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UPAYA OPTIMALISASI PENDIDIKAN AQIDAH/AKHLAQ SEBAGAI 
DASAR DISIPLIN ILMU DI MADRASAH IBTIDAIYAH AT TAQWA 

NGUTER SUKOHARJO  TAHUN  2013/2014 
Oleh: 

YuliSunaryanti1, Moh. Abdul Kholiq Hasan2, Syamsul Hidayat3 
Abstrak 

Pendidikan sebagai wahana untuk mencetak generasi muda harapan masa 
depan.Diantara salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut diatas dengan 
melaksanakan penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq. Namun kenyataan banyak 
madrasah yang kurikulumnya berciri khas islam belum menekankan pada 
penguatan pendidikan Aqidah/Akhlaq.Untuk itu maka perlu kiranya  mengangkat 
tentang upaya penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq pada anak usia dasar. 

Berangkat dari hal tersebut di atas maka penelitian ini akan meneliti  tentang 
bagaimanakah upaya, peran dan manfaat serta faktor yang menjadi menghambat 
maupun mendukung dalam pelaksanaan penanaman Aqidah /Akhlaq sebagai 
dasar disiplin ilmu di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Nguter Sukoharjo, sehingga 
dengan  keimanan yang  kuat dan akhlaqul karimah akan tercetak generasi 
Robbani yang siap menjadi penerus bangsa, membawa kemaslahatan umat.  

Jenis penelitian ini berupa field research dengan analisis deskriptif kualitatif 
dan memakai pendekatan fenomenologi. Objek penelitiannya pada upaya 
penanaman Aqidah/Akhlaq,peranan serta faktor yang menjadi penghambat dan 
pendukung pelaksanaannya di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Nguter Sukoharjo. 
Pengambilan data dengan observasi,wawancara dan dokumentasi.Analisis data 
mulai dari wawancara, observasi, mengedit, klasifikasi, reduksi, penyajian dan 
verifikasi data Uji kredibilitas data dengan trianggulasi pengamatan,meningkatkan 
ketekunan, mendiskusikan dengan teman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MI At Taqwa Nguter Sukoharjo, 
berupaya mengoptimalisasikan dengan memprogram kegiatan yang mengarahkan 
penanaman Aqidah/Akhlaq untuk siswa-siswinya.Adapun upaya dan program 
yang dilakukan: diadakannya tahfidz di awal dan di akhir KBM selain ada  jadwal 
khusus tahfidz dan murojaah, melaksanakan sholat dhuha secara mandiri sebelum 
KBM,sholat dhuhur berjamaah dengan di lanjutkan tadarus dan tausiah,berjabat 
tangan dengan guru saat memasuki  halaman sekolah, kegiatan  makan bersama 
setiap hari di waktu istirahat dan makan siang,diadakannya program  hafalan 
Qur’an juz 30 bagi siswa yang lulus madrasah. Selain itu untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran fisik: diadakanlah aoutbond, muqoyyam, dan renang setiap  

Adapun  hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, yaitu 
faktor eksternal antar lain:Latar Belakang Keluarga,Lingkungan sosial masyarakat 
sekitar, guru dan sistem pendidikan yang tidak mendukung,Sedangkan faktor 
internal: faktor fisik, spikis, bakat dan  minat  juga  kepribadian dari siswa itu 
sendiri. 
Kata kunci : optimalisasi, pendidikan aqidah, pendidikan akhlaq 

                                                 
1Mahasiswa PPs UMS 
2Staf Pengajar PPs UMS 
3Staf Pengajar PPs UMS 
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THE EFFORT OF OPTIMIZATION AQEEDAH/AKHLAQ EDUCATION  
AS THE BASICAL  OF KNOWLEDGE DISCIPLINE IN ELEMENTARY 

SCHOOL AT TAQWA NGUTER SUKOHARJO 2013/2014 
By: 

