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ABSTRAK

Tohiroh, Laelatul. 2016. Evaluasi Program Pendidikan Akhlak di SD IT 
Logaritma Karanganyar (Full Day School) Kelas Tiga Tahun 2016. Skripsi. 

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Istyarini, M.Pd. 

Kata Kunci : Evaluasi Program, Pendidikan Akhlak, SD IT 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada program 

pendidikan akhlak yang ada di SD IT Logaritma Karanganyar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan akhlak di SD IT 

Logaritma Karanganyar (Full Day School) pada kelas tiga. Evaluasi program 

difokuskan pada tiga aspek yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah SD IT Logaritma Karanganyar, guru kelas tiga, orang tua siswa kelas 

tiga, dan siswa kelas tiga. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri 

yang dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, 

display data, dan verifikasi data/penyimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 

perencanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar (Full
Day School) pada kelas tiga sudah cukup baik, dinilai dari terpenuhinya indikator 

keberhasilan pada komponen-komponen perencanaan yang terdiri dari relevansi 

tujuan pendidikan akhlak, kualifikasi sumber daya manusia, manajemen 

kurikulum, dan ketersediaan sarana prasarana. Komponen yang masih kurang 

optimal yaitu sumber daya manusia karena masih banyak guru yang belum 

memenuhi kualifikasi minimal sebagai pendidik di tingkat sekolah dasar. 

Ketersediaan sarana prasarana juga kurang memadai, di antaranya belum terdapat 

perpustakaan; (2) pelaksanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma 

Karanganyar (Full Day School) pada kelas tiga sudah diitegrasikan dengan baik 

ke semua kegiatan pembelajaran di sekolah baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas, guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran pendidikan akhlak dengan 

baik mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia yang meliputi 

sikap religius, jujur, tanggung jawab, sopan santun, dan cinta lingkungan 

dilakukan dengan metode pemberian teladan, pembiasaan, pendisiplinan, hadiah 

dan hukuman; (3) hasil program pendidikan akhlak pada kelas tiga yang 

difokuskan pada lima sikap mulia yaitu religius, jujur, tanggung jawab, sopan 

santun, dan cinta lingkungan sudah sesuai tujuan pendidikan akhlak. Siswa sudah 

mampu menerapkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari seperti 

melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan 

mengucap salam. Siswa juga sudah mampu menerapkan sikap tanggung jawab di 

sekolah seperti mengerjakan tugas dan mematuhi peraturan. Sikap sopan santun 

ditunjukkan oleh siswa melalui sikap menghormati guru dan warga sekolah serta 

saling menghargai. Sedangkan, untuk sikap jujur dan sikap cinta lingkungan, 
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sebagian siswa sudah mampu menerapkannya seperti tidak menyontek dan 

membuang sampah di tempatnya, tetapi masih perlu ditingkatkan. 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 

Tujuan pendidikan nasional secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

Ketiga ranah tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan 

satu dengan lainnya. Tujuan pendidikan pada ranah afektif yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam rangka peningkatan akhlak 

mulia maka setiap sekolah wajib melaksanakan pendidikan budi bekerti (TAP 

MPR NO X/MPR/1998 tentang Pokok Reformasi Pembangunan BAB IV). 
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Pendidikan budi pekerti atau sering juga disebut pendidikan akhlak menurut 

Zakaria dalam Zubaidi (2007:4) adalah pendidikan nilai-nilai yang bersumber dari 

agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian peserta didik menjadi manusia yang baik menurut 

pandangan manusia dan baik menurut pandangan Tuhan. Pendidikan akhlak 

adalah proses penanaman nilai-nilai / sikap yang baik berdasarkan ajaran agama 

yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pendidikan akhlak harus diberikan kepada anak sedini mungkin. Pendidikan 

akhlak dapat dimulai dari lingkungan keluarga sejak anak lahir. Setelah anak 

memasuki usia sekolah maka pendidikan akhlak dapat dilanjutkan di sekolah. Jika 

sejak kecil telah ditanamkan pendidikan akhlak kepada anak diharapkan anak 

akan terbiasa berakhlak baik. Akan tetapi, belum semua masyarakat menyadari 

pentingnya pendidikan akhlak untuk anak sejak dini. Sehingga, tidak sedikit anak 

yang kurang memperoleh pendidikan akhlak sejak dini di keluarga. Padahal, 

lingkungan keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. 

Sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan pertama memiliki peranan yang 

sangat penting dalam melaksanakan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak di 

sekolah dasar harus dioptimalkan karena menjadi dasar dan akan sangat 

menentukan akhlak peserta didik di jenjang berikutnya. Jika landasan atau 

dasarnya sudah baik maka ke depannya diharapkan akan lebih baik. Pendidikan 

akhlak juga merupakan solusi atau upaya preventif dalam rangka pencegahan 

kasus pelanggaran moral yang rawan terjadi pada anak usia sekolah dasar.  
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Pandie (2013) mengemukakan data dari statistik kriminal kepolisian pada 

tahun 2000, tercatatat sebanyak 11.344 anak menjadi tersangka karena telah 

melakukan tindakan kriminal. Jumlah tersebut bertambah pada tahun 2002 

menjadi 193.155 anak. Sedangkan anak yang menjadi tahanan rutan pada tahun 

2003 tercatat sebanyak 9.465 anak. Selain itu, lebih dari 4.000 anak seluruh 

Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti 

mencuri atau sejumlah 3.600 anak (90%) ditahan karena perbuatan  melawan 

hukum.  

Kasus pelanggaran moral yang dilakukan anak usia sekolah setiap tahun 

terus meningkat. Dalam berita harian online (Radio Republik Indonesia, 2014), 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 

kasus kriminalitas pada tahun 2012. Kasus kriminalitas yang terjadi meliputi 

pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual. Jumlah kasus terus meningkat pada 

tahun 2013, tercatat 3.339 kasus pelanggaran terhadap anak dan 62% merupakan 

kejahatan seksual. Dari 3.339 kasus kriminal, 16% diantaranya kejahatan 

dilakukan oleh anak usia dibawah 14 tahun. Kejahatan yang dilakukan oleh anak 

usia sekolah yaitu pencurian, narkotika, dan pemerkosaan.  

Pengaruh globalisasi juga memberikan dampak negatif pada menurunnya 

kualitas moral atau akhlak anak. Masyarakat mulai resah dan mengkhawatirkan 

akhlak anak-anak mereka. Masyarakat berharap sekolah sebagai tempat 

pendidikan anak dapat memberi solusi atas keresahan dan kekhawatiran 

masyarakat. Kemudian muncul berbagai tuntutan dari masyarakat agar sekolah 

lebih menekankan lagi pada pendidikan akhlak anak. Menurut masyarakat 
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pendidikan akhlak tidak cukup jika hanya diberikan melalui pelajaran agama yang 

hanya 2 jam pelajaran. Sedangkan, kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar 

sudah diatur sedemikian rupa dan hanya menyediakan waktu 2 jam pelajaran 

untuk mata pelajaran agama. 

Lembaga pendidikan atau sekolah berusaha memberikan solusi untuk 

menghindari permasalahan moral anak yang sering terjadi. Sekolah juga berusaha 

menjawab tuntutan dari masyarakat mengenai penekanan pendidikan akhlak di 

sekolah. Sekolah umum juga mulai menekankan pada pendidikan aklak tanpa 

mengabaikan pendidikan umum. Sekolah umum mulai menambah mata pelajaran 

di sekolah dengan kurikulum keagamaan. Hal tersebut yang diterapkan di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang sebagian besar dinaungi oleh lembaga 

pendidikan swasta (yayasan).  

SD IT memiliki ciri khas yang membedakan dengan sekolah dasar lainnya 

yaitu menerapkan program full day school. Full day school secara bahasa berasal 

dari tiga kata yaitu full yang berarti penuh, day yang berarti hari, dan school yang 

berarti sekolah. Jika digabungkan full day school berarti sekolah sehari penuh. 

Sistem full day school pertama kali muncul di Amerika yaitu di Kindengarten 

pada tahun 1980. Sejak saat itu jumlah full day school semakin bertambah. Mulai 

muncul di Indonesia pada tahun 1990-an.  

“The growing number of all-day programs is the result of a number of 
factors, including the greater numbers of single-parent and dual-income 
families in the workforce who need all-day programming for their young 
children, as well as the belief y some that all-day programs better prepare 
children for school” (Clark. P., 2004: 1).  
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Maksudnya yaitu semakin banyaknya full day school disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mengasuh 

anaknya secara penuh, para orang tua menginginkan anaknya tetap memperoleh 

pengasuhan yang lebih baik untuk persiapan anaknya sekolah.

Sekolah dengan sistem full day school berbeda dengan sekolah-sekolah pada 

umumnya. Peserta didik menghabiskan waktu lebih lama di sekolah yaitu antara 

8-9 per hari jam. Sedangkan sekolah pada umumnya menghabiskan waktu antara 

5-6 jam per hari. Penambahan jam pada full day school karena sekolah 

memadukan kurikulum dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

kurikulum dari Departemen Agama. Jumlah mata pelajaran lebih banyak jika 

dibandingkan dengan sekolah biasa karena ada tambahan mata pelajaran 

keagamaan yang bertujuan untuk membentuk anak yang berakhlak baik. 

Full day school bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki akhlakul 

karimah. Peserta didik yang memiliki akhlakul karimah berarti memiliki akhlak 

yang baik dengan Tuhan, dengan teman atau sesama makhluk hidup, serta dengan

alam semesta. Pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga ketiga 

cakupan akhlak dapat diajarkan melalui proses pembelajaran. Selain pembelajaran 

akhlak, full day school juga memiliki ciri khas yaitu peserta didik dibekali dengan 

hafalan-hafalan surah-surah dalam Al-Quran dan juga hafalan hadits nabi.

Penerapan sistem full day school di Indonesia tidak berjalan tanpa masalah. 

Banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait penerapan sistem 

full day school di sekolah. Noer (2006) mengemukakan beberapa permasalahan 
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full day school. Permasalahan full day school diantaranya yaitu: (a) kurangnya 

eksplorasi anak di dunia bebas yang tidak terikat dengan desain pendidikan; (b) 

materi-materi yang lebih berorientasi kognitif di siang hari tidak memperhatikan 

kondisi fisik dan psikis anak; (c) fasilitas pembelajaran kurang lengkap; (d) biaya 

mahal; dan (e) kerja guru diforsir. 

SD IT Logaritma Karanganyar adalah salah satu sekolah dasar yang 

menerapkan sistem full day school. SD IT Logaritma merupakan sekolah dasar 

satu-satunya di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang menerapkan 

sistem full day school. SD IT Logaritma Karanganyar berdiri sejak tahun 2004. 

Awalnya SD IT Logaritma Karanganyar merupakan sekolah untuk anak-anak 

yatim dan dhuafa. Setelah berjalan beberapa tahun, SD IT Logaritma Karanganyar 

menjadi sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat umum 

tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SD IT Logaritma Karanganyar 

walaupun mereka bukan anak yatim dan anak dhuafa. Salah satu yang menjadi 

daya tarik dari SD IT Logaritma Karanganyar yaitu program pendidikan akhlak 

yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Program pendidikan akhlak 

merupakan bagian dari penerapan sistem full day school.

SD IT Logaritma Karanganyar sebagai sekolah yang menerapkan sistem full 

day school juga memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan. 

