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PENANAMAN AKHLAKUL KARIMAH  MELALUI   

MAJELIS SIROH AL-QALAM  DI TPQ AL-QALAM MENGGUNGAN 

TAHUN 2020  

 

Abstrak 

Akhlakul karimah merupakan pondasi penetuan maju dan mundurnya peradaban 

suatu bangsa yang baik sehingga  perlu ditanamkan pada anak-anak, suatu 

penanaman memiliki proses yang menghasilkan bibit yang unggul dan dapat 

dibudidayakan. Sebuah gerakan para aktivis kaum muda untuk menanamkan 

akhlakul karimah di TPQ Al-qalam Menggungan Boyolali Tahun 2020 melalui 

kegiatan majelis siroh al-qalam di terima santri dengan baik. Penelitian ini 

berusaha memahami penanaman akhlakul karimah melalui majelis siroh al-qalam 

serta faktor pendorong dan pengambat dalam pelaksanaan majelis siroh al-qalam. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasakan 

analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penanaman akhlakul 

karimah melalui majelis siroh al-qalam di TPQ Al-qalam Menggungan Boyolali 

Tahun 2020  dilaksanakan dua pekan sekali pada hari Jum’at pukul 16.00 WIB. 

Penanaman akhlakul karimah yang diterapkan TPQ Al-qalam melalui majelis 

siroh memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lain yaitu menanamkan 

akhlakul karimah melalui sebuah cerita (dongeng Islam) yaitu kisah Rosulullah, 

kisah para Nabi dan kisah umat muslim. Meode yang digunakan untuk 

mrnyampaikan sebuah cerita tersebut menggunakan metode story teller. 

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mejelis siroh 

adalah lingkungan masyarakat begitu mendukung berantusias dalam mengikuti 

majelis siroh al-qalam dan penghambat Sumber Daya Manusia(SDM) yang  

bersifat murni sosial sehingga pelaksanaan majelis siroh al-qalam tidak 

terkendalikan sehingga pelaksanaan yang tidak terlaksana.  

Kata Kunci:  penanaman, akhlakul karimah, majelis siroh al-qalam 

Abstract 

Akhlakul Karimah is the foundation for determining the advancement and decline 

of a good nation's civilization so that it needs to be implanted in children, a 

planting has a process that produces superior seeds and can be cultivated. A 

movement of youth activists to instill good morals in the TPQ Al-qalam Gathering 

Boyolali in 2020 through the activities of the al-qalam siroh assembly was well 

received by the students. This research seeks to understand the cultivation of 

akhlakul karimah through the siroh al-qalam assembly as well as the driving and 

inhibiting factors in the implementation of the siroh al-qalam assembly. This type 

of research uses field research (field research) with a qualitative research 

approach. Data collection methods used in this research are observation, interview 
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and documentation methods. The data analysis in this research is qualitative data 

analysis. Based on the data analysis carried out, it can be concluded that the 

cultivation of akhlakul karimah through the siroh al-qalam assembly at TPQ Al-

qalam Menggungan Boyolali Year 2020 is carried out every two weeks on Friday 

at 16.00 WIB. The cultivation of akhlakul karimah implemented by TPQ Al-

qalam through siroh assemblies has something different from the others, namely 

instilling akhlakul karimah through a story (Islamic tales), namely the story of the 

Prophet Muhammad, the story of the Prophets and the story of Muslims. The 

method used to tell a story is the story teller method. While the supporting and 

inhibiting factors in the implementation of the siroh assembly are the community 

environment that is very supportive of being enthusiastic in participating in the 

siroh al-qalam assembly and the inhibition of Human Resources (HR) which is 

purely social so that the implementation of the siroh al-qalam council is not 

controlled so that the implementation is not carried out. 

Keywords: planting, akhlakul karimah, assembly siroh al-qalam 

1. PENDAHULUAN  

Anak merupakan  amanah dan anugrah dari Allah yang telah dititipkan kepada orang 

tua. Orang tua harus menanggung kewajiban yang besar untuk anaknya yaitu dengan 

mengasuh, mendidik, dan membimbing dengan baik secara jasmani maupun rohani. 