YuliSunaryanti4, Moh. Abdul Kholiq Hasan5, Syamsul Hidayat6 
Abstract 

 Education is a tool to create the young future generation . One of the 
means to achieve it is adjusting an  implementation of Aqeedah / Akhlaq . In fact, 
many Islamic Schools don’t emphasize yet to Islamic Faith/Morals education. As 
the previous reason, it is necessary to embed islamic Faith/Morals education in 
primary school  age children to raise education efforts of Aqeedah / Akhlaq in 
primary schooll age children . 
 Based on the reason above,this study raises how the efforts and 
programs which have been implemented in Primary School Taqwa Nguter 
Sukoharjo, in order to impose Aqeedah/Akhlaq in their students so that they have 
a good faith and have an Akhlaqul Karimah way.  As of a strong faith , right , and 
good manners will be made Robbani generation who ready becoming the nation's 
future , bringing benefit of the tough people in the future. 
 Thetype of this research is descriptive qualitative and use 
phenomenological approach. The object of research is on imposing the efforts of 
implementing Aqeedah / Akhlaq at Primary School Taqwa Nguter Sukoharjo. The 
methods of collecting data are observation, interviews and documentation.The 
data analysis was taken from interviews, observations,editing,classification, 
reduction , presentation and verification of data . the credibility test of the data by 
using triangulation , observation , increasiing endurance , discussing with friends. 
 The results of this study shows that MI Taqwa Nguter Sukoharjo,has a 
serious efforts to optimize the Aqeedah / Akhlaq by using the some activity 
programs that lead to embed of aqidah/morality to the students.Some of the 
activities are; Having Tahfidz at the beginning and at the end of the study, though 
there are special schedule Tahfidz and murojaah as well,praying Dzuha 
independently before KBM , tadarus and tausiah after Dhuhur praying, shaking 
hands with the teacher at the school time,having lunch together every day, 
memorizing 30 juz Quran program for students who have passed the Madrasah.In 
addition to support the physical activities learning:they have outbond, muqoyyam 
, and swimming once a weeks . 
 It also discusses the supporting and obstacle factors, namely external 
factors; Family background, social environment,unsupported teachers and 
educational systems.Whereas the internal factors are : physical factors, 
psychological factors, talents and savour also the personality of the students 
themselves . 
Keywords : optimization , Islamic education , education morality  

                                                 
4Student of  PPs UMS 
5Educator Staffof PPs UMS 
6Educator Staffof PPs UMS   
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

       Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang  berkualitas dan 

bertanggung jawab lewat upaya pendidikan merupakan suatu tuntutan dan 

keharusan. Dan Madrasah merupakan salah satunya dan  lembaga tersebut 

berciri khas Islam, akan tetapi betapa banyak  Madrasah yang menganggap 

pelajaran agama kurang ditekankan, khususnya dalam pendidikan 

penanaman Aqidah / Akhlaq  maupun pelajaran yang sifatnya keagamaan 

Disamping itu pandangan masyarakat tentang MI At Taqwa Nguter 

Sukoharjo,yang dulu menganggap Madrasah kurang berkwalitas dan 

dipandang sebelah mata. Lambat laun penilaian itu sudah mulai bergeser, 

karena Madrasah ini sudah banyak dikenal masyarakat, baik di masyarakat 

sekitar lokasi maupun yang jauh dari lokasi. 

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar bagi anak 

yang berusia 6-12 th, dimana pada usia tersebut sangatlah penting dalam 

pembentukan Aqidah dan Akhlaqnya. Sebab pada usia ini sebagai mana 

menulis di atas kertas putih dan akan memberikan kesan yang sangat 

mendalam untuk perkembangan selanjutnya. Dan di usia inilah  sangatlah 

tepat untuk meletakkan nilai-nilai Aqidah/Akhlaq dalam pembentukan 

pribadi siswa. ( Yunus Hanis Syam, 2004: 48). 
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2. Studi Pustaka  

Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang  berkualitas dan  

bertanggung  jawab lewat upaya pendidikan  merupakan suatu  tuntutan dan 

keharusan, sesuai dengan dengan firman  Allah dalam Qs An Nisa (4)  : 9 

|·÷‚ u‹ø9uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä.ts? ô⎯ÏΒ óΟÎγ Ïù= yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $ ¸≈ yèÅÊ (#θ èù% s{ öΝÎγ øŠn= tæ (#θ à)−G u‹ù= sù ©!$# (#θ ä9θ à)u‹ø9uρ Zωöθ 

#´‰ƒ Ï‰y™ ∩®∪ 

 “Hendaklah orang-orang merasa takut seandainya mereka meninggalkan 

generasi penerus yang lemah, yang lebih dibelakang mereka, yang mereka 

khawatirkan nasibnya.Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada 

Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan ( mendidik ) yang benar .”  

