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ABSTRAK 

Berdasarkan keadaan yang terdapat di SD Negeri No. 1/IX Sengeti bahwa 

Sekolah Dasar tidak memiliki guru BP atau Bimbingan dan Penyuluhan, maka 

dari itu peranan guru kelas, guru Pendidikan Agama sangat berpengaruh dalam 

hal memberikan bimbingan. Hanya saja terkadang masalah tersebut tidak dapat 

diselesaikan sebatas dengan guru saja, maka Kepala Sekolah sangat berpengaruh 

besar dalam hal bimbingan tersebut terutama terhadap siswa yang melanggar 

aturan sekolah lebih dari ketentuan yang berlaku. 

Adapun permasalahan yang ditemukan di SD Negeri No. 1/IX Sengeti pada 

umumnya adalah perkelahian antar siswa, Siswa yang bolos sekolah, dan siswa 

yang malas menyelesaikan tugas dari guru. Selanjutnya jenis permasalahan 

belajar yang ditemukan berupa sejumlah siswa yang memperoleh hasil belajar 

yang jauh dibawah prestasi normal, jenis permasalahan tersebut belum dapat 

diatasi sepenuhnya oleh guru. Faktor yang jadi penghambat yaitu tidak adanya 

kerja sama antara sekolah dengan pihak orang tuan siswa, kurangnya kerja sama 

guru dalam membimbing siswa, kurangnya pendekatan guru terhadap siswa yang 

bermasalah 

Dengan adanya penerapan hukuman dan bimbingan dari guru tersebut 

dalam proses pembelajaran membawa pengaruh yang sangat positif karena siswa 

cenderung tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini penulis lihat pada saat 

pembelajaran tidak ada lagi siswa yang keluar-keluar dari kelasnya dan siswa 

yang bolos sekolah. 

 

Kata Kunci : Bimbingan, Meningkatkan, Akhlak, Siswa 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

mewujudkan pembangunan nasional di Negara Indonesia. Tanpa adanya 

pendidikan tentu suatu Negara akan lemah dan hancur. Agar Negara tetap berdiri 

kokoh dan kuat, maka seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan berilmu 

pengetahuan. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia diantaranya 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Manusia tanpa proses pendidikan melalui sistem dan tahapannya akan sulit 

untuk menerimanya. Karena manusia diberi akal untuk selalu mempertimbangkan 

segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dilakukan apakah benar atau 
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melanggar dengan norma-norma agama, secara moral maupun secara hukum. Oleh 

karena itu manusia yang bermoral dan memiliki akhlak yang baik mereka akan 

selalu mempertimbangkan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai 

dan sangat nilai-nilai agama. 

Dalam dunia pendidikan atau lebih spesifik lingkungan sekolah berbagai 

permasalahan muncul dilingkungan anak didik. Masalah-masalah tersebut akan 

banyak mempengaruhi pola dan tingkah laku anak didik, baik perilaku yang baik 

maupun prilaku yang buruk. Berbagai macam masalah yang dialami oleh anak 

didik juga kadang mempengaruhi tingkat keberhasilan prestasi belajar anak didik. 

Masalah-masalah tersebut sepenuhnya tidak dapat diatasi atau diselesaikan sendiri 

oleh anak didik itu sendiri, oleh karena itu anak didik membutuhkan bimbingan 

agar dapat mencari solusi dan dapat memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya. Bimbingan sesungguhnya tidak hanya sebatas membantu anak didik 

dalam memecahkan masalah, namun bimbingan juga dapat mengarahkan anak 

didik dalam mengambil keputusan dan menentukan masa depan. 

Bimbingan merupakan bagian hubungan langsung dengan konsuler integral 

dari pendidikan itu sendiri yang langsung dipusatkan pada inti masalah. Dapat 

dipahami bahwa bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan kepada 

individu-indvidu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan-ketrampilan yang  dibutuhkan dalam membuat keputusan-keputusan 

serta pilihan-pilihan, rencana-rencana serta interprestasi yang diperlukan untuk 

penyesuaian diri yang baik. Dengan kata lain bimbingan merupakan segala 

kegiatan yang  bertujuan untuk meningkatkan realitas pribadi setiap individu. 