Layakmya anak membutuhkan Pendidikan yang begitu besar  perlunya menanamkan 

nilai-nilai keislaman merupakan suatu yang paling diutamakan dalam mendidik, 

lantaran nilai-nilai tersebut menjadikan anak yang baik.  

Seiring dengan perkembangan zaman di era modern pergaulan anak yang telah 

tercampurkan dengan pergaulan luar. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih  

komunikasi dengan luar dapat tertransfer dengan begitu cepat. Komunikasi yang 

menimbulkan lemahnya moral pada anak yang mengakibatkan anak pergaulan bebas. 

Melihat kondisi saat ini yang memperhatikan pada anak dan membawa dampak 

perubahan yang besar terhadap perkembangan anak. Dapat di ketahui kenakalan 

peristiwa anak zaman sekarang yang begitu meningkat, dari pergaulan bebas, bully 

temannya, perilaku  kepada orang tua yang berani, zina bahkan pembunuhan. Maka 

dengan itu perlu di waspadai dari pergaulan bebas ini. Solusi apa yang tepat untuk 

menalangi semua itu? 

Nabi bersabda bahwa ”Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan 

kemuliaan Akhlak. Dari sabda nabi memberikan balasan kembali bahwa Akhlak 
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menghasilkan rahmat dari Allah SWT. Bahwa penjelasan di atas merupakan akhlak 

sebagai rachmat dari Allah SWT. Akhlak merupakan perbuatan yang timbul dengan 

mudah tanpa dipikirkan kembali atau diteliti dari yang telah diperlakukannya itu. 

Pembinaan akhlakul karimah sangat diperlukan dalam membentuk sikap pribadi yang 

baik. Menjadikan seseorang yang baik, dengan hal ini memberikan manusia sesuatu 

yang beradab. Dalam pembinaan akhlakul karimah yaitu dengan memberikan 

pembelajaran  yaitu dengan memberikan pembelajaran Pendidikan agama islam. Arti 

dalam Pendidikan agama islam memiliki arti yang begitu luas dari segi aqidah, syariah, 

Tarikh, al-qur’an dan akhlak. Dalam penulisan ini memberikan suatu penanaman 

Akhlakul karimah. Penanam akhlakul karimah dapat dilakukan di lembaga formal 

maupun nonformal. Lebih khususnya dalam penanaman keluarga merupakan 

Pendidikan nomer satu dalam membina anak, selain itu di dalam lembaga keagamaan 

juga berperan penting dalam membinaannnya. Pendidikan nonformal selain di dalam 

keluarga yang mengajarkan ilmu agama adalah lembaga Pendidikan diniyah yaitu  di 

TPQ Al-Qalam Menggungan. 

Akhlak merupakan  tugas kita semua yang tak pernah lepas  dalam 

menanamkannya. Akhlak sepenuhnya  merupakan kebutuhan yang harus diberikan 

kepada anak-anak, karena banngsa tidak hanya membutuhkan anak yang cerdas  dalam 

nalar tetapi juga membutuhkan anak yang bermoral, berakhlak dan beradab. Sejatinya 

mencetak anak dalam berakhlak sempurna lebih sulit dibandingkan dengan mencetak 

anak yang cerdas.  

Majelis siroh Al-Qalam merupakan suatu majlis yang bertemakan dengan siroh para 

Nabi dan Rosul. Dalam penyampaian majelis tersebut mengunakan metode story teller 

atau biasa disebut dengan dongeng Islami. Dengan memberikan suatu cerita dari siroh 

yang memiliki nilai-nilai kepribadian yang dimiliki para Nabi menjadikan anak cinta 

pada Para Nabi dan Rosul akan timbul rasa ingin meneladaninya. Sebagai contoh siroh 

Nabi Ibrahim dari sikap ketakwaan Nabi Ibrahim yang takwanya kepada Allah disaat 

putranya yang bernama ismail, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah Allah mengutus Nabi 

Ibrahim untuk menyembilh putranya, dengan hal ini menekanan terbentuknya Akhlak  

terhadap Allah SWT, dengan ini peneliti membahas yang berjudul “PENANAMAN 
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AKHLAKUL KARIMAH MELALUI MAJELIS SIRAH AL-QALAM (Studi kasus di 

TPQ Al-qalam Menggungan) Tahun 2020/2021. Dengan adanya permasalahan yang 

dipaparkan oleh penelitian ini akan memfokuskan pada rumusan masalah yaitu 

bagaimana LKG TPQ Al-Qalam Soloraya menanamkan akhlakul karimah melalui 

majelis siroh al-qalam dan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam 

pelaksannanya. Dalam penelitian ini mbertujuan untuk memaparkan penanaman 

akhlakulkarimah yang dilakukan LKG TPQ melalui majelis siroh al-qalam. 

