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Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pentingnya pembinaan akhlakul 

karimah melalui aktivitas keagamaan untuk menanamkan akhlak yang baik bagi 

siswa  agar tidak terjerumus kepada merosotnya akhlak remaja. Yang mana pada 

zaman sekarang ini, harusnya pembinaan akhlakul karimah melalui aktivitas 

keagamaan tidak hanya dilaksanakan di Pondok Pesantren, tetapi juga 

dilaksanakan di Sekolah Berbasis Pendidikan Formal untuk membiasakan 

kebiasaan yang baik bagi siswa melalui aktivitas keagamaan, sehingga siswa 

dapat terbina akhlaknya dalam mengamalkan ajaran Islam.  

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja aktivitas 

keagamaan yang terkait dengan pembinaan akhlakul karimah di sekolah 

menengah kejuruan swasta Shalatiyah Bitin Kecamatan Danau Panggang 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dan bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlakul 

karimah melalui aktivitas keagamaan di sekolah menengah kejuruan swasta 

Shalatiyah Bitin Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research), dengan terjun langsung kelapangan untuk 

menggali data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, juga 

melakukan wawancara dan menggunakan dokumenter, kemudian diolah melalui 

proses koleksi data, editing data, klasifikasi data, serta interprestasi data. 

Hasil penelitian ini adalah aktivitas keagamaan yang dilaksanakan di 

SMKS Shalatiyah Bitin yaitu tadarus Al-Quran, mauliad habsyi, salat zuhur 

berjamaah, salat dhuha berjamaah, membaca burdah, menghafal Al-Quran juz 30 

dan jumat amal (infak dan sedekah). Pelaksanaan pembinaan akhlakul karimah 

melalui aktivitas keagamaan di SMKS Shalatiyah Bitin perlu adanya bimbingan 

salat berjamaah, bimbingan tadarus Al-Quran, bimbingan membaca burdah, 

bimbingan dan pelatihan maulid habsyi, bimbingan menghafal Al-Quran juz 30, 

bimbingan infak dan sedekah serta bimbingan tambahan belajar dengan 

menggunakan materi kitab. Selain itu, dalam membina akhlakul karimah melalui 

aktivitas keagamaan diperlukan juga berbagai metode, diantaranya: metode uswah 

(teladan), metode ta’widiyah (pembiasaan akhlak yang baik), metode mau’izhah 

(nasehat) dan metode tsawab (pemberian sanksi/hadiah) serta diperlukannya 

pengawasan pada saat pelaksanaan pembinaan akhlakul karimah melalui  aktivitas 

keagamaan. Akhlakul karimah siswa setelah mendapatkan pembinaan melalui 

aktivitas keagamaan sudah cukup baik, siswa sudah mampu taat kepada Allah 

SWT dengan rajin beribadah, taat dan patuh pada orang tua serta guru, jujur, 

disiplin dan tertib saat pelaksanaan aktivitas keagamaan di sekolah, berbicara 

dengan perkataan yang baik serta suka tolong menolong. 