Salah satu visi SD IT Logaritma Karanganyar yaitu membimbing dan mendidik 

peserta didik menjadi anak yang berakhlak baik atau akhlakul karimah. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, SD IT Logaritma Karanganyar menambahkan beberapa 

mata pelajaran keagamaan yang membedakan dengan sekolah dasar pada 
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umumnya. Dengan tambahan mata pelajaran keagamaan, peserta didik diharapkan 

memiliki akhlak yang baik diawali dengan pembiasaan berakhlak baik di sekolah.

SD IT Logaritma Karanganyar dapat dikatakan sebagai sekolah unggul 

karena menjadi sekolah dasar satu-satunya yang telah menerapkan sistem full day 

school di Kecamatan Karanganyar. Sebagai sekolah unggul, SD IT Logaritma 

Karanganyar dapat dijadikan percontohan oleh sekolah dasar lainnya yang akan 

menerapkan sistem full day school. Selain itu, SD IT Logaritma Karanganyar 

yang menekankan pada pendidikan akhlak untuk anak, diharapkan mampu 

menjadi sekolah teladan dalam hal pelaksanaan pendidikan akhlak di sekolah. 

Keberadaan SD IT Logaritma Karanganyar sebagai sekolah satu-satuya di 

Kecamatan Karanganyar yang menerapkan sistem full day school selain mendapat 

respon yang baik dari masyarakat juga tidak terlepas dari kelemahan dan kritik 

dari masyarakat. Lamanya waktu anak di sekolah dapat menimbulkan rasa jenuh 

dan bosan. Tujuan pendidikan akhlak dan pembelajaran yang lainnya 

dikhawatirkan tidak dapat tercapai karena anak merasa jenuh dan lelah. Rasa 

jenuh dan lelah akan mengurangi konsentrasi anak dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan tingkat konsentrasi anak akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Lamanya waktu di sekolah juga 

berakibat pada bertambahnya beban mengajar guru. Hal tersebut dapat 

menurunkan kualitas kinerja guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar.

Selain itu, suasana sekolah tentu berbeda dengan suasana di luar sekolah 

yang tidak terikat aturan ketat seperti di sekolah. Anak-anak sekolah dasar 
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berdasarkan usianya masih tergolong anak yang lebih suka menghabiskan 

waktunya untuk bermain mengeksplor lingkungan sekitar. Anak-anak sekolah 

dasar juga cenderung lebih suka dengan suasana yang bebas yang menyenangkan. 

Sedangkan di sekolah, suasana tidak sebebas di luar sekolah, karena di sekolah 

terikat oleh peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anak. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Waktu tambahan yang 

diberikan oleh sekolah akan sia-sia jika pada akhirnya tujuan pembelajaran tidak 

dapat tercapai karena siswa merasa lelah dan jenuh dengan suasana di sekolah. 

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Sekolah SD IT Logaritma 

Karanganyar pada tanggal 26 Januari 2016, menyatakan bahwa pendidikan akhlak 

yang diterapkan di SD IT Logaritma Karanganyar masih mengalami banyak 

hambatan. Guru-guru di SD IT Logaritma Karanganyar mengakui bahwa 

mendidik akhlak anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Akhlak anak 

dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya faktor dari lingkungan, baik 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.  

Latar belakang siswa di SD IT Logaritma Karanganyar juga beragam. Siswa 

yang masuk di SD IT Logaritma Karanganyar beberapa memang sudah dibiasakan 

dan mendapat pendidikan akhlak sejak kecil yaitu di rumah dan di TK. Akan 

tetapi, masih banyak yang belum terbiasa dan belum mendapatkan pendidikan 

akhlak yang maksimal.SD IT Logaritma Karanganyar sebagai sekolah yang 

menekankan pada pendidikan akhlak memiliki tanggung jawab dalam 

mengembangkan kepribadian anak menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia. 

Sesuai dengan tujuannya, pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar 



9 
 

 
 

seharusnya dapat merubah sikap siswa dari yang sebelumnya belum terbiasa 

menerapkan akhlak mulia seperti menghafal bacaan sholat, menghafal hadits, 

membaca al-qur’an, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sopan santun, 

mengerjakan ibadah dan meninggalkan akhlak yang tidak baik.  

Pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar merupakan sebuah 

program yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan 

akhlak perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Evaluasi pendidikan akhlak 

di SD IT Logaritma Karanganyar perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi pada siswa setelah mengikuti program pendidikan akhlak dan untuk 

mengetahui keberhasilan program. Dalam hal ini, peneliti hendak mengevaluasi 

pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar melalui penelitian dengan 

judul “Evaluasi Program Pendidikan Akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar 

(Full Day School) Kelas Tiga Tahun 2016”, untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana pelaksanaan pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar yang 

menerapkan sistem full day school.

1.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini diarahkan pada evaluasi pendidikan akhlak di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Logaritma Kecamatan Karanganyar sebagai sekolah yang 

menerapkan sistem full day school. Evaluasi difokuskan pada aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil dari program pendidikan akhlak. Mengingat keterbatasan 

waktu, evaluasi pendidikan akhlak difokuskan pada akhlak peserta didik kelas tiga 

di lingkungan sekolah. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, permasalahan-

permasalahan yang akan diteliti yaitu:
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1.2.1 Bagaimana perencanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma 

Karanganyar? 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pendidikan akhlak di SD IT Logaritma 

Karanganyar? 

1.2.3 Bagaimana hasil pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi: 

1.3.1 Perencanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. 

1.3.2 Pelaksanaan pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. 

1.3.3 Hasil pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. 

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis mengenai 

implementasi pendidikan akhlak pada program full day school. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia dan lebih khususnya mampu membantu meningkatkan pendidikan 

akhlak di sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya 

pendidikan akhlak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan 

bidang pendidikan di Indonesia. 

2) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam 

mengevaluasi pelaksanaan pendidikan akhlak di kelas khususnya sekolah 

yang menerapkan program full day school. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan saran kepada 

sekolah untuk memperbaiki pelaksanaan pendidikan akhlak di kelas 

sebagai bagian dari implementasi program full day school.

3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan akhlak dan 

proses penanaman karakter di SD IT Logaritma Karanganyar yang 

menerapkan program full day school.  

4) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan pertimbangan referensi dalam penelitian dan pengembangan full day 

school selanjutnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Evaluasi Program 

Evaluasi program yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan 

yang terencana untuk mengetahui kemajuan sebuah program dan hambatan-

hambatan program melalui kegiatan pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemimpin 

sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan tinda lanjut program. 
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1.5.2 Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

penanaman nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber dari ajaran agama, adat 

istiadat, dan keyakinan di yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian 

peserta didik menjadi manusia yang baik menurut pandangan Allah dan baik 

menurut pandangan manusia. 

1.5.3 Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Sekolah Dasar Islam Terpadu atau sering disebut SD IT dalam penelitian ini 

merupakan jenjang sekolah dasar yang memadukan pendidikan umum dengan 

pendidikan keagamaan. SD IT menerapkan kurikulum terpadu yaitu kurikulum 

dari Kementerian Pendidikan Nasional, kurikulum dari Departemen Agama, dan 

kurikulum dari yayasan. 

1.5.4 Full Day School

Full day school dalam penelitian ini adalah sebuah sistem pembelajaran 

sehari penuh yang diterapkan di SD IT Logaritma Karanganyar. Sekolah hari 

penuh maksudnya yaitu sekolah dengan jam pelajaran yang lebih lama 

dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Lamanya jam pelajaran 

dikarenakan adanya tambahan mata pelajaran keagamaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Tiap bagian dibagi menjadi bab-bab untuk 
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mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi. Pembagiannya adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari: 

Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Motto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, Daftar Bagan, dan Daftar Lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

 Bagian isi terdiri dari: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

BAB II, berisi tinjauan pustaka atau landasan teori yang mendukung 

penelitian dan kerangka berfikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

BAB III terdiri dari Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengujian 

Keabsahan Data. 
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

BAB IV, berisi pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti mengenai evaluasi pendidikan akhlak di SD IT Logaritma yang 

menerapkan sistem full day school. 

BAB V : Penutup 

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan 

saran yang diajukan kepada sekolah dan pihak yang terkait. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi terdiri dari: 

Daftar Pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Program  

2.1.1 Pengertian Evaluasi Program 

Sebelum mendeskripsikan pengertian evaluasi program, perlu didefinisikan 

apa pengertian dari evaluasi dan apa pengertian dari program. Evaluasi berasal 

dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Beberapa 

ahli evaluasi mendefinisikan evaluasi sebagai berikut. 

1) Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily dalam Sulistyorini (2009: 49), 

evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti 

penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian istilah evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur lalu 

ditarik kesimpulan.  

2) Percival dalam Hamalik (2003: 146), “evaluation ... as a series of activities 

that are designed to measure the effectiveness of a teaching/learning system 

as awhole” (evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

mengukur keefektifan sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan. 

3) Kourilski dalam Hamalik (2003: 145), adalah “the act of determining the 

degree to which an individual or group possesses a certain attribute”
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(tindakan tentang penetapan derajat penguasaan atribut tertentu oleh 

individu atau kelompok).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan 

suatu kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui keadaan suatu objek, 

mengetahui ketercapaian suatu program dan selanjutnya dibandingkan dengan 

tolok ukur yang ada untuk ditarik kesimpulan.  

Sedangkan program adalah serangkaian kegiatan yang telah direncanakan 

dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi evaluasi program 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan program. Ralph Tyler dalam Arikunto dan Cepi Safrudin 

(2014: 5) menyatakan bahwa evaluasi program adalah “proses untuk mengetahui 

apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan”. Definisi yang lebih 

diterima masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu 

Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971). Mereka megemukakan bahwa evaluasi 

program adalah upaya penyediaan informasi untuk disampaikan kepada 

pengambil keputusan (Arikunto dan Cepi Safrudin, 2014: 5). 

Evaluasi program dapat dilaksanakan di segala bidang, salah satunya di 

bidang pendidikan. Evaluasi program di bidang pendidikan merupakan suatu 

kegiatan terencana yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program 

pendidikan melalui proses membandingkan informasi-informasi yang telah 

dihimpun dengan tolok ukur yang telah ditentukan berdasarkan tujuan awal 

program pendidikan. Pada penelitian ini, evaluasi dilaksanakan pada program 

pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. Evaluasi program 
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pendidikan akhlak bertujuan untuk mengetahui hasil program difokuskan pada 

tiga aspek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pendidikan akhlak 

di SD IT Logaritma Karanganyar. 

Berikut matrik kerangka evaluasi program pendidikan akhlak sebagai 

indikator keberhasilan program dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan 

hasil pada penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Matrik Kerangka Evaluasi Program Pendidikan Akhlak 

No Aspek Komponen Indikator Keberhasilan Informan/sumber

1. Perencanaan Relevansi tujuan 

pendidikan akhlak

1) Adanya relevansi antara 

tujuan pendidikan akhlak 

dengan latar belakang 

berdirinya SD IT 

Logaritma Karanganyar.

2) Adanya relevansi antara 

tujuan pendidikan akhlak 

dengan harapan orang 

tua.

3) Adanya relevansi antara 

tujuan pendidikan akhlak 

dengan materi 

pendidikan akhlak.

Kepala sekolah, 

orang tua siswa, 

dan guru kelas tiga.
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4) Adanya relevansi antara 

tujuan pendidikan akhlak 

dengan lingkungan 

sekolah.

Sumber Daya 

Manusia

1) Adanya kualifikasi guru 

yang berkualitas 

(minimal pendidikan S1 

Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar dan 

memiliki pengetahuan 

agama).

2) Adanya kualifikasi 

tenaga administrasi dan 

karyawan (memiliki 

pengetahuan agama)

3) Siswa memiliki 

kematangan/kesiapan 

belajar.

Kepala sekolah dan 

guru kelas tiga.