2.  METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini berfokus menghimpun data 

informasi melalui cara menuju obyej penelitian.Penelitian ini dilakukan langsung pada 

diTaman Pendidikan Al-Qur’an Al-Qalam Menggungan dengan mengumpulkan data 

yang fakta dan melihat langsung dalam kejadian di tempat. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengamati langsung yang terjadi di lapangan. Dilihat dari data diatas penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada 

studi berhubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluarilisasi dunia 

kehidupan”. Penelitian ini menggunakan  penelitian deskriptif yang memungkinkan 

dapat menjawab permasalahan yang diteliti dengan menerangkan, menggambarkan dan 

mengidentifikasi tentang proses penanaman akhlakul karimah  di TPQ Al-Qalam 

Menggungan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, 

observasi dan okumentasi berikut penjelasannya : 

a. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi atau ide 

melalui tanya jawab. Proses Pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan 

kepada pihak yang berkaitan, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan menggunakan interviewer.  

b. Observasi  

mengambil data tentang bagaimana pelaksanaan berlangsung, respon anak dalam 

mengikuti Majlis siroh Nabawiyah. Observasi yang dilakukan untuk memperoleh 

data tempat dan kegiatan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Qalam Menggungan.  
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       Pengumpulan data dokumentasi merupakan pengumpulan berupa data dokumen, 

berupa tulisan, gambar atau karya. Data dari dokmntasi dalam penelitaian ini 

merupakan untuk pendukung dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh 

dari pengambilan data ini adalah letak geografis, sejarah, visi misi, tujuan, struktur 

organisasi, data pengisi acara majlis siroh dan data yang bersangkutan dengan 

penanaman akhlakul karimah  melalui majlis siroh nabawiyah diTPQ Al-Qalam 

Menggungan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Penanaman Akhlakul Karimah pada Majelis Siroh Al-Qalam di  TPQ AL-

Qalam Menggungan.  

Dari rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memandang 

bahwa setiap perilaku manusia apabila ditinjau dari segi akhlak maka perilaku 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek. Penanaman akhlakul karimah yang di 

terapakan TPQ Al-qalam Menggungan melalui progam majelis siroh al-qalam ini 

dilaksanakan dengan baik.  

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan bahwa akhlakul karimah merupakan 

sifat manusia yang keluar tanpa dorongan dari luar yang menghasilkan sifat yang 

baik. Penanaman akhlakul karimah yang di terapkan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Al-Qalam Menggungan  telah sesuai dengan teori bahwa proses penanaman akhlak 

melalui majelis siroh al-qalam. Penanaman tidak semudah di tanamkan melainkan 

melalui proses agar bibit menjadi  baik dan dapat di budidayakan dengan yang lain, 

agar bibit menjadi baik maka  TPQ Al-Qalam menyiramnya dengan akhlak baik 

dengan cara membuat progam majelis siroh al-qalam. Majelis siroh al-qalam adalah 

majelis agama yang di hadiri para santri TPQ  yang bertema siroh Rosulullah Saw, 

Shabiyah dan siroh Islam. Arti siroh tidak hanya mengartikan siroh Rosulullah Saw 

melainkan siroh artinya cerita. Tujuan progam majelis siroh al-qalam adalah 

menanamkan akhlak kepada anak melalui karakter yang telah dimiliki para Nabi 

dan Rosul, dari karakter tersebut menghasilkan perilaku yang baik atau akhlakul 

karimah.  