Bantuan yang dapat diberikan kepada anak didik dapat berupa informasi 

pendidikan, cara belajar yang efektif, pemilihan jurusan, mengatasi maslah belajar, 

mengembangkan potensi belajar, dan membantu anak didik dalam menentukan 

masa depan pendidikannya. 

Upaya pengembangan anak didik bertujuan untuk mengambangkan 

segenap potensi yang ada pada diri anak didik secara individu dalam segenap 

dimensi kemanusiaannya, agar ia menjadi manusia yang seimbang antara individu 

dan sosialnya, kehidupan jasmaninya dan rohaninya serta kebutuhan dunia dan 

akhiratnya. 

Mengingat pentingnya peranan bimbingan dalam lingkungan sekolah maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tingkat sekolah yang dalam hal ini 

ditemukan banyaknya permasalahan-permasalahan tingkah laku siswa terhadap 

guru atau sesama siswa, prestasi belajar, etika serta penanganan siswa yang 

bermaslah atau penanganan masalah yang dihadapi siswa. 

Berdasarkan keadaan yang terdapat di SD Negeri No. 1/IX Sengeti bahwa 

Sekolah Dasar tidak memiliki guru BP atau Bimbingan dan Penyuluhan, maka dari 

itu peranan guru kelas, guru Pendidikan Agama sangat berpengaruh dalam hal 

memberikan bimbingan. Hanya saja terkadang masalah tersebut tidak dapat 

diselesaikan sebatas dengan guru saja, maka Kepala Sekolah sangat berpengaruh 
besar dalam hal bimbingan tersebut terutama terhadap siswa yang melanggar 

aturan sekolah lebih dari ketentuan yang berlaku. 

Adapun permasalahan yang ditemukan di SD Negeri No. 1/IX Sengeti pada 

umumnya adalah perkelahian antar siswa, Siswa yang bolos sekolah, dan siswa 
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yang malas menyelesaikan tugas dari guru. Selanjutnya jenis permasalahan belajar 

yang ditemukan berupa sejumlah siswa yang memperoleh hasil belajar yang jauh 

dibawah prestasi normal, jenis permasalahan tersebut belum dapat diatasi 

sepenuhnya oleh guru.  

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa 

tertarik untuk menulis sebuah Penelitian dalam bentuk Karya Ilmiyah yang 

berjudul “Pelaksanaan Bimbingan dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di SD 

Negeri No 1/Ix Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi”. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD 

Negeri No. 1/IX Sengeti ? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada pelaksanaan bimbingan dalam 

meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti ? 

3. Bagaiman hasil yang dicapai  pada pemberian bimbingan dalam meningkatkan 

Akhlak siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti ? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan Penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan 

Akhlak siswa di SDNegeri No. 1/IX Sengeti 

2. Ingin mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada pelaksanaan 

bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No.1/IX Sengeti  

3. Ingin mengetahui Bagaiman hasil yang dicapai  pada pemberian bimbingan 

dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti  

 

Manfaat Penelitian  

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak sekolah tentang 

pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No. 

1/IX Sengeti 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peran bimbingan dalam 

mengatasi permasalahan belajar siswa dan dalam meningkatkan Akhlak siswa 

di SD Negeri No. 1/IX Sengeti 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Bimbingan 

Terdapat beragam pengertian bimbingan yang dikemukakan para ahli. 