Seperti yang dikatakan Ahmad Munawar Ismail (2012) bahwa A 

society that has faith or aqidah as its guiding principle will be able to 

realize a good deed and later positively impact other individuals and 

societies (Sebuah masyarakat yang memiliki iman atau aqidah sebagai 

prinsip yang akan mampu mewujudkan perbuatan baik dan kemudian 

berdampak positif pada individu dan masyarakat lainnya). Sebagaimana 

pendapat yang sama yang dikemukakan oleh Nehemiah: the mission to 

achieve the spread of  Islamic knowledge  was difficult for individual who 

did not posses a strong believe in God  (Misi  untuk  mencapai  penyebaran  

pengetahuan  Islam sulit  bagi  individu  yang   tidak memiliki  sebuah  

kepercayaan yang kuat pada Tuhan). Fungsi dari tujuan pendidikan Islam 

yaitu menyiapkan manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera 
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baik di dunia dan di akherat. Dengan kata lain bahwa untuk memperoleh 

suatu keberhasilan dalam proses pendidikan Islam diperlukan adanya ilmu 

pengetahuan tentang pendidikan Islam secara menyeluruh baik secara 

teoritis maupun praktis, sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam 

kehidupan. Ada sebuah  lembaga  pendidikan di wilayah kecamatan Nguter 

yaitu sebuah Madrasah Ibtidaiyah yang dalam waktu tidak lama dari 

berdirinya sekolah tersebut, ternyata sudah banyak menarik para orang tua 

untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu juga dapat meraih prestasi 

yang cukup banyak di setiap even kejuaraan. Banyak kemajuan yang telah 

dicapai baik dalam  peningkatan  jumlah  murid maupun kwalitas siswanya. 

Sekolah itu  adalah  Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa  Nguter  yang  sering 

dikenal dengan  nama MI At Taqwa Nguter Sukoharjo. 

3. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan maslah dari  penelitian ini adalah:  

a. Bagaimanakah upaya mengoptimalisasikan pendidikan Aqidah/Akhlaq 

sebagai di siplin Ilmu di MI At Taqwa Nguter Sukoharjo? 

b. Apakah fungsi dan peran dari mengoptimalkan pendidikan 

Aqidah/Akhlaq di MI At Taqwa Nguter Sukoharjo tahun 2013/2014 ? 

c. Faktor – faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung dan penghambat 

pengoptimalisasian pendidikan Aqidah/Akhlaq di MI At Taqwa Nguter 

Sukoharjo tahun 2013/2014. 
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4. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka Tujuan yang ingin di capai 

dalam penulisan tesis ini adalah : a) untuk mengetahui sejauh manakah 

upaya yang telah dilakukan guna mengoptimalkan pendidikan 

Aqidah/Akhlaq, b) Adakah peran dan fungsinya, c) Faktor apa saja  yang 

dapat menjadi penghambat dan pendukung pengoptimalisasian  pendidikan 

Aqidah/Akhlaq sebagai dasar disiplin ilmu di MI At Taqwa Nguter 

Sukoharjo. 

B. Metode Penelitian  

1. Lokasi dan Subjek Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), 

Peneliti memilih Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Nguter Sukoharjo sebagai 

tempat (kancah) studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data-data, fakta-fakta dan menguraikan secara menyeluruh dengan teliti 

sesuai dengan masalah yang dipecahkan ( Moleong Lexy, 2002: 26). Dan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan berorientasi 

pada“kualitatif deskriptif” pada hakekatnya adalah mengamati aktifitas 

orang dimana siswa dengan segala aktifitasnya yang sudah terencana dalam 

kurikulum sehingga jenis data yang akan diperoleh berupa data-data (kata-

kata) deskriptif dan informasi detail  tentang suatu fenomena studi kasus. 

