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ABSTRAK 

 

Muhammad Jazuli. 2019. Pendidikan Akhlak Anak Dosen Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. Pembimbing: M.Noor Fuady, M.Ag dan Nuryadin, M.Ag. 

 

Adapun latar belakang penelitian ini adalah orang tua yang berprofesi 

sebagai dosen bekerja (ASN) dari pagi sampai sore, hal ini menyebabkan interaksi 

antara orang tua dan anak menjadi sangat terbatas. Selain itu dosen  merupakan 

seorang pengajar yang bekerja dalam lembaga pendidikan Islam yang lebih 

mengetahui pendidikan Agama Islam khususnya pada bidang akhlak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan akhlak anak dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dan untuk 

mengetahui metode yang digunakan dalam mendidik akhlak anak dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan khususnya pada prodi PAI. Teknik pengumpulan data  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan 

interpretasi data, setelah itu penulis mengadakan analisis data terhadap pendidikan 

akhlak anak dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

khususnya pada prodi PAI. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan data ke dalam bentuk kalimat 

atau uraian sehingga terlihat jelas bagaimana pendidikan akhlak anak dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada 

prodi PAI. 

Hasil dari penelitian ini dalam mendidik akhlak anak seperti akhlak 

terhadap Allah memberikan materi tentang sholat, berdoa, membaca al-qur‟an dan 

berpuasa. Kemudian akhlak anak terhadap orang tua memberikan materi tentang 

sopan santun kepada orang tua, jangan membantah perintah orang tua, 

menghormati yang lebih tua dan jangan berbicara yang keras dan kasar kepada 

mereka. Selanjutnya akhlak anak terhadap diri sendiri  memberikan materi tentang 

adab makan, adab berpakaian, tabah dan sabar, larangan mencuri, mandiri dan 

disiplin. Kemudian akhlak anak terhadap orang lain memberikan materi tentang 

menghormati yang lebih tua,adab berbicara, dan tawadhu‟. Metode yang 

digunakan dalam mendidik akhlak anak dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin adalah metode nasehat, cerita, pembiasaan dan 

keteladanan. 

 

 

 

 

 