Diantaranya adalah pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Crow & Crow 

(Prayitno dan Erman Amti, 2010: 94) yang menyatakan bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki 
kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu 

setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, 

mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan 

menanggung bebannya sendiri.  
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Pengertian tersebut menekankan bahwa bimbingan yang diberikan 

seseorang terhadap individu bertujuan agar individu tersebut memperoleh 

kemandirian dalam membuat rencana dan keputusan serta dapat bertanggung 

jawab atas keputusan-keputusan yang dibuat. Selanjutnya pengertian bimbingan 

yang dikemukakan oleh Bimo Walgito (2010: 5), bahwa bimbingan adalah 

bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan 

individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam 

kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu ini dapat mencapai 

kesejahteraan hidup. Pendapat Bimo Walgito ini memberikan pengertian bahwa 

bimbingan itu perlu diberikan pada individu atau sekumpulan individu agar dapat 

menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya sehingga dapat mencapai 

kesejahteraan.  

Hal senada diungkapkan oleh Prayitno dan Erman Amti (2010: 99), yang 

mendefinisikan: Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

seorang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, 

remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu 

dan sarana yang ada dan dapat dikembangan berdasarkan norma-norma yang 

berlaku.  

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh Prayitno dan Erman Amti 

tersebut dapat diketahui bahwa bimbingan merupakan proses seorang ahli dalam 

memberikan bantuan terhadap individu atau beberapa individu baik anak-anak, 

remaja atau orang dewasa agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri 

serta mandiri sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan mencapai 

kesejahteraan hidup.  

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli 

(guru pembimbing) secara terus menerus kepada individu ataupun sekumpulan 

individu (siswa), untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang muncul 

dengan berbagai potensi yang dimiliki. Sehingga dapat mencapai perkembangan 

yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat 

melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan 

hidupnya. 

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2011: 111) tujuan 

pelayanan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar 

mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap 

murid dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya, mencapai 

perkembangan yang optimal. Diperjelas oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

(2011:111) bahwa bimbingan belajar memiliki tujuan diantaranya adalah 

mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi siswa. Menunjukkan 

cara-cara belajar yang sesuai dan cara dan fungsi menggunakan buku pelajaran. 

Memberikan informasi berupa saran dan petunjuk bagi yang memanfaatkan 
perpustakaan. Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan 

ujian. Memilih suatu bidang studi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-

cita, dan kondisi fisik atau kesehatan yang dimiliki. Menunjukkan cara-cara 

menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Menentukan pembagian waktu 
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dan perencanaan jadwal belajar. Memilih pelajaran tambahan baik yang 

berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan 

karier di masa depan 

 

Akhlak 

Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jama’ dari kata khuluq. Kata 

khuluq adalah lawan dari kata khalq, yang mana khuluq merupakan bentuk batin 

sedangkan khalq merupakan bentuk lahir. Khalq dilihat dengan mata lahir (bashar) 

sedangkan khuluq dilihar dengan mata batin bashirah). Yang keduanya berasala 

dari katanya adalah kata khalaqa yang artinya penciptaan Nasir (2010:31). Akhlak 

disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat 

batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak 

anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian khuluq 

disamakan dengan kata ethicos atau ethos yang artinya adab kebiasaan, perasaan 

batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian berubah 

menjadi etik Abdullah (2010:3) 

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa akhlak tidak lepas dari 

penciptanya yaitu Allah SWT sebagai sumber utama akhlak yang mana ajarannya 

disampaikan melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW. Selain itu akhlak juga 

tidak lepas dari yang diciptakan yaitu manusia sendiri sebagai pelaku akhlak.  

Kajian mengenai akhlak (etika) di kalangan umat Islam pada awal 

permulaan Islam hanya terbatas pada upaya memahami akhlak dari al-Qur’an dan 

sunnah saja, selanjutnya kajian akhlak berkembang lebih luas seiring dengan 

perkembangan zaman. Setelah era penerjemah literatur filsafat Yunani, 

bermunculan tokoh-tokoh yang mengkaji khazanah klasik Yunani termasuk teori-

teori mereka mengenai akhlak dan berbagai corak pemikiran. Menurut Fuqi 

(2011:225) secara terminologi para ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak 

adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia, namun mereka berbeda-

beda dalam menjelaskan pengertiannya. 