Manajemen 

kurikulum

1) Adanya manajemen 

kurikulum pendidikan 

akhlak yang jelas.

Kepala sekolah dan 

guru kelas tiga.
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Sarana prasarana 1) Sarana prasarana 

memadai.

Kepala sekolah, 

guru kelas tiga, dan 

hasil observasi.

2. Pelaksanaan Proses 

pembelajaran

1) Guru memiliki 

kemampuan dalam 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran (RPP, 

bahan ajar, dan media 

pembelajaran).

2) Guru memiliki 

kemampuan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran.

3) Guru memiliki 

kemampuan dalam 

mengevaluasi 

pembelajaran.

Guru kelas tiga, 

siswa kelas tiga, 

dan hasil observasi.

Dukungan/kerjasa

ma

1) Adanya dukungan dan 

kerja sama dari warga 

sekolah.

2) Adanya dukungan dan 

kerja sama dari orang tua 

Kepala sekolah, 

guru kelas tiga, 

orang tua siswa, 

dan hasil observasi.
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siswa.

3) Adanya dukungan dan 

kerja sama dari 

lingkungan sekolah.

3. Hasil Hasil pendidikan 

akhlak

1) Siswa mampu 

menerapkan sikap 

religius. 

2) Siswa mampu 

menerapkan sikap jujur.

3) Siswa mampu 

menerapkan sikap 

tanggung jawab.

4) Siswa mampu 

menerapkan sikap sopan 

santun.

5) Siswa mampu 

menerapkan sikap cinta 

lingkungan.

Kepala sekolah, 

guru kelas tiga, 

ornag tua siswa, 

siswa kelas tiga, 

dan hasil observasi.

2.1.2 Tujuan Evaluasi Program 

Evaluasi program dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

Nana Sudjana dalam Setyorini (2009: 58) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi 

program ialah menentukan tindak lanjut hasil evaluasi, yang berupa perbaikan dan 
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penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 

pelaksanaannya. Pendapat lain dari Arikunto dan Cepi Safrudin (2014: 18) 

mengemukakan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan program dengan langkah mengetahui pelaksanaan kegiatan 

program, evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan 

subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya.  

Dari dua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi 

program adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan program sudah tercapai, 

faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan program, 

dan untuk mengetahui langkah atau kebijakan yang  akan diambil selanjutnya 

untuk penyempurnaan program. Pada penelitian ini tujuan evaluasi program 

adalah untuk mengetahui kemajuan program pendidikan akhlak kelas tiga di SD 

IT Logaritma Karanganyar ditinjau dari tiga aspek yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil program. 

2.1.3 Manfaat Evaluasi Program 

Evaluasi program memiliki beberapa manfaat khususnya bagi pembuat 

keputusan. Melalui evaluasi program pembuat keputusan dapat membuat 

beberapa kemungkinan kebijakan yaitu pertama menghentikan program, jika 

program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sesuai tujuan 

yang semestinya. Kedua merevisi program, jika ada bagian-bagian yang kurang 

sesuai dengan harapan. Ketiga melanjutkan program, jika pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan 
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memberikan hasil yang bermanfaat. Keempat menyebarluaskan program, jika 

program tersebut berhasil diterapkan dan memiliki manfaat (Arikunto, 2009: 22). 

Jadi manfaat evaluasi  program di antaranya yaitu dapat digunakan sebagai 

alat untuk memperoleh seluruh informasi keadaan suatu objek, sebagai alat untuk 

mengetahui kemajuan program, sebagai alat untuk mengetahui hambatan-

hambatan program, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam 

mengambil keputusan atau membuat kebijakan untuk penyempurnaan program. 

Evaluasi program pendidikan akhlak ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi SD IT Logaritma Karanganyar untuk penyempurnaan program pendidikan 

akhlak kelas tiga. 

2.2 Pendidikan Akhlak 

2.2.1 Tujuan Pendidikan Indonesia  

Sebelum membahas mengenai pendidikan akhlak perlu diuraikan terlebih 

dahulu mengenai tujuan pendidikan Indonesia. Sehingga, dapat diketahui 

termasuk ke ranah mana pendidikan akhlak dalam tujuan pendidikan Indonesia. 

Tujuan pendidikan Indonesia yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif (UU Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003). Jika ditinjau lebih dalam, tujuan pendidikan nasional 

mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, psikomotik, dan afektif. Ketiga ranah 

tujuan pendidikan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk 
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mempermudah dalam memahami tujuan pendidikan, maka para ahli membuat 

taksonomi tujuan pendidikan.  

Gambar 2.1     Gambar 2.2

Taksonomi Ranah Kognitif   Taksonomi Ranah Psikomotor 

Tujuan pendidikan dalam ranah kognitif berkenaan dengan proses mental 

yang berawal dari tingkat pengetahuan hingga tingkat evaluasi. Bloom dalam 

Hamalik (2008: 120) mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif 

menjadi enam tingkatan. Sedangkan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor 

menurut Uno (2008: 38) mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan 

yang bersifat manual atau motorik. Ranah psikomotor juga dibagi menjadi enam 

tingkatan mulai dari yang paling sederhana yaitu persepsi hingga ke yang paling 

kompleks (tertinggi) yaitu adaptasi. 

Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan dalam ranah afektif yang akan 

menjadi titik tekan pada penelitian ini. Bloom dalam Uno (2008: 37) 

mengemukakan ranah afektif merupakan suatu domain yang berkaitan dengan 
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sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. 

Tujuan pendidikan ranah afektif mengarah pada nilai/sikap yang diharapkan akan 

muncul pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Seperti pada ranah 

kognitif dan psikomotor, ranah afektif juga memiliki tingkatan dari yang paling 

rendah hingga ke yang tertinggi yaitu sebagai berikut. 

1) Kemauan Menerima 

Yang dimaksud kemauan menerima yaitu keinginan untuk memperhatikan 

suatu gejala, seperti keinginan membaca buku, mendengar musik atau 

bersosialisasi dnegan orang yang mempunyai ras berbeda. 

2) Kemauan Menanggapi 

Kemauan menanggapi merupakan kegiatan yang menunjuk pada partisipasi 

aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas, menaati peraturan, dan 

mengikuti diskusi. 

3) Berkeyakinan 

Berkeyakinan berkenaan dengan kemauan menerima sistem nilai tertentu 

pada diri individu. Berkeyakinan ditunjukkan dalam perilaku yang mencerminkan 

kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau 

kesungguhan untuk melakukan suatu kehidupan sosial. 

4) Penerapan Karya 

Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai sistem 

nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi. 
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5) Ketekunan dan Ketelitian 

Ketekunan dan ketelitian adalah tingkatan yang paling tinggi. Individu yang 

sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan 

sistem nilai yang dipegangnya. Sehingga dapat bersikap objektif terhadap segala 

hal. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai tujuan pendidikan dalam ranah 

kognitif, psikomotor, dan afektif, dapat diketahui bahwa pendidikan akhlak 

merupakan bagian dari tujuan pendidikan Indonesia dalam ranah afektif. Tujuan 

pendidikan dalam ranah afektif dapat tercapai melalui penanaman nilai-nilai/sikap 

dalam proses pembelajaran. Proses penanaman nilai tidak dapat diterima secara 

langsung oleh peserta didik. Ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum peserta 

didik benar-benar menerima dan meyakini nilai-nilai yang ditanamkan. Tahapan 

tersebut dikenal dengan tahap penanaman nilai/internalisasi nilai.  

2.2.2 Teori Penanaman Nilai 

Penanaman nilai atau dalam teori psikologi lebih dikenal dengan 

internalisasi nilai, menurut Alim (2011: 10) merupakan suatu  proses  

memasukkan  nilai secara  penuh  ke  dalam  hati,  sehingga  ruh  dan  jiwa  

bergerak berdasarkan  ajaran  agama.  Internalisasi nilai dalam hal ini akhlak 

mulia  terjadi  melalui pemahaman nilai secara utuh, dan diteruskan dengan 

kesadaran akan  pentingnya  nilai,  serta  menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

Kerja sama dan dukungan dari warga sekolah serta orang tua siswa sangat penting 

dalam tahap internalisasi nilai. Berikut tahapan-tahapan internalisasi nilai.
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2.2.2.1 Tahap Transformasi Nilai 

Tahap pertama yaitu transformasi nilai. Pada  tahap  transformasi nilai guru  

hanya memberi penjelasan atau menginformasikan nilai-nilai yang  baik  dan  

yang kurang  baik  kepada  peserta didik  sebagai komunikasi verbal. 

Transformasi nilai ini sifatnya hanya transfer pengetahuan dari pendidik ke 

peserta didik. Penanaman nilai yang dilakukan masih pada ranah kognitif berupa 

pengetahuan saja yang sewaktu-waktu dapat hilang jika tidak ada penguatan lagi 

(Muhaimin, 2012: 178). Pada tahap ini peserta didik masih pasif karena hanya 

menerima penjelasan dari guru saja tanpa melakukan timbal balik. 

2.2.2.2 Tahap Transaksi Nilai 

Tahap yang selanjutnya yaitu transaksi nilai. Menurut Mulyasa (2013: 165), 

pada tahap transaksi nilai sudah mulai terjadi komunikasi dua arah antara guru 

dengan peserta didik yang bersifat timbal balik. Dalam transaksi ini guru dan 

siswa sama-sama memiliki sifat yang aktif. Guru tidak hanya memberikan 

penjelasan mengenai nilai yang baik dan yang kurang baik, tetapi juga 

memberikan contoh nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru menerpakan nilai-nilai yang baik sebagai contoh bagi peserta 

didik. Kemudian, peserta didik diminta untuk merespon dnegan menerima dan 

mengamalkan nilai yang baik dan meninggalkan nilai-nilai yang kurang baik. 

2.2.2.3 Tahap Transinternalisasi Nilai 

Tahap transinternalisasi nilai merupakan tahap terakhir dalam penanaman 

nilai kepada peserta didik. Mulyasa (2013: 165), menyatakan pada tahap 

transinternalisasi guru menjadi sosok yang diteladani oleh peserta didik. Peserta 
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didik memandang guru bukan dari fisiknya, melainkan dari sikap dan 

kepribadiannya. Setiap sikap dan tingkah laku guru akan menjadi sorotan peserta 

didik dan peserta didik akan menirunya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar 

menjaga dan memperhatikan sikapnya di depan siswa. Guru harus mampu 

menunjukkan kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Muhaimin (2012: 178-179), tahap transinternalisasi terjadi melalui 

beberapa kegiatan yang berurutan mulai  dari  yang  sederhana sampai  yang  

kompleks yaitu sebagai berikut. 

1) Menyimak,  yaitu  kegiatan peserta didik untuk bersedia menerima adanya 

stimulus yang berupa pengetahuan tentang nilai-nilai baru. 

2) Menanggapi, yaitu kesediaan peserta didik untuk merespon nilai-nilai baru 

yang ia terima. 

3) Memberi nilai, yaitu peserta didik mampu memberikan makna baru 

terhadap nilai-nilai yang muncul dengan kriteria nilai-nilai yang telah 

diyakini kebenarannya. 

4) Mengorganisasikan nilai, yaitu aktivitas peserta didik untuk mengatur 

berlakunya sistem nilai yang ia yakini sebagai kebenaran. 

5) Karakteristik nilai, yaitu peserta didik membiasakan nilai-nilai yang benar 

yang diyakini, dan yang telah terorganisir sehingga nilai tersebut sudah  

menjadi watak, yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kepribadiannya. 