Subyek penelitian ini adalah seluruh komponen yang terkait dalam 

penanaman Aqidah/Akhlaq meliputi: Kabag kurikulum, guru kelas 1-6, guru 

Tahfidz/Tahsin,guru mapel Aqidah/Akhlaq.Dengan menggunakan subyek tersebut 
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di atas maka data - data yang dibutuhkan akan lebih akurat. Dalam penelitian ini 

kajian utamanya tentang upaya penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq pada siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah At Taqwa Nguter Sukoharjo. Dimana pendidikan 

Aqidah/Akhlaq ini di jadikan sebagai dasar atau landasan dari kegiatan 

pembelajaran  keilmuan di Madrasah.  

2. Pendekatan dan Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

berorientasi pada “kualitatif deskriptif” pada hakekatnya adalah mengamati 

aktifitas orang dimana siswa dengan segala aktifitasnya yang sudah 

terencana dalam kurikulum sehingga jenis data yang akan diperoleh berupa 

data-data (kata-kata) deskriptif dan informasi detail  tentang suatu fenomena 

studi kasus. Data deskriptif biasanya dikumpulkan dengan observasi, 

fenomena yang diamati, wawancara secara lisan dan dokumentasi (Ahmad 

Tanzeh, 2011: 50).  

Untuk strategi pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu tehnik 

pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. Adapun yang 

interaktif contohnya interview dan observasi sedang non interaktif dengan 

dokumentasi. a. interview,  yaitu suatu proses memperoleh keterangan atau 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya 

dengan responden dengan menggunakan alat interview guide/panduan 

wawancara. (Kartini Kartono,1983:171). Interview adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau 

pihak yang kompeten dalam suatu permasalahan (Sugiarto, 2001:17). 



 
 

10 
 

b. Observasi, adalah melakukan  pengamatan  secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Lexy J, 

Moleong,2002:3). c. Dokumentasi  adalah untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian,meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang 

relevan penelitian (Ridwan, 2010: 31). 

3. Tehnik Analisis dan Interprestasi Data 
      

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang mencakup metode deduktif yaitu metode yang menganalisis 

sesuatu maksud dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif adalah metode 

yang menganalisis suatu maksud dari persoalan yang bersifat khusus ke 

yang bersifat umum (Hadi, 1987:36). Yang terdiri dari empat kegiatan yaitu 

pengumpulan data dan sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan (Miles & Habermas, 1992: 16).  

Pertama  :   Pengumpulan data setelah selesai kemudian melakukan. 

Kedua : Reduksi data yaitu dengan menggolongkan, mengarahkan,   

membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data 

terpilah-pilah..  

Ketiga    :  data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi.             

Keempat   :  penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan   

Dan  proses analisa data dengan model interaktif ini  dapat di dilihat sebagai 

berikut  : 
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Bagan 1.2. Proses Analisa data 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 Sumber: Sutopo,2002:96  

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Penariakan kesimpulan ( verifikasi data) 

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian  

Upaya Optimalisasi adalah suatu usaha, ihtiar dengan mengerahkan 

segala daya yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang diharapkan  sehingga 

mendapatkan hasil yang terbaik dan tertinggi atau maksimal. Adapun  

program-program yang dilaksanakan di MI At Taqwa Nguter Sukoharjo dapat 

kita lihat dalam  setiap hari  dimana kegiatannya itu terdiri dari dua hal yaitu 

kegiatan yang bersifat rohaniah dan yang bersifat fisik.  

1. Kegiatan yang bersifat rohaniah : 

a. Pembiasaan berjabat tangan setiap pagi saat siswa akan masuk di 

komplek sekolah dengan bapak maupun ibu gurunya.  