Menurut Sjarkawi (2010:19) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yakni faktor 

internal dan eksternal. 

a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, 

faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan yang berupa 

bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat 

yang dimiliki salah satu dari kedua orang tua atau bisa jadi kombinasi dari sifat 

kedua orang tuanya.  

b. Faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi dari luar diri manusia biasanya 

pengaruh yang berasal dari lingkungan disekitar orang tersebut tinggal.  

1. Kebiasaan atau adat adalah perbuatan yang selalu diulangulang sehingga 

menjadi mudah dalam pengerjaannya.  

2. Lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan alam, meliputi 
seluruh ciptaan Allah SWT yang ada di langit maupun dibumi. Lingkungan 

pergaulan yang mengandung susunan pergaulan yang meliputi manusia 

seperti di rumah, sekolah, tempat kerja dan kantor pemerintahan. 

Lingkungan inilah yang lebih banyak menentukan akhlak manusia, akan 
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menjadi baik ataupun buruk. Terutama lingkungan terdekatnya, yakni 

keluarga yang merupakan tempat bersosialisasi seorang anak untuk 

pertama kalinya. Menurut Abdullah (2010:3) lingkungan pergaulan terbagi 

menjadi tujuh kelompok:  

a) Lingkungan dalam rumah tangga atau lingkungan keluarga. Akhlak 

orang tua dirumah dapat memengaruhi tingkah laku anggota 

keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus dapat 

menjadi contoh suri teladan yang baik terhadap anggota keluarganya 

dan anak-anaknya.  

b) Lingkungan sekolah. Sekolah dapat membentuk pribadi siswa 

siswinya. Sekolah agama berbeda dengan sekolah umum. Kebiasaan 

dalam berpakaian di sekolah agama dapat membentuk kepribadian 

berciri khas agama baik di luar sekolah maupun rumahnya.  

c) Lingkungan pekerjaan. Suasana kerja dikantor, dibengkel, dilapangan 

terbuka, sopir, dan buruh masing-masing mempunyai ciri khas yang 

berbeda-beda. Lingkungan pekerjaan sangat rentan terhadap pengaruh 

perilaku dan pikiran seseorang. Jika lingkungan pekerjaan adalah 

orang-orang yang baik akhlaknya maka dia akan menjadi baik, 

begitupun sebaliknya.  

d) Lingkungan organisasi. Orang yang menjadi salah satu anggota 

organisasi akan memperoleh aspirasi yang digariskan oleh 

organisasinya.  

e) Lingkungan jama’ah , jama’ah yaitu semacam organisasi tetapi tidak 

tertulis. Lingkungan seperti ini juga dapat mengubah tingkah laku 

manusia dari yang tidak baik menjadi baik.  

f) Lingkungan ekonomi atau perdagangan. Semua manusia 

membutuhkan ekonomi atau perdagangan untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Karena ekonomi dapat menjadikan manusia buas, mencuri, 

merampok, korupsi, dan segala macam bentuk kekerasan jika dikuasai 

oknum yang berakhlak buruk, begitupu pula sebaliknya.  

g) Lingkungan pergaulan bebas atau umum, pergaulan bebas daoat 

menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impiannya.  

Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dijelaskan bahwa 

akhlak seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu itu hidup. 

Lingkungan itu adalah keluarga, sekolah dan masyarakat Salim (2013:155). 

a. Lingkungan Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh 

karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak 

sanngatlah dominan. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menumbuhkembangkan fitrah beragama anak. Dalam keluarga, 

yang berperan sebagai pendidik tidak selalu berarti bapak dan ibu, tetapi semua 

orang dewasa yang secara sadar dapat memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anaak dirumah. Hubungan sosial, perkataan, perilaku dan 

tindakan apapun dari setiap orang dewasa dalam rumah dapat memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perilaku anak. 
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b. Lingkungan Sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

program yang sistemik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran dan latihan 

kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Pendidikan 

agama dalam sekolah, teman-teman sekolah juga memengaruhi perilaku 

beragama. Pendidikan yang dilakukan dengan cara materi saja tidak akan 

menumbuhkan hasil tanpa menggunakan praktek. Begitupun dalam pergaulan 

anak dengan teman di sekolah juga hampir sama dengan pergaulan anak di 

masyarakat dengan teman sebayanya.  

c. Lingkungan Masyarakat  

Lingkungan masyarakat disini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial 

dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan 

fitrah beragama atau kesadaran beragama individu.  