Tahapan-tahapan di atas akan dilewati oleh peserta didik pada saat mengikuti 

program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. Bermula dari 
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kemauan siswa untuk menerima penjelasan dari guru mengenai nilai yang baik 

dan yang kurang baik, kemudian terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan 

peserta didik, dan selanjutnya peserta didik akan melihat gurunya dari sikap dan 

kepribadiannya untuk ditiru.  

2.2.3 Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak memiliki arti yang sama dengan pendidikan budi bekerti, 

pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan nilai. Menurut Teuku 

Ramli Zakaria dalam Zubaedi (2007: 4), pendidikan akhlak merupakan 

pendidikan nilai-nilai yang bersumber dari agama, adat-istiadat dan budaya 

bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta

didik menjadi manusia yang baik menurut pandangan Allah dan baik menurut 

pandangan manusia.  

Pendidikan budi pekerti/akhlak merupakan program pengajaran di sekolah 

yang bertujuan untuk mengembangkan watak atau karakter siswa dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang 

menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif 

(berpikir rasional) dan ranah psikomotorik (keterampilan, terampil mengolah kata, 

mengemukakan pendapat, dan kerja sama (Zuriah, 2008: 19-20). 

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak 

merupakan pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama, adat 

istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan 



29 
 

 
 

watak dan membentuk karakter siswa dengan menghayati nilai-nilai yang 

ditanamakan dan diamalkan dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. 

2.2.4 Orientasi Pendidikan Akhlak 

Orientasi pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai arah atau titik tekan 

pendidikan akhlak. Menurut Zubaedi (2007: 4), ada dua aspek yang menjadi 

orientasi pendidikan akhlak. Pertama, membimbing hati nurani peserta didik agar 

berkembang lebih positif secara bertahap dan berkesinambungan. Hasil yang 

diharapkan, hati nurani peserta didik akan mengalami perubahan yang semula 

bercorak egosentris yaitu menjadikan diri sendiri sebagai pusat perhatian menjadi 

altruis yaitu mulai memikirkan kepentingan orang banyak. Kedua, memupuk, 

mengembangkan, menanamkan nilai-nilai dan sifat-sifat positif ke dalam pribadi 

peserta didik. 

Atas dasar ini M. Chabib Thoha dalam Zubaedi (2007: 4), mengemukakan 

bahwa tiitk tekan pendidikan akhlak terletak pada pengembangkan potensi-potensi 

kreatif subjek peserta didik agar menjadi manusia yang “baik”, baik menurut 

pandangan manusia dan baik menurut pandangan Allah. Orientasi pendidikan 

akhlak harus melalui pengikatan diri dengan nilai-nilai, harus terjadi secara 

sukarela, harus tumbuh dari dalam diri dan bukan karena ancaman atau ketakutan 

akan sesuatu sehingga ada keterpaksaan dalam bertindak.  

Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan akhlak adalah sopan santun, 

disiplin, lapang dada, berhati lembut, beriman dan bertaqwa, berkemauan keras, 
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bersahaja, bertanggung jawab, tenggang rasa, jujur, mandiri, mawas diri, 

mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, rasa kasih sayang, rasa malu, rasa 

percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, semangat kebersamaan, setia, 

sportif, taat aturan, takut bersalah, tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka dan 

ulet (Zubaedi, 2007: 4). 

Jadi, orientasi pendidikan akhlak yang utama adalah mengubah peserta 

didik dari yang bersifat egosentris (berpusat pada diri sendiri) menjadi bersifat 

altruis (memikirkan kepentingan orang lain). Pendidikan akhlak berorientasi pada 

penanaman nilai-nilai/sikap positif kepada peserta didik. Nilai-nilai yang 

ditanamkan diambil dari ajaran agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. 

Penanaman nilai-nilai harus dilakukan secara suka rela dengan mengembangkan 

kreatifitas peserta didik. 

2.2.5 Substansi pendidikan Akhlak  

Setelah mengetahui orientasi pendidikan akhlak, selanjutnya dapat 

ditentukan substansi pendidikan akhlak. Substansi pendidikan akhlak dapat 

diartikan sebagai isi, ruang lingkup, atau muatan pendidikan akhlak. Ruang 

lingkup materi akhlak menurut Milan Rianto (2001) dalam Zuriah (2008: 27) 

secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga hal nilai akhlak yaitu sebagai 

berikut. 

1) Akhlak terhadap Allah Yang Maha Esa 

a) Allah sebagai Pencipta 



31 
 

 
 

Seluruh isi alam semesta diciptakan oleh Allah. Manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan semua benda yang ada di sekeliling kita adalah 

makhluk ciptaan Allah yang Mahakuasa. Kita harus yakin dan percaya kepada 

Allah yang menciptakan alam semesta ini. Percaya bahwa Allah sebagai 

pencipta artinya kita wajib mengakui dan meyakini bahwa Allah Yang Maha 

Esa itu memang ada dan alam semesta beserta seluruh isinya ada karena ada 

yang menciptakan yaitu Allah. Bukti yakin dan percaya kita bahwa Allah 

sebagai pencipta adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada-Nya dengan 

yakin dan patuh serta taat dalam menjalankan segala perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya.  

b) Allah sebagai Pemberi (pengasih, penyayang) 

Allah Yang Maha Esa adalah maha pemberi, pengasih, dan penyayang. 

Sudah menjadi kewajiban kita untuk meyakini akan keberadaannya dan akan 

kekuasaan dan kebesarannya. Jika kita yakin bahwa Allah sebagai pemberi 

maka Allah akan memberikan apa pun yang kita minta. Dalam ajaran agama 

disebutkan “Mintalah kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya”. 

Sesungguhnya tempat segala permintaan adalah Allah yang Maha pemberi, 

pengasih, dan penyayang. Oleh karena itu, janganlah kita merasa bosan untuk 

selalu berdoa dan memohon, jangan pula cepat menyerah, kita harus tetap 

berusaha dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuan kita. Kita harus selalu 

melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Setiap akan melakukan suatu 

pekerjaan jangan lupa membaca kalimat Allah “bismillahirahmanirahhim” 

agar mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan serta selamat. Setelah 
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selesai sampaikan rasa syukur kita, misalnya dengan mengucapkan 

“Alhamdulillahirabilalamin”.

c) Allah sebagai Pemberi Balasan (baik dan buruk) 

Selain Allah maha pemberi, Allah juga akan selalu memberi balasan 

terhadap apa yang kita kerjakan di manapun dan kapanpun. Jika kita berbuat 

baik, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang berlipat 

ganda; tetapi sebaliknya jika berbuat buruk/jahat, Allah pun akan membalasnya 

dengan siksa dan dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik kepada 

siapapun karena Allah selalu mengawasi kita, Allah maha melihat apa yang 

kita kerjakan. Perbuatan baik dan buruk kita tidak akan luput dari pengawasan-

Nya. Perbuatan baik kita sekecil apapun akan mendapat balasan yang berlipat. 

Demikian juga perbuatan buruk kita sekecil apapun akan mendapat balasan 

yang setimpal. 

d) Ibadah/Menyembah 

Ibadah terbagi menjadi dua yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. 

Ibadah umum bentuknya yaitu kita mengenal pencipta dan yang diciptakan 

(Al-Khalik dan makhluk). Manusia sebagai ciptaan Allah mempunyai 

kewajiban terhadap Sang Pencipta dan kewajiban terhadap sesama manusia. 

Kewajiban terhadap Allah ialah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Perbuatan yang dilakukan karena perintah-Nya disebut 

ibadah dan akan mendapat pahala. Perintah dan larangan-Nya telah ada dalam 

kitab suci yang diturunkan-Nya. Selain itu, kita juga dapat meneladani 
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perbuatan para Nabi dan rasul. Contoh perbuatan baik yang merupakan ibadah 

secara umum yaitu tolong-menolong dalam kebaikan, kasih sayang, bersikap 

ramah dan sopan, dan bekerja keras dalam mencari nafkah. 

Ibadah yang bersifat khusus adalah ibadah yang pelaksanaannya 

mempunyai tata cara tertentu. Dalam ajaran Islam, misalnya ajaran yang 

bersifat khusus antara lain: shalat, puasa, zakat, dan haji. Semua ibadah khusus 

tersebut pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk Allah SWT, yang 

mengaturnya agar ibadah tersebut diterima dan mendapat nilai di sisi Allah 

SWT.  

e) Meminta Tolong kepada Allah 

Allah Maha Penolong kepada umatnya. Meminta tolong kepada Allah 

harus melalui usaha dan doa. Ajaran agama menyebutkan Allah tidak akan 

mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Ini 

menunjukkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan 

kita tidak hanya pasrah dan tidak melakukan usaha sedikitpun. Melaksanakan 

perubahan harus sesuai dengan cara-cara yang benar, misalnya tidak korup, 

jujur, ikhlas dalam bekerja, serta berdoa dengan keras. Berdoa kepada Allah 

Yang Maha Esa merupakan ibadah sehingga dikatakan bahwa orang yang tidak 

pernah berdoa kepada Allah adalah orang sombong. Kita harus yakin bahwa 

hanya Allah yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Tidak ada makhluk 

ciptaan-Nya yang bisa kuat tanpa adanya pertolongan Allah. Allah memberi 

pertolongan melalui berbagai perantara yang dikehendaki-Nya. Kita tidak perlu 
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takut menghadapi segala permasalahan karena kita punya Allah yang akan 

selalu memberi pertolongan asal kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah. 

2) Akhlak terhadap Sesama Manusia 

a) Terhadap Diri Sendiri 

Setiap manusia harus mempunyai jati diri. Dengan jati diri, seseorang 

mampu menghargai dirinya sendiri; mengetahui kemampuannya, kelebihan dan 

kekurangannya; serta dapat menjawab beberapa pertanyaan: Siapakah saya ini? 

Apakah saya berguna atau tidak bagi orang lain? Mengapa saya harus berbuat 

lebih baik? Bagaimana caranya dapat berguna bagi diri sendiri atau orang lain 

dan masyarakat serta bangsa dan negara? Di mana saya harus berbuat baik, dan 

sebagainya. 

Jika kita dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan baik dan 

benar, kita akan mempunyai konsep diri yang positif. Kita harus berkelakuan 

dan berbuat baik setiap hari di mana saja. Kita pun harus berkarya agar dapat 

bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga dan masyarakat behkan bangsa dan 

negara. Jangan kita bertanya, Apa yang telah bangsa dan negara berikan 

kepada kita? Akan tetapi, kita justru harus bertanya: Seberapa jauh 

pengorbanan dan pengabdian yang sudah kita berikan dan sumbangkan kepada 

negara? 

Seseorang yang telah memahami jati dirinya akan selalu berusaha 

memperbaiki kekurangannya dan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki. 