Pelaksanaan majelis siroh al-qalam diawali dengan mendekatkan diri kepada 

Allah Swt yaitu berdo’a terlebih dahulu sebelum  dimulai dari hasil ini menerapkan 
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religius yaitu membaca do’a dilakukan sebelum kegiatan majelis siroh al-qalam 

yang di mulai oleh pembicara dan anak-anak ketika telah memasuki ruang, hal ini 

sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan mengharapkan barokah 

dalam  menuntut ilmu dan memohon di anugrahi oleh Allah. Agar dalam kegiatan 

berjalan dengan lancar dalam memberikan pengajaran. Kegiatan dilaksanaka rutin 

sebelum atau setelah kegiatan. Dari hasil ini memberikan akhlak pada anak yang 

berreligius. Religius yang berhubugan dengan Tuhan. Bahwasanya ia menunjukkan 

pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang berupaya seseorang selalu 

mendekatkan pada Tuhan. Tujuan dari membaca do’a adalah mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT agar kegiatan majelis siroh al-

qalam di beri kelancaran dan kemudahan dan selalau mengrap ridho dari Allah 

SWT, selanjutnya terkait materi telah tertata dengan baik sebagai berikut. 

Materi yang diberikan untuk santri merupakan materi yang fakta dari Allah Swt 

dapat di temukan di dalam al-Qur’an. Kata sirah ini sangat populer dalam mengkaji  

Nabi Muhammad SAW dan Para sahabatnya yang dikenal sebagai Sirah 

Nabawiyah dan Sirah Shahabiyah.  Al-Qur’an mengartikan bahwa sirah berarti 

kisah. Kisah didalam Al-Qur’an memberikan berita yang real atau fakta karena 

Allah yang menceritakan kisah benar-benar menyaksikanya, maka dari itu ucapan 

Allah tidak akan mengalami kesalahan dan Keraguan. Al-qur’an merupakan sumber 

pokok bagi umat dalam mengatur segala kehidupan, petunjuk, sikap dan kehidupan 

menjalani dunia maupun di akhirat. Kisah didalam Al-Qur’an terdapat 33 surat dan 

1.600 ayat. Tak diherankan bahwa Al-qur’an telah disebutkan oleh Allah sebagai 

kumpulan cerita. Dari kisah-kisah di dalam Al-Qur’an  telah memberikan ajaran 

akhlak  sebagai kisah yang benar. Didalam Al-Qur’an mengprediksi  bahwa kisah-

kisah di dalam Al-Qur’an telah diberi karakter sebagai kisah yang benar.  

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Firman Allah pada  surat Yusuf ayat 3  

   وَْحُه وَقُصُّ َعلَيَك اَْحَسَه القََصِص بَِما اَوَحيْ ىَااِلَْيَك َهزَا القُْشاََن َواِْن ُكْىَت ِمْه قَْبِلِه لَِمَه الغَِفِليَه          

yang artinya “Kami menceritakan kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-

Qur’an inikepadamu (Q.S Yusuf ayat 3). Dari surat diatas menjelaskan bahwa Al-

Qur’an telah memberikan kisah yang baik, sebagai penurus bangsa memberikan 

suatu kisah dengan yang bernilaikan baik dan benar. Di dalam suatu kisah Al-
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Qur’an memberikan karakter yang baik. Sejatinya sebagai umat muslim 

memberikan suatu kisah di dalam Al-Qur’an akan membentuk karakter pribadi yang 

baik, dengan mentransfer pemikiran. Manusia diciptakan yang dibekali akal yang 

berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai khalifah di bumi. Jika 

seseorang diawal kehidupannya atau masa ini telah diberikan banyaknya tentang 

pemikiran-pemikiran yang positif, maka  hasilnya akan menjadi pribadinya yang 

baik.  

Kisah yang diberikan santri telah tertata dengan baik dengan artian  

memberikan kekuatan yang baik karena materi telah terdaftar di dalam al-qur’an 

sehingga tidak mengada-ada pada materi yang di berikan pada santri. Kata sirah 

tidak hanya mengartikan sirah Rosulullah Saw tetapi mengeartikan sirah adalah 

cerita. Cerita di dalam Al-Qur’an telah mengfaktakan bahwa banyak cerita tentang 

kisah para nabi, orang jahiliyah, selain itu tentang kisah kaum mukmin dan kaum 

quraisy. Kisah-kisah tersebut telah diceritakan dalam Al-Qur’an. Siroh didalam Al-

Qur’an telah memberikan pembelajaran yang baik, sebagai umat muslim kita wajib 

memberikan kisah di dalam Al-Qur’an kita wajib memberikan karakter yang 

terbaik di dunia ini, perlunya  suatu lembaga baik formal maupun non formal 

berperan wajib untuk menanamkan karakter Islam dengan kisah yang akan mudah 

dipahami oleh siswa dengan memberikan pengajaran tentang sirah diharapkan apa 

yang telah di pelajari menjadikan anak berakhlak Islami dalam kehidupan sehari-

hari dan memberikan pengaruh terhadap lingkunganya.  

