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ABSTRAK 

 

Mahbubah. 2019. Tips-Tips Yang Dilakukan Guru Dalam Upaya Membentuk 

Akhlakul Karimah Di Man 2 Batola Kab.Batola. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

Pembimbing: H. Surawardi, M.Ag dan Dra. Rusdiah, M. Pd.I. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang dilakukan guru PAI dalam 

membentuk akhlak peserta didik yang dilaksanakan di MAN 2 Batola Kab.Batola dan 

faktor pendukung dan penghambat peran guru dalam upaya membentuk akhlak 

peserta didik di MAN 2 Batola Kab.Batola. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang guru PAI yaitu guru akidah akhlak, 

guru fiqih, guru al-Qur’an Hadits dan Guru Sejarah Kebudayaan Islam. Objek dalam 

Penelitian ini adalah tips-tips yang di lakukan guru dalam upaya membentuk akhlakul 

karimah siswa, mengenai berbagai tips yang dilakukan Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk siswa yang berakhlakul karimah di MAN 2 Batola 

Kab.Batola dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan guru dalam 

upaya membentuk akhlakul karimah di MAN 2 Batola Kab.Batola. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan adalah editing, klasifikasi data, dan interpretasi data. Dalam hal ini, 

penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan 

keadaan data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga terlihat jelas bagaimana 

cara yang dilakukan guru PAI dalam membentuk akhlak peserta didik di MAN 2 

Batola Kab.Batola dan faktor pendukung dan penghambat peran guru dalam upaya 

membentuk akhlak peserta didik di MAN 2 Batola Kab.Batola. selanjutnya, ditarik 

kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tips-tips yang dilakukan guru 

PAI dalam membentuk akhlak siswa yang dilaksanakan di MAN 2 Batola Kab.Batola 

dapat dilihat dari beberapa tips yang dilakukan guru yaitu berupa kebiasaan, 

pengawasan, bimbingan, keteladanan, nasehat, hukuman dan ganjaran. Adapun faktor 

pendukung dan penghambat yang dilakukan guru dalam upaya membentuk akhlak 

siswa di MAN 2 Batola Kab.Batola yaitu faktor pendukung berupa faktor guru, faktor 

siswa, dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor penghambat berupa ketidak 

kekompakkan guru dan kurangnya rasa tanggung jawab guru tersebut. 

 

 

 