Dengan pemahaman jati diri, seseorang akan mudah dalam bertindak karena 
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telah mengerti kemampuannya. Pemahaman tentang jati diri harus diberikan 

kepada anak sejak dini sehingga anak dapat mengetahui jati dirinya sedini 

mungkin. Melalui pemahaman jati diri, kita juga akan menyadari bahwa setiap 

manusia pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sehingga, 

kita tidak boleh merasa iri kepada kelebihan yang dimiliki orang lain dan tidak 

boleh menghina kelemahan orang lain. Kita harus bersyukur atas kelebihan 

yang kita miliki. 

b) Terhadap Orang Tua 

Orang tua adalah pribadi yang ditugasi Allah untuk melahirkan, 

membesarkan, memelihara, dan mendidik kita. Orang tua memiliki jasa yang 

sangat besar untuk anaknya. Pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayang orang 

tua kepada anaknya sangatlah besar. Kita sebagai anak harus menghormati dan 

mencintai orang tua serta taat dan patuh kepadanya. Beberapa sikap yang perlu 

kita perhatikan dan lakukan kepada orang tua adalah sebagai berikut: memohon 

izin jika kita hendak pergi, memberi salam pada waktu mau pergi dan pulang 

dari sekolah, tidak meminta uang yang berlebihan dan jangan bersifat boros, 

dan membantu pekerjaan yang ada di rumah, misalnya membersihkan rumah, 

memasak dan mengurus tanaman.  

c) Terhadap Orang yang Lebih Tua 

Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus bersikap baik kepada 

orang yang lebih tua dari kita. Kita harus menghormati dan menghargai 

mereka. Kita juga dapat meminta saran, pendapat, petunjuk, dan bimbingan 
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kepada mereka karena orang yang lebih tua dari kita, pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuannya lebih dari kita. Kita juga dianjurkan untuk 

mengucapkan salam atau menyapa mereka yang lebih tua dari kita. Kita harus 

menjaga sopan santun kepada mereka. Sebaiknya, kita juga berkunjung ke 

tempat orang yang lebih tua dari kita.  

d) Terhadap Sesama 

Melakukan tata krama dengan teman sebaya memang agak sulit karena 

mereka merupakan teman sederajat yang sehari-harinya berjumpa dengan kita 

sehingga sering lupa memperlakukan mereka menurut tata cara dan sopan 

santun yang baik. Hingga terkadang kita tidak sadar telah menyakiti perasaan 

teman kita. Hal tersebut tentu tidak boleh terjadi, sesama manusia tidak boleh 

saling menyakiti. Oleh karena itu kita perlu menjaga sikap kita kepada teman-

teman agar tidak ada yang tersakiti. Ada beberapa sikap yang dapat kita 

lakukan kepada teman kita yaitu sebagai berikut: menyapa jika bertemu, tidak 

mengolok-olok sampai melewati batas, tidak berprasangka buruk, tidak 

menyinggung perasaannya, tidak memfitnah tanpa bukti, selalu menjaga nama 

baiknya, dan menolong jika mendapat kesulitan. 

e) Terhadap orang yang lebih muda 

Kita tidak boleh seenaknya saja memperlakukan teman kita yang lebih 

muda. Kita yang lebih tua harus memberi contoh yang baik, melindungi, 

menjaga, dan membimbingnya. Berilah mereka petunjuk, nasihat atau 

saran/pendapat yang baik sehingga akan berguna bagi kehidupannya yang akan 
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datang. Berilah kasih sayang kepada mereka, misalnya dengan berbicara 

menggunakan bahasa yang halus dan lembut. 

3) Akhlak terhadap Lingkungan 

a) Alam 

Allah menciptakan alam semesta dengan begitu lengkapnya. Manusia 

dicukupi kebutuhannya oleh Allah melalui lingkungan alam yang diciptakn-

Nya. Manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa adanya dukungan 

lingkungan alam yang sesuai, serasi seperti yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 

kita harus mematuhi aturan dan norma demi menjaga kelestarian dan 

keserasian hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Lingkungan alam 

dapat memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu tumbuh-

tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia berupa sayuran, buah-

buahan, dan padi. 

Bahkan tidak sedikit tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 

obat. Sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan 

yang ada di lingkungan alam. Lingkungan alam yang memberi banyak manfaat 

bagi manusia salah satunya yaitu hutan. Hutan harus dapat dilestarikan sebab 

dari hutan banyak hasil yang didapatkan untuk kehidupan manusia misalnya 

kayu, rotan, dan lain-lain. Selain itu, perkebunan juga menghasilkan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk, misalnya perkebunan teh, kopi, 

kelapa sawit, cokelat dll. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan 

lingkungan kita dengan baik. 



38 
 

 
 

Selain flora yang berlimpah, bumi Indonesia dikaruniai Allah berbagai 

fauna. Hewan-hewan ada yang dipelihara, diternakkan, ada juga yang masih 

liar. Dari hewan-hewan yang ada kita dapat memperoleh keuntungan. Misalnya 

dari hewan peternakan yang banyak menghasilkan dan menguntungkan 

misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek, dan masih banyak lainnya. 

Sedangkan yang dipelihara untuk kunjungan wisata misalnya harimau, 

banteng, buaya, gajah, dan sebagainya. Fauna yang telah Allah titipkan kepada 

kita harus dijaga dan dirawat agar tidak punah. 

Flora dan fauna adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, wajib kita jaga dan 

lestarikan. Kita juga harus bersyukur karena Indonesia diberi kekayaan flora 

dan fauna yang berlimpah ruah sehingga dapat memakmurkan rakyatnya. 

b) Sosial-Masyarakat-Kelompok 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain. Bagaimanapun keadaanya dan kemampuannya pasti memerlukan 

bantuan orang lain, misalnya peristiwa melahirkan, khitanan, perkawinan, dan 

kematian. Hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat 

ataupun kelompok harus selaras, serasi, dan seimbang. Kita harus saling 

menghormati, menghargai, dan tolong-menolong untuk mencapai kebaikan. 

Dari penjelasan substansi pendidikan akhlak di atas, dapat disimpulkan 

bahwa substansi pendidikan akhlak harus mencakup tiga ranah akhlak yaitu 

akhlak kepada Allah Yang Maha Esa, akhlak terhadap sesama manusia, dan 

akhlak terhadap lingkungan. Peserta didik diarahkan untuk melaksanakan 
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perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Selain itu, peserta didik juga 

diarahkan untuk bersikap baik terhadap sesama manusia baik kepada diri 

sendiri, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, juga kepada orang yang 

lebih muda. Peserta didik dibimbing agar dapat hidup bermasyarakat dengan 

baik. Peserta didik juga dibimbing untuk mencintai, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan. 

2.2.6 Penanaman Nilai/Akhlak di Sekolah Dasar (SD) 

Sekolah Dasar menjadi jenjang sekolah pertama yang wajib menanamkan 

nilai-nilai atau akhlak kepada peserta didik. Nilai-nilai moralitas dan akhlak yang 

perlu ditanamkan pada jenjang sekolah dasar menurut Paul Suparno (2002) dalam 

Zuriah (2008: 46) ada sepuluh yaitu religiusitas, sosialitas, gender, keadilan, 

demokrasi, mandiri, kejujuran, tanggung jawab, daya juang, dan penghargaan 

terhadap lingkungan alam. Akan tetapi dalam pembahasan ini, hanya penanaman 

nilai-nilai yang akan dievaluasi saja yang akan dijelaskan. Nilai-nilai yang akan 

dievaluasi dibatasi karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan untuk 

mengevaluasi kesepuluh nilai-nilai di atas. Evaluasi penanaman nilai difokuskan 

pada perilaku religiusitas, sosialitas, kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan 

terhadap lingkungan alam.  

2.2.6.1 Religiusitas 

Dalam menanamkan nilai-nilai religiusitas pada jenjang pendidikan sekolah 

dasar, kebiasaan berdoa yang telah ditanamkan mulai Taman Kanak-kanak (TK) 

harus tetap dijaga. Selain itu, anak-anak dapat mulai diperkenalkan dengan hari-
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hari besar agama, dan diajak untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh 

sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Pada kelas redah metode 

penanaman nilai religiusitas dapat dilakukan melalui kegiatan mendongeng dan 

bercerita. Melalui dongeng dan cerita dapat diperkenalkan nilai-nilai agama yang 

ada di negara Indonesia. Anak-anak diajak untuk mengenal bermacam-macam 

agama dan ditumbuhkan sikap saling menghormati satu sama lain antarpemeluk 

agama yang berbeda-beda. 

Penanaman nilai religius kepada anak juga dapat dilakukan melalui kegiatan 

pembiasaan di sekolah. Melalui kegiatan berdoa, sebelum melaksanakan kegiatan, 

anak-anak dibiasakan dan diperkenalkan akan adanya kekuatan dan kekuasaan 

yang melebihi manusia dan ini semua ada pada Tuhan Yang Mahakuasa yaitu 

Allah SWT. Anak-anak juga diperkenalkan mengenai kewajiban beribadah dan 

mengikuti sunah Rasul. Untuk mengenalkan kewajiban beribadah, di sekolah 

perlu diadakan program sholat wajib berjamaah. Jika sholat wajib telah berjalan 

dengan baik, dapat ditambah dengan program sholat sunah. Untuk kelas rendah 

(1, 2, 3) sholat berjamaah sebaiknya dilakukan dengan suara keras sehingga guru 

dapat mengevaluasi anak yang bacaan sholatnya masih salah. Sedangkan pada 

kelas atas (4, 5, 6) sholat berjamaah sudah mulai dilaksanakan dengan mengikuti 

syarat sah sholat, bacaan sholat tidak dikeraskan. 

2.2.6.2 Sosialitas 

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup tanpa orang 

lain. Oleh karena itu manusia harus dapat bersosialisasi dengan baik ke semua 
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orang. Manusia akan hidup bersama di masyrakat, untuk membantu membiasakan 

hidup bersama dengan baik anak-anak perlu dibiasakan sejak kecil. Di sekolah 

penanaman perilaku sosialitas dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat 

dilaksanakan bersama atau kelompok. Misalnya dengan tugas kertakes bersama, 

olahraga bersama dan tugas-tugas kelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kerja sama dan sosialitas yang tinggi.  

Melalui aktivitas dan kegiatan kelompok yang dilakukan di sekolah anak 

dapat diperkenalkan pada sikap saling menghargai, saling membantu, saling 

memperhatikan, dan saling menghormati satu sama lain. Melalui semangat kerja 

sama, komitmen yang dibutuhkan dalam hidup bersama dapat semakin 

ditingkatkan. Mulai dari pembiasan-pembiasan kecil di atas, anak-anak akan 

mengerti dan memahami bagaimana agar dapat hidup bersama di masyarakat 

dengan baik. 

2.2.6.3 Kejujuran 

Perilaku jujur harus ditanamkan sedini mungkin. Nilai dan prinsip kejujuran 

dapat ditanamkan pada diri siswa di jenjang pendidikan dasar melalui kegiatan 

mengoreksi hasil ulangan secara silang dalam kelas. Dalam konteks ini peranan 

guru sangat penting dalam mencermati proses koreksi tersebut. Cara koreksi ini 

bukan semata-mata untuk meringankan tugas guru atau memanfaatkan anak untuk 

membantu tugas guru, melainkan bertujuan secara sungguh-sungguh untuk 

menanamkan kejujuran dan tanggung jawab pada diri siswa. Setelah itu 

berdasarkan hasil pengamatannya guru dapat menyampaikan nilai kejujuran dan 
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tanggung jawab pada anak dan dampaknya bagi kehidupannya kelak. Guru dapat 

memberi apresiasi kepada anak yang jujur sehingga dapat memotivasi anak yang 

lainnya untuk berperilaku jujur.  

2.2.6.4 Tanggung Jawab 

Pada kelas rendah pengertian tanggung jawab harus dijabarkan ke hal-hal 

konkret. Penanaman nilai tanggung jawab pada anak sekolah dasar kelas rendah 

sebaiknya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan konkret yang menuntut anak untuk 

bertanggung jawab. Pembagian tugas piket kelas secara bergilirian merupakan 

wahana penanaman nilai akan tanggung jawab di lingkungan kelas dan 

lingkungan sekolah. Guru harus mengawasi pelaksanaan tugas piket sehingga jika 

ada anak yang belum menerapkan perilaku tanggung jawab dapat segera 

dibimbing dan dinasehati. Sedangkan yang telah menerapkan perilaku tanggung 

jawab dapat diberi apresiasi sebagai penguatan. 