1. Pengumpulan Data 

2.Reduksi 3. Sajian Data 

4.Penarikan Kesimpulan      
( verifikasi)
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b. Sebelum kegiatan belajar mengajar siswa dianjurkan untuk  melakukan 

sholat dhuha secara mandiri tapi terkontrol. Hal ini di maksudkan untuk 

melatih siswa agar mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin akan 

kewajiban. Siswa mempunyai kedekatan dengan Alloh,  niat yang lurus 

sebelum melaksanakan aktifitas belajar.  

c. Melakukan baris di depan kelas secara tertib dan berjabat tangan dengan 

wali kelas masing – masing hal ini merupakan pembentukan sikap 

disiplin. 

d. Sebelum pembelajaran berlangsung diawali dengan doa bersama dan 

pembacaan ayat-ayat Al Qur’an (Tahfidz ) dari surat-surat pendek hingga 

yang panjang sesuai dengan jenjang kelas masing-masing dan di baca 

memakai bacaan Muri-Q,dan semua guru maupun karyawan terlibat di 

dalam pelaksanaan itu. Jadi tatkala pagi hari kita akan melihat suasana 

Madrasah begitu khusu’nya anak-anak dalam membaca, menghafalkan 

dan melantunkan ayat-ayat Alloh. Kita juga melihat  bagaimanakah para  

guru menuntun, mendampingi dan mengajarkan bacaan maupun hafalan 

ayat-ayat Al Qur’an.  

e. Diadakannya program tahfidzul Qur’an di luar kelas,hal ini dimaksudkan 

siswa dapat menghafalkan Al Qur’an dengan tenang dan sekaligus bisa 

menghayati, menikmati akan ciptaan Alloh di alam sekitarnya. Ini juga 

merupakan salah satu bentuk program untuk meningkatkan keimanan dan 

Aqidah siswa sekalian belajar berakhlaq dengan alam. 



 
 

13 
 

f. Adanya tampilan tahfidz diawal sebelum upacara bendera di mulai, pada 

setiap hari senin secara bergilir setiap kelas. Ini dapat memupuk rasa 

percaya diri dan jiwa untuk maju dalam meningkatkan kwalitas hafalan 

dan bacaannya secara benar , karena akan di dengarkan semua siswa dan 

guru di  sekolah.  

g. Adanya ikrar siswa Madrasah dan di baca setiap upacara yang isinya 

mengandung  nilai-nilai keimanan dan akhlaqul karimah.Hal ini dapat 

menjadi landasan penguatan iman dan akhlaqul karimah. 

h. Adanya Program  makan bersama di dalam kelas masing-masing di 

setiap jam istirahat baik pagi maupun siang hari, dengan adab islami. Dan 

setelahnya makan anak-anak di suruh untuk mencuci dan membersih 

tempatnya sendiri. Sehingga anak mempunyai rasa tanggung jawab dan  

berakhlaq sesuai dengan kaidah islami. 

Meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan 

melaksanakan moralitas islami yang dicontohkan oleh nabi berdasarkan cita-

cita ideal dalam Al Qur’an, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moralitas yang 

diajarkan Nya dengan mengikuti keteladanan RosulNya,dan inilah yang 

menjadi tujuan rohaniah pendidikan Islam sedangkan menurut Muhammad 

Qutb mengandung pengertian ruh  sebagai mata rantai pokok yang 

menghubungkan manusia dengan Alloh. 

Maka pendidikan Islam meski harus bertujuan untuk membimbing 

manusia sedemikian rupa sehingga ia selalu tetap berada di dalam hubungan 

dengan NYA. Sebagaimana tercantum dalam Qs Ali  Imran : 190-191. 
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χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í<'ρT[{ 

É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪   t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n? tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ 

’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨ É) sù 

z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪    

”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa 

neraka.” 

2. Kegiatan dalam segi fisik siswa diantaranya : 

a. Diadakannya kegiatan renang setiap sebulan sekali di siang hari  setelah 

pembelajaran selesai antara jam 14.00 – 15.30 WIB, dan kegiatan ini 

dijadwal sesuai kelasnya masing-masing. 

b. Diadannya senam sehat secara bersama-sama baik siswa maupun guru di 

halaman sekolah setiap hari jum’at pagi. 

c. Diadakannya kegiatan Aout bond pada setiap semester. 