Hasil temuan pada observasi dalam  kegiatan berlangsung kisah yang diberikan 

kepada santri memliki wawasan yang luas, yaitukisah yang diberikan pada santri  

tidak hanya satu materi tetapi berbeda-beda agar suatu kegiatan tidak membosankan 

dan suasana di dalam kegiatan tiap pertemuan berbeda, diantaranya :  

a. Kisah Keteladanan Imam Syafi’I  tentang jujur  

Dalam teori menjelaskan bahwa jujur merupakan perilaku yang menyatakan benar. 

Sifat ini merupakan perilaku terpuji yang telah diwariskan oleh Rosulullah SAW. 

Sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 119  

ِذقِيه َ َوُكىوُى۟ا َمَع ٱلصََّّٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّزيَه َءاَمىُى۟ا ٱتَّقُى۟ا ٱَّللَّ  يََّٰ
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 “Hai orang-orang yag beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu 

Bersama orang-orang yang jujur”. Seorang mukmin harus berperilaku jujur dan 

menjaga apa yang telah di sampaikan seseorang berhak untuk menyampaikan.  

b. Kisah Keteladanan Rosulullah tentang  sabar 

Dalam teori menjelaskan bahwa  sabar adalah tidak perah mengeluh atas 

penderitaan yang ditimpanya, sabar membawa keuntungan bagi dirinya sendiri dan 

menjadi pertolongan bagi orang mukmin. Apabila seseorang ditimpa penderitaan 

maka ia harus kuat dalam menjalani percobaan tersebut. Dalam surat An-nahl ayat 

96 : 

 َما ِعْىذَُكْم يَْىفَذُ، َوَماِعْىذهللَاِ بَاِق، َوَلىَْخِزْيَه الَِّزْيَه َصبَُشوا اَْخَشُهْم بِاْحَسِه َماَكىُْىا َيْعلَْىنَ 

“ Apa yang disisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah Kekal. 

Dan  sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada Orang-orang yang sabar 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Janji Allah 

kepada hambanya yang mereka di berikan penderitaan dan dalam menghadapinya 

tanpa mengeluh Allah akan memberikan pahala yang besar atas perbutannya.  

Sabar memang menjadikan sulit untuk menjadi penyabar, tidak setiap saat 

seseorang mampu mempertahankan dirinya  dalam keadaan sabar. Sabar 

merupakan lawan yang sangat kuar, jika tidak bersabar akan menghasilkan 

kemarahan yang bergitu kuat. Sabar menjadikan perisai seseorang tidak dapat 

melakukan apapun. Kesabaran ada yang berbentuk seperti do’a. 

c. Kisah Keteladanan  Ashabul Kahfi 

 فََضَشبىَا َعلَى ارَاوِِهم فِي الَكهِف ِسىِيَه َعذَدًا 

“Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mmereka 

berdo’a “Ya Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan 

semprutnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami”. Peristiwa 

tentang seorang mukmin dan teman-temannya yang melarikan diri dari  raja yang 

melangar aturan dari Allah, remaja tersebut bersembunyi di dalam gua dan Allah 

SWT telah menidurkan 

Materi yang telah diberikan pada santri menyangkup kajian Islam dan sesuai 

dengan kisah pada Al-Qur’an sehingga santri tidak bosan dalam mengikuti kegiatan 

majelis berlangsung. Sejatinya progam ini digunakan untuk menumbuhkan 
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semangat yang kuat pada santri dalam memberikan karakter pada santri, pemberian 

materi yang berbentuk cerita mendampatkan anak lebih semangat dalam 

memperhatikannya.  