2.2.6.5 Penghargaan terhadap Lingkungan Alam 

Manusia selain harus berakhlak baik kepada Allah Yang maha Esa dan 

kepada sesama manusia, juga harus berakhlak baik kepada lingkungan alam yang 

sama-sama ciptaan Allah. Manusia harus menjaga dan melestarikan alam yang 

telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Sebagai manusia kita harus

memiliki sikap cinta lingkungan. Penanaman nilai/sikap cinta lingkungan di 

sekolah dasar dapat dilakukan melalui kegiatan kerja bakti, piket kelas untuk 

menjaga kebersihan kelas, dan merawat taman sekolah.  
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Melalui kegiatan kerja bakti terkandung proses penanaman nilai yang 

berkaitan dengan semangat kerja sama atau gotong royong dan penghargaan 

terhadap lingkungan alam. Lingkungan alam harus selalu dilestarikan dan dijaga 

kebersihannya. Dalam sebuah hadits juga disebutkan bahwa kebersihan adalah 

sebagian dari iman. Melalui kegiatan piket kelas anak-anak juga dibiasakan untuk 

selalu menjaga kebersihan dan merasakan manfaat dari kebersihan. Melalui 

kegiatan merawat taman sekolah, anak-anak akan diajarkan mengenai cinta 

lingkungan yaitu menanam dan merawat tumbuhan. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanaman nilai penghargaan 

terhadap lingkungan alam harus direncanakan dengan baik dan harus ada jadwal 

yang terstruktur. Selain perencanaan yang baik, juga dibutuhkan pengamatan 

dalam proses pelaksanaanya yang akan menjadi titik pijak pendampingan 

selanjutnya, baik secara personal, kelompok, maupun klasikal di lingkungan 

sekolah dasar. 

Lima nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai yang akan dievaluasi oleh 

peneliti pada peserta didik kelas tiga. Peneliti akan melakukan observasi untuk 

mengamati sikap atau perilaku peserta didik setelah mengikuti pendidikan akhlak 

di Sekolah Dasar Islam Terpadu Logaritma. Dari kelima perilaku di atas dapat 

dirumuskan indikator keberhasilannya sebagai acuan dalam melakukan evaluasi 

terhadap hasil pendidikan akhlak di sekolah. 
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2.2.7 Model Pembelajaran Pendidikan Akhlak 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran juga 

dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang memuat prosedur sistematik 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

(Trianto, 2013: 51). Pada pendidikan akhlak ada banyak model pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru di sekolah. Menurut Zubaidi (2007: 4) proses 

penanaman nilai-nilai budi pekerti atau akhlak yang dianggap cocok untuk anak-

anak adalah model pembelajaran yang didasarkan pada interaksi sosial (model 

interaksi).  

Model pembelajaran interaksional ini dilaksanakan dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip: (a) melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar, (b) 

mendasarkan pada perbedaan individu; (c) mengaitkan teori dengan praktik; (d) 

mengembangkan komunikasi dan kerja sama dalam belajar; (e) meningkatkan 

keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan; (f) 

meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain; dan (g) menyesuaikan 

pelajaran dengan taraf perkembangan kognitif yang masih pada taraf operasi 

konkret. 

Selain pendapat di atas,  Mulyasa (2013: 58-61) juga berpendapat bahwa 

terdapat beberapa model pembelajaran pendidikan akhlak yang dapat dipilih oleh 

guru yaitu sebagai berikut: 

2.2.7.1 Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri 
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Pendidikan akhlak disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti

bidang studi yang lain. Pendidikan akhlak masuk dalam jadwal yang terstruktur di 

sekolah. Pendidikan akhklak menjadi mata pelajaran yang kedudukannya sama 

dengan mata pelajaran lain. Sebagai mata pelajaran tersendiri, pendidikan akhlak 

harus memiliki rumusan yang jelas berupa standar isi, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, 

prosedur dan evaluasi pendidikan akhlak di sekolah.  

Pada model ini, guru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membuat 

perencanaan dan membuat variasi program karena ada alokasi waktu yang 

dikhususkan untuk mata pelajaran pendidikan akhlak. Tetapi pada model ini 

dengan pendekatan formal dan struktur kurikulumnya dikhawatirkan akan lebih 

banyak menekankan pada aspek kognitif dan tidak sampai pada aspek afektif dan 

psikomotorik peserta didik. Model ini juga hanya memberikan tanggung jawab 

pendidikan akhlak pada guru bidang studi saja, sehingga keterlibatan guru lain 

sangat kecil. 

2.2.7.2 Model Korelasi dalam Mata Pelajaran Sejenis 

Pada model ini, pendidikan akhlak diintegrasikan dalam kelompok-

kelompok mata pelajaran sejenis. Kelompok mata pelajaran di sekolah memiliki 

misi dalam membentuk akhlak peserta didik. Tidak seperti model sebelumnya, 

model ini memberikan tanggung jawab tidak hanya pada guru bidang studi, tetapi 

juga kepada guru kelompok mata pelajaran sejenis. Mata pelajaran sejenis di 

antaranya yaitu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. 
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2.2.7.3 Model Terintegrasi dalam Semua Bidang Studi 

Pendidikan akhlak disampaikan secara terintegrasi dalam semua bidang 

studi. Substansi atau muatan pendidikan akhlak dimasukkan ke dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) seluruh mata pelajaran di sekolah. Semua mata 

pelajaran diasumsikan mempunyai tujuan untuk membentuk akhlak peserta didik 

dengan baik. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui 

beberapa pokok atau subpokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. 

Dengan model ini, semua guru adalah pengajar pendidikan akhlak. Guru harus 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didik agar penanaman nilai-nilai akhlak 

berhasil. 

Model ini dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan model pertama 

dan model kedua. Model ini memerlukan persiapan yang lebih matang meliputi 

wawasan guru mengenai pendidikan akhlak dan keteladanan dari semua guru. 

selain itu, model terintegrasi juga menuntut kemampuan dan kreativitas guru 

dalam menyusun dan mengembangkan silabus beserta rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang didalamnya memuat substansi pendidikan akhlak. 

2.2.7.4 Model di Luar Lapangan 

Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan 

penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas nilai-nilai hidupnya. Model 

ini menekankan pada kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mengenalkan 

nilai-nilai secara langsung kepada peserta didik. Peserta didik dapat 

mempraktekkannya langsung dan guru memberikan penjelasan mengenai tujuan 
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kegiatan dan tujuan penanaman nilai kepada peserta didik. Pada model ini, 

pelaksanaan pendidikan akhlak dilakukan di luar jam sekolah. 

Model di luar lapangan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler wajib yang dikelola oleh sekolah dan melalui kemitraan dengan 

lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam pembinaan akhlak peserta didik. 

Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar kegiatan di luar kelas dapat berupa 

kegiatan pramuka, kerja bakti, bakti sosial, sholat berjamaah dan kegiatan 

peringatan hari-hari besar agama Islam di sekolah. Melalui kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik di luar kelas banyak ranah afektif dan perilaku yang 

dapat diraih. 

2.2.7.5 Model Gabungan 

Model gabungan berarti menggunakan semua model yang ada. Model 

gabungan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kelebihan dari setiap model 

dan menghilangkan kekurangan masing-masing. Pada model ini, semua warga 

sekolah terlibat dan mempunyai tanggung jawab atas pendidikan akhlak peserta 

didik. Setiap program sekolah harus berkontribusi dalam membentuk akhlak 

peserta didik. Model ini efektif jika sarana dan prasarana sekolah mendukung. 

Model ini biasanya diterapkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu. Selain 

diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, penanaman nilai-nilai akhlak juga 

dilakukan melalui kegiatan di luar kelas seperti kegiatan rutin sholat berjamaah, 

pramuka, dan kegiatan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam di 

sekolah. 
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Kelima model pembelajaran pendidikan akhlak di atas memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Guru kelas tiga di SD IT Logaritma Karanganyar 

menggunakan model gabungan. Pembelajaran pendidikan akhlak disampaikan 

melalui mata pelajaran tersendiri yang meliputi mata pelajaran Aqidah akhlak, 

Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Kemudian dikorelasikan 

dengan mata pelajaran yang sejenis dan diintegrasikan ke semua mata pelajaran 

yang ada di SD IT Logaritma Karanganyar. Selain itu, pendidikan akhlak juga 

disampaikan melalui kegiatan di luar lapangan dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler.  

2.2.8 Metode Pendidikan Akhlak 

Metode pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai suatu cara yang 

terstruktur yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan akhlak. Dalam 

pendidikan dikenal berbagai jenis metode. Menurut Mulyasa (2013: 165) ada 

beberapa metode pendidikan akhlak yang dapat digunakan oleh guru di sekolah 

yaitu metode pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin, hadiah dan hukuman, 

contextual teaching and learning, bermain peran, dan pembelajaran partisipatif. 

2.2.8.1 Pembiasaan  

Metode pembiasaan merupakan metode pendidikan yang sangat baik untuk 

diterapkan di jenjang sekolah dasar khususnya di kelas rendah. Pembiasaan 

merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan secara terus-menerus dan berulang-

ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pembiasaan dalam pendidikan 

sebaiknya dimulai sejak dini. Implementasi metode pembiasaan pada pendidikan 
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akhlak di sekolah dasar dapat berupa pembiasaan sholat berjamaah. Pembiasaan 

sholat harus dilakukan sejak dini dan akan lebih baik jika dilakukan dengan 

berjamaah.  

Perbuatan atau tindakan manusia banyak yang diawali dari sebuah 

kebiasaan. Berangkat dari hal tersebut maka digunakanlah metode pembiasaan 

dalam pendidikan. Pembiasaan dapat mendorong dan mempercepat perilaku 

manusia. Dalam psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal dengan istilah 

operan conditioning, mengajarkan peserta didik untuk membiasakan berbuat baik, 

disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab terhadap 

setiap tugas yang telah diberikan. Metode pembiasaan sangat perlu diterapkan 

oleh guru khususnya pada kelas rendah dalam proses penanaman nilai-nilai 

akhlak, untuk membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat atau perilaku baik dan 

terpuji. 

Melalui pembiasaan berperilaku baik, impuls-impuls positif menuju 

neokortek dan tersimpan dalam sistem otak, sehingga aktivitas peserta didik 

terrekam secara positif. Pembiasaan juga perlu dilakukan dalam rangka 

membangkitkan apa-apa yang telah masuk dalam otak bawah sadar. Pembiasaan 

akan membangkitkan internalisasi nilai dengan cepat. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, melalui tahap internalisasi nilai, siswa akan menyadari 

sesuatu nilai yang terkandung dalam pendidikan akhlak. Kemudian peserta didik 

menjadikan nilai tersebut sebagai sistem nilai diri, sehingga akan membentuk 

akhlak peserta didik yang menuntun segala sikap, perilaku, dan perbuatan 

moralnya dalam menjalani kehidupan. 
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Metode pembiasaan dapat dilakukan secara terprogram dalam pembelajaran 

dan dilakukan secara tidak terprogram dalam kegiatan di luar kelas. Pembiasaan 

yang terprogram diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, misalnya yaitu 

pembiasaan guru sebagai model dalam pembelajaran. Sedangkan, pembiasaan 

tidak terprogram dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kegiatan rutin, spontan, dan 

keteladanan. Bentuk kegiatan rutin di sekolah dapat berupa upacara bendera, 

sholat berjamaah, olahraga, dan menjaga kebersihan diri serta kebersihan 

lingkungan sekolah. kegiatan rutin merupakan bentuk pembiasaan tidak 

terprogram yang dilakukan terjadwal di sekolah. Kegiatan yang kedua yaitu 

kegiatan spontan, kegiatan yang tidak terjadwal dan terjadi secara spontan. Bentuk 

kegiatan spontan di antaranya yaitu mengucapkan salam dan membaung sampah 

apda tempatnya. Bentuk kegiatan yang terakhir yaitu keteladanan, pembiasaan 

yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berpakaian rapi. 