Dalam dunia pendidikan seorang pendidik maupun lembaga pendidikan, 

bertanggung jawab penuh akan keberhasilan sebuah pendidikan. Sedangkan 
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apa yang menjadi tanggung jawab pendidik maupun lembaga pendidika harus 

mengacu dari tujuan pendidikan  Islam diantaranya : 

1. Tanggung jawab pendidikan Iman. 

2. Tanggung jawab pendidikan Akhlaq 

3. Tanggung jawab pendidikan Fisik 

4. Tanggung jawab pendidikan Intelektual 

5. Tanggung jawab pendidikan Psikhis 

6. Tanggung jawab pendidikan sosial 

7. Tanggungjawab pendidikan seksual.( Abdullah Nashih Ulwah,1981:149). 

Pendidikan Aqidah/Akhlak harus mendorong semua aspek ilmu di segala 

bidang karena pendidikan itu menjadi dasar dari disiplin ilmu yang 

dikembangkan di Madrasah Ibtidaiyah tersebut ke arah keutamaan serta 

pencapaian kesempurnaan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebab dalam Al 

Qur’an Allah juga telah memerintahkan dalam surat At Tahrim: 6 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθè% ö/ ä3 |¡àΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δr& uρ # Y‘$ tΡ $yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÏt ø:$# uρ 

$pκ ö n=tæ îπ s3 Í× ¯≈ n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝ èδt tΒr& tβθè=yèø tƒ uρ $tΒ tβρ â s∆÷σ ãƒ ∩∉∪    

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar,keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.( Qs.At Tahriim: 6). 
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 Selain itu ada juga hadits dari Nabi yang memerintahkan dan 

menekankan pentingnya pendidikan anak-anak dan wajibnya bertanggung 

jawab atas urusan-urusan mereka, sebagaimana Rosul bersabda : Didiklah 

anak-anak kamu atas 3 perkara yaitu mencintai Nabimu, mencintai  ahli 

baitnya, dan membaca Al Qur’an. Sebab, kandungan Al Qur’an berada pada 

naungan singgasana Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain 

daripada perlindunganNya. ( H.R.Ath. Thabrani).(dalam buku Abdullah 

Nashih Ulwan,1981: 137).   

Segala kebaikan dan tujuan yang baik pastilah akan mengahadapi 

banyaknya ujian dan tantangan, sebagimana tujuan dari pendidikan penanaman 

Aqidah/Akhlaq untuk siswa-siswi di MI Att Taqwa Nguter Sukoharjo, 

diantaranya ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghalang  

yaitu faktor luar (eksternal ) dan faktor dalam  internal), dimana kedua faktor 

ini saling mempengaruhi dan terkait satu dengan lainnya., antara lain : 

1. Faktor Luar ( Eksternal ), yaitu berasal dari luar diri siswa antara lain : 

a. Latar Belakang Keluarga. 

b. Lingkungan sosial masyarakat sekitar. 

c. Guru sebagai pendidik 

d. Adanya sistem pendidikan dan metode pendidikan yang tidak 

mendukung. 

2. Faktor Dalam (Internal), yaitu  berasal dari  diri siswa sendiri antara lain: 

a. Pribadi  Siswa 

b. Faktor kondisi  fisik siswa . 
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c. Kondisi  psikis  

d. Bakat dan Minat  

D. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil Penelitian dan uraian  diatas  di dapat kita simpulkan : 

1. Upaya Optimalisasi Penanaman Pendidikan Aqidah/ Akhlaq di MI At 

Taqwa Nguter  Sukoharjo  antara lain: 

a. Diadakannya kegiatan Sholat Dhuha secara mandiri dan terkontrol, 

sebelum KBM dimulai pada pagi hari. 

b. Siswa melantunkan ayat-ayat Illahi secara klasikal ( Tahfidzul Qur’an)  

di tiap-tiap  kelas, sebelum KBM dan bertadarus setelah sholat dzuhur.  