Dalam masyarakat, anak-anak akan melakukan interaksi sosial dengan 

teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Jika teman sepergaulan itu 

menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau berakhlak 

baik, maka anak pun cenderung akan berakhlak baik. Namun apabila temannya 

menampilkan perilaku yang tidak baik atau kurang baik, amoral atau melanggar 

norma-norma agama, maka anak cenderung akan terpengaruh untuk mengikuti 

atau mencontoh perilaku tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa yang bermasalah 

pada SD No. 1/IX Sengeti dengan jumlah siswa 15 0rang terdiri dari siswa laki-

laki 9 orang dan siswa perempuan 6 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester I tahun pelajaran 2012-2013 dari bulan  Juli  s/d bulan November 2012. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri No. 1/IX Sengeti Kecamatan Sekernan 

Kabupaten Muaro Jambi. dengan jarak sekolah dari pusat kota Jambi adalah ± 23 

km. Jumlah siswa 270 Orang yang terdiri dari 126 Orang siswa laki-laki dan 144 

Orang siswa perempuan. Siswa tersebut banyak yang pergi ke sekolah berjalan 

kaki karena rumahnya dekat dari sekolah, dan ada juga yang diantar orang tuanya 

karena rumahnya jauh.  

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut 

pendang pendidikan dengan mengkaji tentang Pelaksaan bimbingan dalam 

meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri NO. 1/IX Sengeti Kecamatan Sekernan 

Kabupaten Muaro Jambi. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 
data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode 

sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan 

“…kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh 

indera”. Penulis menggunakan metode observasi non partisipan untuk melihat 

data di lapangan yang bisa menjadi instrument utama pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi tentang kurangnya Pelaksanaan bimbingan dalam 

meningkatkan akhlak siswa SD Negeri No. 1/IX Sengeti, yang meliputi 

bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD 

Negeri No.1/IX Sengeti. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada 

pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri 

No.1/IX Sengeti. Bagaimana hasil yang dicapai pada pemberian bimbingan 

dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti 

2. Wawancara 

Wawancara adalah “… sebuah dialog yang dilaksanakan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara” Wawancara 

tidak terstruktur penulis gunakan sebagai instrument pelengkap observasi untuk 

mengumpulkan data di lapangan tentang Pelaksanaan bimbingan dalam 

meningkatkan akhlak siswa SD Negeri No. 1/IX Sengeti, yang meliputi 

bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD 

Negeri No.1/IX Sengeti. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada 

pelaksanaan bimbingan dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri 

No.1/IX Sengeti. Bagaiman hasil yang dicapai pada pemberian bimbingan 

dalam meningkatkan Akhlak siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai “…cara mencari data mengurai hal-hal atau 

variable-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, 

majalah, natulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya”.  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non 

manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatab-catatan, 

pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat 

lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan focus 

penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, 

tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan catatan-

catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama untuk 

memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum di SD 

Negeri No. 1/IX Sengeti. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan Bimbingan dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di SD Negeri 

No. 1/IX Sengeti 

Pendidikan merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan akhlak siswa, 
kekurangan akhlak siswa akibat kurangnya penanaman nilai-nilai agama Islam 

yang seharusnya merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan siswa. Untuk 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada diri siswa dalam meningkatkan 

akhlak siswa yaitu melalui proses belajar mengajar. 
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Siswa merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses bimbingan 

karena siswa adalah sasaran dari pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Tidak semua 

siswa tahu arti dan pentingnya bimbingan, banyak siswa beranggapan bimbingan 

dari kepala sekolah adalah khusus untuk anak nakal saja, padahal kepala sekolah 

juga sering memberi bimbingan kepada anak-anak yang pintar. 