Langkah TPQ Al-Qalam Menggungan dalam memberikan suatu kisah pada 

progam majelis siroh dengan menggunakan metode cerita atau story teller. Metode 

story teller merupakan informasi yang disampaikan kepada muta’allim melalui 

penjelasan lisan. Metode story teller digunakan apabila di suatu majelis yang yang 

berjumlah banyak sehingga mua’llim dapat menerima penjelasan dengan mua’llim. 

Metode story teller memudahkan para audient, dari suatu yang ada pada buku yang 

tidak jelas menjadi jelas. Seorang pendongeng yang baik adalah mampu membawa 

suasana di dalam suatu ruangan menjadi tentram, hangat dan kondusif. Bercerita 

yang tidak monoton mampu menggugah perasaan, semangat dan berimajinasi 

dalam memperhatikannya, sehingga santri  tidak merasa  bosan dalam kegiatan 

majelis siroh al-qalam  karena dalam kegiatan berlangsung pendongeng atau 

mu’allim telah memberi lce breking dan lelucon, suasana tidak begitu bosan bahkan 

santri menginginkan lebih lama kegiatan majelis berlangsung. Pendongen tidak 

monoton, ia mampu membawa suasana di dalam ruangan tenang, tentram, asyik 

dan santri antusias menjawab pertayaan atau sanggahan pendogeng.  

Media merupakan hal yang utama agar kegiatan suatu majelis berjalan dengan 

baik,  berdasarkan temuan data sarana dan prasarana yang telah disediankan  TPQ 

Al-Qalam Menggungan dalam progam majelis siroh al-qalam terdapat 2 wasilah 

yaitu lisan dan visual. Wasilah lisan yaitu penyampaian materi yang diberikan pada 

santri berupa cerita melalui lisan yang di laksanakan oleh pendongeng yang 

bertugas sedangkan visual adalah alat bantu untuk menanamkan majelis siroh al-

qalam adalah berupa microfon, tape, dan buku. Buku juga berperan aktif dalam 

proses pelaksaan majelis siroh al-qalam, sebelum memulai ustad membimbing 

santri membaca terlebih dahulu, dari cerita yang santri baca terdapat nilai-nilai 

akhlak yang baik kemudian santri di minta untuk menresume dari merekan yang 

telah baca. Selain membaca ada beberpa permainan yaitu berupa tebak kata dengan 

memakai kartu permainan..  
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  Bertinteraksi dengan seseorang harus memiliki hubungan yang dirinya  

dengan orang lain tanpa merendahkan seseorang. Sopan santu menjadikan dirinya 

memiliki sesuatu derajatnya yang tinggi. Bagi hamba Allah sopan santu harus di 

miliki seseorang sebagaimana dalam surat al firman ayat 63  

ْحماِن الَِّزيَُه يَْمُشْىَن َعلَي االَْسِض َهىواً َواِرَاَخاَطبَُهْم اْلَجِهلُىَن قَالُىاَسلًَما    َوِعبَادُ الشَّ

 menjelaskan bahwa “Hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang maha peyayang 

itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 

orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik”.  

Salah satu penanaman yang diajarkan pada  santri  adalah berpamitan kepada ustad 

dan pendongeng, tujuan ini memberikan ajaran pada santri untuk selalu berpamitan 

di awal atau di akhir masuk ruangan. Santri diajarkan tata cara berbaris yang rapi 

dan selalu sopan saat berpamitan.  

 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Penanaman Akhlakul Karimah melalui 

Majelis siroh al-qalam di Taman Pendididkan Al-Qur’an Al-qalam 

Menggungan.    

Dalam proses penananam akhlakul karimah di dalam majelis siroh al-qalam tidak 

semuanya berjalan dengan lancar. Ada faktor yang mendukung dan faktor 

penghambat, diantaranya :  