2.2.8.2 Keteladanan  

Dalam metode keteladanan, guru memiliki peran yang sangat besar dalam 

pendidikan. Guru merupakan pribadi yang akan dicontoh perilakunya oleh peserta 

didik. Dalam hal ini, kompetensi kepribadian guru sangat penting agar mampu 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru dituntut untuk dapat 

menjadikan pembelajaran sebagai proses penanaman nilai-nilai akhlak kepada 

peserta didik. Sebagai orang yang diteladani, guru akan menjadi pusat perhatian 

peserta didik dan orang lain di lingkungan sekolah. 
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Guru harus benar-benar menjaga perilakunya dan penampilannya di depan 

peserta didik. Guru harus dapat berpakaian rapi, berbicara dengan bahasa yang 

santun dan berperilaku yang baik. Kunci keberhasilan dalam metode keteladanan 

adalah guru yang mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Dalam 

metode ini, guru berperan sebagai model dalam pembelajaran yang akan 

menuntun peserta didik berperilaku baik dan terpuji. 

2.2.8.3 Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

Metode pembinaan disiplin dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

pendidikan akhlak. Metode ini berkaitan dengan metode pembiasaan dan 

keteladanan. Pembinaan disiplin peserta didik perlu dilakukan melalui 

pembiasaan dan keteladanan. Sekolah harus dapat menciptakan suasana yang 

kondusif untuk menumbuhkan disiplin peserta didik. Budaya disiplin harus 

ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Pada metode ini, kerja sama dengan seluruh 

warga sekolah merupakan hal yang harus diperhatikan. Warga sekolah harus 

mampu menjadi teladan bagi peserta didik untuk berperilaku disiplin. 

Guru sebagai pengajar di kelas harus mampu membimbing peserta didik 

mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilaknya sesuai 

aturan, dan mematuhi aturan di sekolah sebagai alat penegak kedisiplinan. 

Implementasi metode pembinaan disiplin harus disesuaikan dengan prinsip dan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu demokratis. Prinsip demokratis berarti dalam 

pembinaan disiplin harus berpedoman dari, oleh, dan untuk peserta didik, 

sedangkan guru berperan sebagai tut wuri handayani. Soelaeman (1985) dalam 
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Mulyasa (2013: 173), mengemukakan bahwa guru juga bertanggung jawab 

sebagai pengemban ketertiban di kelas dan di sekolah, yang harus digugu dan 

ditiru, tetapi tidak otoriter. 

Pembinaan disiplin peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan 

faktor situasi dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Beberapa hal 

yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka pembinaan disiplin peserta didik 

sebagai berikut: 

a) Memulai setiap kegiatan dengan disiplin waktu dan mematuhi aturan yang 

ada. 

b) Mempelajari pengalaman peserta didik selama di sekolah melalui 

pengamatan dan rekap penilaian sikap peserta didik. 

c) Mencoba menghafal nama-nama peserta didik. 

d) Memperhatikan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta didik. 

e) Memberikan tugas dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta didik. 

f) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mengantisipasi 

terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran. 

g) Bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran sehingga dapat menjadi 

teladan bagi peserta didik. 

h) Kreatif dalam pembelajaran sehingga peserta didik akan bersemangat. 

i) Pahami kemampuan masing-masing peserta didik dan jangan memaksakan. 

j) Membuat aturan yang jelas dan tegas sehingga bisa dilaksanakan dengan 

baik oleh peserta didik. 



53 
 

 
 

Melalui hal-hal di atas diharapkan akan tercipta suasana kelas dan 

lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembinaan disiplin peserta didik. Contoh 

yang sangat sederhana dalam pembinaan disiplin peserta didik adalah melalui 

pembiasaan taat aturan, membiasakan 3S (Senyum, Salam, Sapa) di sekolah, 

melaksanakan upacara bendera, dan lain-lain. Pembinaan disiplin peserta didik 

harus dilakukan dengan konsisten, artinya tidak boleh setengah-setengah, kadang 

dilakukan kadang tidak. Hal tersebut akan menghambat keberhasilan pendidikan 

akhlak di sekolah. 

2.2.8.4 CTL (Contextual Teaching and Learning) 

CTL atau lebih dikenal dengan pembelajaran kontekstual adalah salah satu 

metode pembelajaran dalam pendidikan akhlak. Metode ini menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat menghubungkan dan menerapkan langsung materi 

yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Metode CTL dalam pendidikan 

akhlak dilakukan dengan menghungkan langsung nilai-nilai akhlak dam

kehidupan sehari-hari. Peserta didik diarahkan untuk menerapkan nilai-nilai 

akhlak yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan nilai-nilai 

akhlak scara langsung, peserta didik dapat merasakan pentingnya belajar, dan 

akan memperoleh makna yang mendalam terhadap materi yang telah dipelajari. 

Metode CTL dapat menumbuhkan sikap giat belajar peserta didik, karena 

peserta didik akan didorong untuk memahami hakikat, makna, dan manfaat 

belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin, dan termotivasi untuk selalu 
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belajar. Hal tersebut terjadi karena peserta didik menyadari apa yang dibutuhkan 

dalam kehidupannya dan bagamaina mewujudkannya. Keberhasilan metode ini 

sangat bergantung pada kemampuan guru menciptakan kondisi lingkungan belajar 

yang kondusif. Lingkungan belajar merupakan faktor penting yang berpengaruh 

pada pendidikan akhlak terutama dalam mengembangkan dan membentuk peserta 

didik secara optimal. 

Selain fakor lingkungan, banyak faktor lain yang mempengaruhi 

pembelajaran kontekstual. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik dan 

faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Akan tetapi, yang terpenting dalam 

pembelajaran kontekstual adalah menghubungkan nilai-nilai akhlak dengan 

kehidupan sehari-hari. Banyak metode yang efektif untuk menghubungkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Mulyasa (2013: 177) ada 

enam metode yang dapat digunakan oleh guru. 

a) Menghubungkan konsep nilai-nilai akhlak sebagai landasan kehidupan 

sehari-hari peserta didik. 

b) Memasukkan materi pembelajaran dari bidang lain. 

c) Masukkan topik-topik pembelajaran yang saling berkaitan. 

d) Pilih mata pelajaran gabungan yang menyatukan permasalahan-

permasalahan moral. 

e) Menggabungkan sekolah dengan pekerjaan. 

f) Penerapan langsung nilai-nilai akhlak yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat. 
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Guru dapat menerapkan metode-metode di atas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran kontekstual dalam pendidikan akhlak. Seperti model pendidikan 

akhlak yang lain, model ini juga berkaitan dengan keteladanan. Semua warga 

sekolah merupakan model pendidikan akhlak yang akan diteladani oleh peserta 

didik. Melalui metode CTL yang diterapkan pada pendidikan akhlak, peserta didik 

diharapkan akan menemukan lingkungan nyata, memegang teguh nilai-nilai, dan 

akhlak yang baik akan tumbuh. 

2.2.8.5 Bermain Peran 

Metode bermain peran berakar pada dimensi pribadi dan sosial. Pada 

dimensi pribadi model ini berusaha membantu peserta didik menemukan makna 

dari lingkungan sosial yang bermanfaat bagi dirinya. Pada dimensi sosial, model 

ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kerja sama 

dalam memahami situasi-situasi sosial, terutama masalah yang menyangkut 

hubungan antarpribadi peserta didik. Melalui metode ini, peserta didik diajak 

untuk belajar memecahkan masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapinya 

dengan bantuan kelompok sosial yang anggotanya adalah teman-teman sekelas. 

Bermain peran dalam pendidikan akhlak berarti beberapa peserta didik 

bertindak sebagai pemeran dan lainnya sebagai pengamat. Sebagai pemeran, 

peserta didik harus mampu menghayati perannya. Melalui peran yang 

dimainkannya, peserta didik akan berinteraksi dengan orang lain yang juga 

memainkan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. Melalui metode ini, 

peserta didik akan dilatih untuk bersikap empati, simpati, rasa benci, marah, 
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senang, dan peran-peran lainnya. Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan 

mengenai sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik. 

Dalam metode ini, guru harus memilih topik masalah yang akan dijadikan 

topik dalam bermain peran dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Beberapa 

pertimbangan yang harus diperhatikan oleh guru yaitu usia peserta didik, latar 

belakang sosial budaya, kerumitan masalah, kepekaan topik yang diangkat 

sebagai masalah, dan pengalaman peserta didik dalam bermain peran. 

Implementasi model ini dapat dilakukan melalui kegiatan drama di kelas. 

2.2.8.6 Pembelajaran Partisipatif 

Pembelajaran partisipatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Metode ini dapat diterapkan pada pendidikan akhlak, karena dalam pendidikan 

akhlak keterlibatan peserta didik akan mempengaruhi tercapainya tujuan. Knowles 

(1970) dalam Mulyasa (2013: 189) mengemukakan indikator pembelajaran 

partisipatif yaitu “adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik, adanya 

kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan, dan 

adanya hal yang menguntungkan peserta didik”.

Pada metode pembelajaran partisipatif dalam pendidikan akhlak, guru harus 

mampu memposisikan dirinya sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan 

belajar kepada peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan 

lingkungan sekolah yang mendorong peserta didik siap belajar, membentuk 

kelompok belajar di kelas, membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar 
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berkarakter, dan membantu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap proses 

dan hasil belajar pendidikan akhlak. 

Metode-metode pendidikan akhlak di atas dapat dipilih oleh guru dalam 

melaksanakan pendidikan akhlak di sekolah. Pemilihan metode harus didasarkan 

pada kemampuan guru dan situasi kondisi lingkungan sekolah. Setiap metode 

pendidikan akhlak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekolah, sehingga 

penciptaan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif adalah hal yang harus 

dilakukan oleh guru. Guru kelas tiga di SD IT Logaritma Karanganyar 

menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, pembinaan disiplin peserta didik, 

dan hadiah hukuman. 

2.2.9 Menilai Kemajuan Pendidikan Budi Pekerti / Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk menilai 

kemajuan atau hasil yang telah dicapai. Menurut Mochtar Bukhori dalam Zubaidi 

(2007:4) seorang peserta didik dianggap telah mengalami perkembangan 

moralitas positif jika ia telah memiliki kesadaran moral sehingga dapat menilai 

dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan, serta hal-hal yang etis dan tidak etis. Jika digambarkan, 

seorang anak telah memiliki moral atau karakter jika ia telah melewati lima fase. 

Pertama, knowing yaitu mengetahui nilai-nilai. Kedua, comprehending yaitu 

memahami nilai-nilai. Ketiga, accepting yaitu menerima nilai-nilai. Keempat, 

internalizing yaitu menjadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan. Kelima, 

implementing yaitu mengamalkan nilai-nilai. 
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Kemajuan pendidikan akhlak juga dapat dinilai melalui lembar pengamatan 

siswa untuk mengamati perilaku apa yang muncul dalam diri siswa setelah 

mengikuti pendidikan akhlak, mulai dari perilaku yang diharapkan sampai pada 

perilaku yang tidak diharapkan. Selain menggunakan lembar pengamatan, 

penilaian pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan menggunakan form penilaian 

diri siswa dan form penilaian antar teman. Form penilaian diri siswa berupa draft 

pernyataan yang menggambarkan indikator keberhasilan pendidikan akhlak. 