Adapun masalah yang sering terjadi di SD Negeri No. 1/IX Sengeti yang 

memerlukan bimbingan sehingga kepala sekolah ikut menyelesaikan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Siswa yang sering berkelahi 

Perkelahian antara siswa di sekolah sering terjadi, hal tersebut terjadi 

karena beberapa sebab antara lain perlakuan kasar kakak kelas terhadap adik 

kelasnya atau hanya berupa kesalahpahaman. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukandapat diketahui bahwa siswa yang melakukan perkelahian tersebut 

sudah ditegur dan di nasehati oleh wali kelas masing-masing dan bahkan guru 

Pendidikan Agama Islam juga turut memberikan nasehat dan sudah berperan 

dalam pembentukan akhlak siswa, namun siswa masih sering melakukan hal-

hal yang dilarang sehingga kepala sekolah sebagai juru kunci menyelesaikan 

masalah tersebut bersama-sama orang tua siswa. 

2. Siswa yang sering bolos dan datang terlambat 

Peraturan sekolah adalah suatu yang harus dipatuhi oleh siswa, tetapi 

aturan yang di buat masih sering dilanggar siswa. Siswa yang datang terlambat 

dan sering bolos ini di panggil oleh wali kelas dan dinasehati, bagi yang 

terlambat mereka telah sering dipisahkan dari barisan yang lain, tapi hal 

tersebut tidak membuat mereka malu atau jera sehingga guru mengambil 

tindakan membuat surat perjanjian bila masih terlambat akan dipanggil orang 

tua ke sekolah.  

Bagi siswa yang bolos juga telah ditegaskan bahwa bila masih bolos 

sekolah akan dipanggil orang tua ke sekolah, siswa yang sering bolos tersebut 

adalah siswa yang sering terlambat. Karena datang terlambat mereka akhirnya 

bolos sekolah. Terkadang juga ada siswa yang ikut-ikutan bolos di ajak teman 

karena keasyikan bermain, selain itu juga disebabkan karena terlambat masuk 

pada waktu selesai istirahat, mau masuk kawan-kawan yang lain sudah belajar 

dan dari pada di tegur guru mereka mengambil tindakan bolos. 

3. Siswa yang tidak mengerjakan tugas/PR 

Tugas atau Pekerjaan Rumah (PR) adalah suatu program guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, namun hal tersebut masih sering di abaikan 

siswa dan siswa masih banyak yang tidak membuat tugas dan PR tersebut. 

Siswa sering beralasan lupa membuat PR tersebut dan bahkan sering juga siswa 

mengatakan lupa membawa buku PRnya, apakah PR tersebut telah dikerjakan 

atau belum dan itu hanya merupakan alasan agar guru tidak marah.  

Bagi siswa yang tidak membuat tugas atau PR setiap guru selalu 

menasehati siswa dengan teguran, bila masih tidak membuat tugas mak diberi 
hukuman seperti membersihkan pekarangan sekolah dari sampah, bila masih 

melanggar lalu membuat perjanjian untuk menghadap kepala sekolah. 

Dengan adanya penerapan hukuman bagi siswa yang melanggar disiplin 

sekolah membawa pengaruh positif karena siswa cenderung tidak melakukan 
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pelanggaran. Hal ini dapat penulis lihat pada saat observasi dimana selam 

apembelajarn berlangsung siswa tidak ada yang keluar masuk kelas kecuali 

siswa yang memiliki kepentingan diluar seperti pergi ke WC atau dipanggil 

oleh kepala sekolah atau guru lainnya.   

Faktor Penghambat pada Pelaksanaan Bimbingan Siswa di SD Negeri No. 

1/IX Sengeti 

Pelaksanaan bimbingan terhadap siswa akan berhasil apabila diadakan 

kerja sama pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak-pihak yang bersangkutan, 

namun hal ini belum bisa terwujud secara sempurna karena masih didapati orang  

tua yang kurang memperdulikan masalah anaknya di sekolah maupun di rumah. 