3.2.1 Faktor Pendukung  

Berdasarkan hasil temuan data bahwa dorongan dalam pelaksanaan majelis siroh al-

qalam telah memberikan dampak positif dilingkungan sekitar, yaitu pertama 60 santri 

yang rela untuk bergilir untuk mengikuti progam majelis siroh al-qalam. Jarak yang di 

tempuh tidak begitu jauh dengan lokasi, santri dengan mudah berjalan kaki untuk 

mengikuti majelis siroh al-qalam. Dorongan dari para santri membuat semangat 

panitia untuk menjalankan progam majelis siroh al-qalam. Selain itu kembali pada 

tujuan terbentuknya TPQ Al-Qalam Menggungan adalah mencetak generasi qur’ani, 

berakhlakul karimah dan membangkitkan karakter bangsa yang baik. Dari progam 

majelis siroh inilah memberikan bekal pada santri untuk berakhlak yang baik  dan  

menjadikan santri yang bergenerasi qur’ani dan memberikan bekal pada anak untuk 
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semangat literasi  yaitu khusunya mengenai visual, dengan adanya visual menjadikan 

anak mampu memberikan cerita dan membentukkan karakter anak tersendiri melalui 

imajinasinya. Kedua Lingkungan santri memperngaruhi  sifat, pikiran dan tingkah 

laku. 

3.2.2 Faktor Penghambat  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan majelis siroh al-qalam terdapat 2 pengaruh 

yaitu  faktor internal dan faktor eksternal, di antaranya :  

3.2.2.1 Faktor internal 

Kendala dalam pelaksanaan penanaman akhlakul karimah dalam kegiatan majelis 

siroh al-qalam yaitu  sumber daya manusia yang sifatnya murni social. Anggota TPQ 

Al-Qalam Menggungan  yaitu anggota yang sifatnya tidak hanya berkerja di TPQ 

melainkan mereka memiliki kesibukan tersendiri baik dari kerja maupun kuliah. 

Sehingga dalam pelaksanaan berlangsung jika SDM tidak bisa mengontrol majelis 

mengakibatkan majelis tidak terlaksana.  

3.2.2.2 Faktor eksternal  

Kendala eksternal dalam  kegiatan berlangsung  yaitu pertama dana yang berasal dari 

para pendonator, yang seutuhnya dana yang di terima, dana tersebut tidak sepenuhnya 

untuk kegiatan majelis siroh melainkan  untuk kegiatan yang lain seperti, dakwah 

safar, penyantunan yatim piatu dan baksos. Dana yang diterima diutamakan untuk 

kepentingan yang lebih peting.  Kedua beberapa santri yang asyik sendiri sehingga 

menimbulkan teman sampingnya ikut asyik sendiri, langkah inilah pendongeng 

mampu mengolah agar dalam kegiatan berlangsung suasana kondisi tetap baik dan 

tenang.  

4. PENUTUP  

Penanaman akhlakul karimah yang diterapkan dalam kegiatan majelis siroh al-qalam 

yang telah di selenggarakan oleh TPQ Al-Qalam Menggungan  yaitu memberikan 

pembelajan tentang akhlak yang baik melalui tentang kisah yang terdapat di Al-qur’an. 

Kegiatan majelis siroh al-qalam dalam pelaksanaan berlangsung  diawali dengan 

berdo’a terlebih dahulu hal ini menimbulkan rasa religius untuk selalu dekat dengan 

Allah swt. Pemberian materi sebuah  cerita yang akan diberikan pada santri melalui 
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pendongeng. Metode yang digunakan dalam memberikan suatu cerita yaitu 

menggunakan metode cerita atau story teller. Materi yang diberikan kepada santri 

memberikan kisah yang menghasilkan akhlakul karimah diantaranya:  

a. Kisah Imam Syafi’I  tentang jujur 

b. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Saw tentang sabar  

c. Kisah ketelasdanan Ashabul Kahfi  

Berakhirnya pemberian materi menghadirkan evaluasi kepada santri yaitu adanya 

pemberian hadiah/dupres yaitu memberikan pertayaan kepada santri dari hasil materi 

yang telah diterimanya. Dan santri diajarkan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada 

para ustad tujuannya adalah mengajarkan sopan santun.  

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelakdasanaan yaitu pendukung dalam 

pelaksanaan berlangsung dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan yang baik akan 

mendatangkan lingkungan yang baik, sedangkan dalam faktor penghambat yaitu 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sifatnya murni sosial sehingga kurangnya 

kontibusi pengurus dalam melaksanakan kegiatan dan dana yang seutuhnya berasal 

dari donatur langsung dalam artian dana tidak tetap yang dihasilkannya. Kegiatan 

majelis siroh al-qalam dana yang tidak  teranggarkan melainkan dana untuk digunakan 

yang lebih penting. 
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