembinaan 

melalui orang tua belm atau tidak berjalan. Usaha lainnya dilakukan dengan 

pemberian contoh atau tauladan sikap dan perbuatan akhlakul karimah kepada 

siswa khususnya di lingkungan sekolah. 
 