Mereka seakan-akan meletakkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada 

sekolah tanpa membantu dan bekerja sama terutama memperhatikan anak baik dari 

segi akhlak maupun moral dalam masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam SD 

Negeri 1/IX Sengeti mengatakan bahwa : “Kemerosotan akhlak siswa sekarang ini 

akibat kurangnya perhatian dari berbagai pihak seperti kurangnya perhatian orang 

tua, kurangnya penanaman nilai-nalai agama oleh guru-guru yang lain karena 

dalam bidang studi tersebut tidak ada tuntutan untuk meningkatkan akhlak, jadi 

yang diajarkan hanya sesuai dengan materi pelajaran saja. Hal tersebutlah yang 

menjadikan guru Pendidikan Agama Islam di anggap bertanggung jawab terhadap 

perkembangan akhlak siswa.” 

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan beberapa kendala atau 

faktor penghambat dalam meningkatkan akhlak siswa di SD Negeri 1/IX Sengeti 

adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya kerjasama orang tua siswa dengan pihak sekolah. 

2. Pelaksanaan bimbingan terhadap siswa akan berhasil apabila diadakan kerja 

sama pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak-pihak yang bersangkutan, 

namun hal ini belum bisa terwujud secara sempurna karena masih didapati 

orang tua yang kurang memperdulikan masalah anaknya di sekolah maupun di 

rumah. Mereka seakan-akan meletakkan tanggung jawab pendidikan 

sepenuhnya kepada sekolah tanpa membantu dan bekerjasama terutama 

memperhatikan anak baik dari segi akhlak maupun moral dalam masyarakat. 

Bila antara pihak sekolah dan orang tua dapat bekerjasama dengan baik maka 

untuk membentuk siswa yang memiliki ahklak akan mudah di peroleh. 

3. Kurangnya kerja sama guru dalam proses pembelajaran 

4. Dalam mengajar guru Pendidikan Agama Islam lebih dominan dalam 

membentuk akhlak siswa, memberi nasehat dan saran-saran dalam 

pembentukan akhlak sedangkan guru kelas terkadang hanya terpaku pada 

pelajaran yang diajarkan tanpa melihat bagaimana perkembangan ahklak 

siswa. Masih banyak guru yang bila tidak dapat menyelesaikan masalah siswa 

selalu merujuk kepada guru Pendidikan Agama Islam, bila guru kelas dapat 

melakukan penanaman budi pekerti yang baik pada setiap siswa, maka dalam 
membentuk akhlak siswa agar memiliki akhlak yang mulia akan tidak begitu 

sulit. 
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5. Kurangnya pendekatan terhadap siswa pada saat belajar 

6. Masih adanya guru yang dalam proses pembelajarn berlangsung kurang rileks, 

sehingga tercipta suasana kelas menoton dan tegang. Tubuh adalah fisik yang 

terbatas daya tahannya. Tubuh yang sehat sewaktu-waktu (bila tidak dijaga) 

akan melami kelelahan atau sakit. Sungguhpun demikian, kelelahan sewaktu-

waktu  pasti  terjadi atas diri seseorang, terutama jika dipakai untuk pekerjaan 

yang berat-berat. Tubuh pelajar boleh lelah, akan tetapi  jangan  sampai 

mengalami sakit yang kronis. Kelelahan dengan sendirinya hilang, asalkan 

istirahat. Lain halnya sakit, tidak bisa hilang dengan sendirinya, tetapi harus 

diobati (ditanggulangi) dengan bantuan sesuatu. Sakit atau lelah, sama-sama 

memecahkan konsentrasi seseorang dalam belajar. Oleh karena itu, setiap 

siswa sudah semestinya menjaga kondisi tubuh agar selalu siap untuk 

menerima pelajaran.  