c. Tausiah sebelum KBM di pagi hari dan setelah usai sholat dzuhur.  

d. Pemisahan kelas baik untuk kelas putra/putri  dan  kantor guru putra/putri  

e. Program khusus Tahfidzul Qur’an dengan mengadakan kegiatannya di 

luar kelas atau di alam terbuka. 

f.   Program Muqoyyam dan Out Bond   

g. Pembiasaan makan bersama pada jam istirahat dan makan siang. 

h. Pelaksanaan Kegiatan Jum’at Bersih  

i. Pembacaan ikrar pelajar setiap upacara berisi penguat iman dan akhlaq. 

2. Fungsi Dan Peranan Pendidikan Aqidah/ Akhlaq terhadap Sikap dan 

perilaku siswa  baik di rumah dan di sekolah. 

a. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT 

b. Membentuk manusia yang suka tolong menolong. 

c. Membentuk manusia yang jujur, adil dan berani.  
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d. Membentuk manusia yang saling hormat-menghormati. 

e. Menjaga kesucian diri baik jiwa maupun raganya, membentuk dan 

menumbuhkan kepekaan lingkungan baik terhadap teman, orang tua 

maupun masyarakat.  

f. Tumbuhnya rasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan 

dalam kesehariannya baik dengan teman di sekolah, dalam keluarga dan 

masyarakat. 

g. Mencetak generasi muda yang berakhlaq mulia, menjauhi sifat dan sikap 

yang dapat merugikan orang lain. Dengan berlandaskan  keimanan yang 

kuat dan berakhlaqul baik  maka akan terpancarlah semangat untuk 

mencari ilmu dan mengembangkannya dalam kehidupan mendatang. 

Adapun hal – hal yang dapat menjadi pengahalang dan penghambat 

dari upaya penanaman pendidikan Aqidah/Akhlaq untuk siswa-siswi di MI 

Att Taqwa Nguter Sukoharjo, diantaranya ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghalang  yaitu faktor luar (eksternal ) dan faktor dalam  

internal), dimana kedua faktor ini saling mempengaruhi dan terkait satu 

dengan lainnya. Diantaranya faktor luar dan faktor dalam yaitu :  a. Pribadi 

siswa, b. Kondisi kesehatan siswa,c. Kondisi spikis anak dan d. Adanya 

bakat dan minat pada diri siswa. Sedangkan faktor dari luar diri siswa  yaitu 

: a.Guru sebagai pendidik., b Lingkungan masyarakat sekitar, c. Latar 

Belakang keluarga.,    d. Sistem pendidikan dan metodologi pendidikan dari 

luar sekolah 
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3. Saran –Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka memunculkan beberapa 

saran yang penulis tujukan kepada : 

a. Bagi pihak sekolah, senantiasa tetaplah menggunakan metode, strategi 

dan kurikulum yang mengacu pada pendidikan Islam yaitu penguatan 

pada pendidikan Aqidah/Akhlaq sebagai dasar dari segala aspek 

keilmuan yang dikembangkan atau gunakanlah pendidikan dengan 

konsep ke Tauhid-an.  

b. Bagi Guru dan Karyawan  

Selaku pelaku pendidikan ajarkanlah nilai-nilai Tauhid dan akhlaqul 

karimah, jangan hanya ilmu tapi juga berilah contoh riil dalam kehidupan 

nyata di sekolah, apa yang di dengar anak kerap kali akan terlupakan, 

namun apa yang di lihat akan teringat. 

c. Bagi orang Tua 

Pilihkanlah untuk anak-anak kita di lembaga pendidikan yang Islamiyah, 

yang mengutamakan  pada pendidikan Aqidah/ Akhlaq yang kuat. 

4. . Rekomendasi  

     Bagi Peneliti selanjutnya, penulis berharap untuk dapat meneliti 

lebih lanjut tentang implementasi pendidikan Aqidah/Akhlaq sebagai 

pembekalan diri bagi siswa kelas 6 di MI At Taqwa Nguter Sukoharjo. 
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