Dalam proses pembelajaran berlangsung guru harus dapat membuat 

suasana pembelajaran jadi menyenangkan, guru harus bisa mengadakan 

pendekatan kepada siswa sehingga antara guru tidak ada batasan yang terlalu jauh 

hingga menimbulkan kesan seolah-olah siswa takut kepada guru. 

Bila dalam pembelajaran siswa merasa tegang, maka proses pembelajaran 

akan sulit berlangsung dan siswa terkesan akan banyak memberontak hingga 

banyak menyebabkan siswa akhirnya melanggar aturan sekolah seperti bolos 

dalam belajar. 

 

Hasil yang Dicapai pada Pemberian Bimbingan dalam Meningkatkan Akhlak 

Siswa di SD Negeri No. 1/IX Sengeti 

Pelaksanaan bimbingan dalam rangka meningkatkan akhlak siswa dalam 

pelaksanaannya guru bekerjasama dengan seluruh pihak sekolah dan juga orang 

tua siswa dalam pembentukan akhlak siswa dengan cara memberikan bimbingan 

dan pendekatan dengan memberikan nasehat untuk hidup selalu disiplin, baik 

disiplin waktu disiplin belajar baik di sekolah maupun di rumah dalam rangka 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

Disamping itu pula guru harus tanggap terhadap permasalahan yang sedang 

dihadapi siswa dengan mengadakan pendekatan kepada siswa dengan cara 

memberikan perhatian dan menelusuri penyebab siswa melanggar tata tertib 

sekolah, menasehati dengan memberi motivasi dalam belajar dan menanamkan 

nilai-nilai agama Islam bagi siswa karena kemerosotan akhlak siswa dan sebab 

terjadinya pelanggaran tata tertib karena kurangnya perhatian dari berbagai pihak 

seperti guru, orang tua, teman, lingkungan, serta kurangnya motivasi nasehat dan 

penanaman nilai-nilai moral dan agama Islam pada siswa.  

Untuk memecahkan kendala dari hambatan yang terdapat diatas, maka 

kepala sekolah sebagai juru kunci mengambil kebijakan sebagai berikut  

1. Mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa untuk membimbing agar anak 

dapat memiliki akhlak yang baik, di rumah maupun di sekolah dengan cara 
mengadakan rapat wali murid setiap awal tahun pelajaran. 

2. Mengadakan rapat guru agar dalam proses pembelajaran penekanan pada 

akhlak lebih diperhatikan baik dalam bidang studi apapun yang di ajarkan dan 

tidak terpaku pada bidang studi Pendidikan agama Islam dan PKN saja. 
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3. Menekankan kepada seluruh guru agar dapat mengadakan pendekatan kepada 

siswa sehingga guru mengetahui latar belakang kehidupan siswa yang selalu 

melanggar peraturan sekolah. 

Penerapan tindakan bimbingan yang dilakukan oleh guru berdampak kepada 

peningkatan disiplin belajar siswa lebih memperhatikan pelajaran, siswa tidak lagi 

melakukan pelanggaran dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar siswa 

lebih tertib dan belajar lebih tepat waktu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian diatas dapat disimpilkan bahwa : 

1. Proses bimbingan dalam pembentukan akhlak siswa dilakukan pada siswa yang 

melanggar aturan sekolah dengan di beri bimbingan nasehat sehingga diberi 

hukuman dan dihadapkan ke kepala sekolah sampai kepada pemanggilan orang 

tua siswa bila siswa tidak dapat ditangani secara baik. 

2. Faktor yang jadi penghambat yaitu tidak adanya kerja sama antara sekolah 

dengan pihak orang tuan siswa, kurangnya kerja sama guru dalam membimbing 

siswa, kurangnya pendekatan guru terhadap siswa yang bermasalah 

3. Dengan adanya penerapan hukuman dan bimbingan dari guru tersebut dalam 

proses pembelajaran membawa pengaruh yang sangat positif karena siswa 

cenderung tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini penulis lihat pada saat 

pembelajaran tidak ada lagi siswa yang keluar-keluar dari kelasnya dan siswa 

yang bolos sekolah. 
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