Setiap siswa mengisi form penilaian dirinya masing-masing. Sedangkan pada 

form penilaian antar teman, yang melakukan penilaian adalah teman sekelasnya. 

Form penilaian diri dan form penilaian antar teman digunakan sebagai 

pelengkap penilaian yang dilakukan oleh guru. Guru tidak boleh hanya 

menggunakan kedua form tersebut, guru harus tetap melakukan penilaian sendiri 

melalui pengamatan. Pengamatan oleh guru merupakan penilaian utama dalam 

pendidikan akhlak. Guru menjadi kunci utama dalam menilai keberhasilan 

pendidikan akhlak, karena guru yang merumuskan indikator-indikator 

keberhasilan pendidikan akhlak di sekolah. Sebagai pembuat indikator 

keberhasilan, guru yang juga berperan sebagai pendidik lebih memahami 

indikator-indikator keberhasilan pendidikan akhlak. 

2.3 Sekolah Dasar Islam Terpadu 

2.3.1 Pengertian Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Sekolah Dasar Islam Terpadu atau sering disebut SD IT merupakan jenjang 

sekolah dasar yang memadukan pendidikan umum dengan pendidikan 
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keagamaan. SD IT menerapkan kurikulum terpadu yaitu kurikulum dari 

Kementrian Pendidikan Nasional dan kurikulum dari Departemen Agama. SD IT 

dinaungi oleh lembaga pendidikan swasta biasanya berbentuk yayasan. SD IT 

menawarkan program pendidikan yang berbeda dengan sekolah dasar pada 

umumnya yaitu program pendidikan islam. Selain menerapkan kurikulum terpadu, 

SD IT juga menerapkan metode pembelajaran terpadu dengan menekankan pada 

tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

SD IT memiliki visi membentuk peserta didik yang berilmu, cakap, kreatif 

serta berakhlak mulia. Pembentukan akhlak mulia dilakukan melalui pendidikan 

aklak yang bersumber dari Al-qur’an da As-sunnah. Pendidikan akhlak untuk 

anak sekolah dasar lebih ditekankan pada pembiasaan-pembiasaan berakhlak baik. 

Bentuk pembiasaan yang dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu di antaranya 

yaitu berdo’a sebelum memulai pembelajaran, membaca asmaul husna, sholat 

berjamaah, membaca al-qur’an dan hadits nabi. Selain itu, peserta didik di SD IT 

diajarkan mengenai sifat kepemimpinan, cinta lingkungan, dan teknologi 

informasi. 

SD IT memiliki jumlah mata pelajaran yang lebih banyak dari pada sekolah 

dasar pada umumnya. Mata pelajaran yang membedakan dengan sekolah dasar 

umum adalah mata pelajaran keagamaan. Mata pelajaran keagamaan yang biasa 

ditambahkan di SD IT yaitu bahasa arab, al-qur’an hadits,  dan akidah akhlak. 

Penambahan mata pelajaran keagamaan dalam kurikulum di sekolah bertujuan 

untuk membekali peserta didik dengan ilmu agama sehingga dapat berakhlak baik 

sesuai ajaran agama Islam. 



60 
 

 
 

Sekolah Dasar Islam Terpadu melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

mulai pukul 07.00-15.00 WIB. Setiap hari peserta didik melaksanakan sholat 

duhur berjamaah di sekolah. Di beberapa SD IT juga sudah menerapkan program 

sholat duha berjamaah. Hal tersebut lah yang menjadi ciri khas SD IT sekaligus 

menjadi keunggulan SD IT. Selain itu, peserta didik di SD IT mendapat 

pengawasan dan bimbingan yang lebih lama jika dibandingkan dengan sekolah 

dasar pada umumnya. Sehingga, orang tua yang bekerja hingga sore tidak perlu 

khawatir tidak bisa mengawasi anaknya. Anak akan tetap mendapat pengawasan 

dari guru di sekolah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang 

tidak baik. Peserta didik di SD IT akan terbiasa berakhlak baik karena setiap 

harinya dilakukan pembiasaan berakhlak baik di sekolah. Peserta didik tidak 

hanya menguasai ilmu umum tetapi juga dapat menguasai ilmu agama. 

Selain memiliki keunggulan, SD IT juga memiliki kelemahan-kelemahan. 

Lamanya waktu anak di sekolah dapat menimbulkan rasa bosan sehingga anak 

malas mengikuti pembelajaran bahkan dapat membuat anak malas masuk sekolah. 

Jika guru tidak pintar memilih metode dan model pembelajaran yang 

menyenangkan maka peserta didik akan jenuh dan cenderung ingin bermain 

sendiri. Usia anak sekolah dasar masih tergolong ke dalam usia yang masih 

senang bermain, sedangkan jika anak belajar di SD IT waktunya akan lebih 

banyak dihabiskan di sekolah. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya eksplorasi 

anak di dunia bebas yang tidak terikat dengan desain pendidikan. Selain itu, waktu 

anak untuk bersosialisasi dengan teman di sekitar rumah juga berkurang karena 

waktunya lebih banyak di sekolah. 
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2.3.2 Struktur Kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Struktur dan muatan kurikulum SD IT pada umumnya sama dengan sekolah 

dasar lainnya yaitu memuat kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, 

kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. Akan tetapi pada SD 

IT terdapat tambahan mata pelajaran dan program tambahan yang berbeda dengan 

sekolah dasar lainnya. Berikut struktur kurikulum di SD IT Logaritma 

Karanganyar. 

Tabel 2.2  

Struktur Kurikulum di SD IT Logaritma Karanganyar 

No

Komponen

Alokasi Waktu dalam Seminggu

Kelas/tingkat

I II III IV V VI

A Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama Islam

a. Aqidah Akhlak 2 2 2 2 2 2

b. Fiqih 2 2 2 2 2 2

c. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 2 2 2

d. Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 6 6 6

4. Matematika 6 6 6 6 6 6
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5. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 4 4 4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 3 3 3 3

7. Seni Budaya 2 2 2 2 2 2

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan

2 2 2 2 2 2

B Muatan Lokal

9. Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2

10. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2

11. Hadits 1 1 1 1 1 1

12. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

2 2 2 2 2 2

C Pengembangan Diri

13. Hafalan 6 6 6 6 6 6

14. Qiro’ati 8 8 8 8 8 8

Jumlah 51 51 53 54 54 54

2.4 Full Day School

2.4.1 Pengertian Full Day School

Full day school secara bahasa terdiri dari tiga kata yaitu full yang artinya 

penuh, day yang artinya hari, dan school yang berarti sekolah. Ketiga kata 

tersebut memiliki arti sekolah sehari penuh. Full day school merupakan sebuah 

sistem pembelajaran yang dilaksanakan sehari penuh di sekolah. Anak-anak yang 

mengikuti sistem full day school akan memiliki waktu yang lebih lama untuk 
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melakukan aktivitas di sekolah dari pada di rumah. Aktivitas yang dilakukan di 

sekolah tidak hanya di dalam kelas tetapi juga aktivitas di luar kelas yang 

menyenangkan bagi anak. Aktivitas di full day school dimulai dari pukul 07.00 

WIB hingga 15.30 WIB. 

Menurut Sukur Basuki  dalam Yulianita (2013: 11), full day school

merupakan sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program 

pembelajaran yang suasananya informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa 

dan membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari guru. Sukur Basuki berpedoman 

pada penelitian yang memunjukkan waktu belajar efektif bagi anak itu hanya 3-4

jam sehari (dalam suasana formal) dan 7-8 jam sehari (dalam suasana informal). 

Jadi, full day school merupakan sebuah sistem pembelajaran yang sengaja 

dirancang dengan waktu pembelajaran di sekolah yang lebih lama dan berusaha 

menciptakan susasana belajar yang menyenangkan bagi anak dengan tidak hanya 

belajar di dalam kelas tetapi juga belajar di luar kelas dengan suasana informal. 

2.4.2 Sistem Pembelajaran Full Day School 

Full day school memiliki sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah 

umum lainnya. Sistem pembelajaran pada full day school berdasarkan pada 

integrated curriculum dan integrated activity. Integrated curriculum atau 

kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memadukan antara kurilum nasional 

dengan kurikulum keagamaan. Sedangkan yang dimaksud integrated activity 

dalam full day school yaitu perpaduan semua program dan kegiatan siswa di 
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sekolah, baik belajar, bermain, dan beribadah dikemas dalam sebuah sistem 

pendidikan (Yulianita, 2013: 12). 

Sistem pembelajaran full day school menekankan pada ranah afektif tetapi 

juga tidak mengabaikan ranah kognitif dan psikomotor.  

1) Aspek Kognitif 

Full day school mengajarkan anak untuk belajar mengingat, memahami, 

menerapkan, mengamati, menganalisa, membuat kesimpulan, dll. Dalam 

pelaksanaannya yaitu siswa dapat mengingat materi pelajaran yang telah 

disampaikan dan dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

2) Aspek Afektif 

Aspek afektif dalam full day school juga sangat ditekankan seperti aspek-

aspek lainnya. Full day school mengajarkan anak menjadi manusia yang memiliki 

akhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. 

3) Aspek Psikomotorik 

Full day school juga mengajarkan berbagai keterampilan kepada siswa 

melalui program pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Aspek psikomotorik 

juga berarti siswa diajarkan untuk menerapkan materi yang telah diperoleh di 

sekolah.  

2.4.3 Tujuan Full Day School

Full day school sebagai sekolah yang menerapkan integrated curriculum

diharapkan dapat membentuk seorang siswa yang berintelektual tinggi yang dapat 
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memadukan aspek keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik dan 

islami. Tujuan full day school dikemas menjadi garis-garis besar program full day 

school. Menurut Saehudin (2005: 16-17) garis-garis besar program full day school

adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk Sikap yang Islami 

a) Pengetahuan dasar tentang Iman, Islam dan Ihsan. 

b) Pengetahuan dasar tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. 

c) Kecintaan kepada Allah dan Rosulnya. 

d) Kebanggaan kepada Islam dan semangat memperjuangkan agama Islam. 

2) Pembiasaan Berbudaya Islam 

a) Gemar beribadah 

b) Gemar belajar 

c) Disiplin 

d) Kreatif 

e) Mandiri 

f) Hidup bersih dan sehat 

g) Adab-adab Islam. 

3) Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan 

a) Pengetahuan materi-materi pokok program pendidikan. 

b) Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari. 

c) Mengetahui dan terampil baca dan tulis Al qur’an.

d) Memahami secara sederhana isi kandungan amaliyah sehari-hari. 



66 
 

 
 

Jadi tujuan full day school adalah membentuk peserta didik berkarakter 

islami, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai karakter atau sikap yang 

islami, memiliki keterampilan dalam baca tulis Al-qur’an, serta dapat 

mengamalkan sikap yang islami dalam kehidupannya di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2013: 91). Kerangka berfikir menggambarkan langkah-

langkah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi 

program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar. Evaluasi program 

pendidikan akhlak difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. 

Data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program pendidikan akhlak 

akan dievaluasi menggunakan indikator keberhasilan program. Selanjutnya, 

ditarik kesimpulan untuk melihat hasil evaluasi dari program pendidikan akhlak di 

SD IT Logaritma Karanganyar. 

FULL DAY SCHOOL

PENDIDIKAN AKHLAK

EVALUASI PROGRAM

PERENCANAAN PELAKSANAAN HASIL

KESIMPULAN/HASIL EVALUASI

INDIKATOR KEBERHASILAN

FULL DAY SCHOOL

PENDIDIKAN AKHLAK

EVALUASI PROGRAM

PERENCANAAN PELAKSANAAN HASIL

KESIMPULAN/HASIL EVALUASI

INDIKATOR KEBERHASILAN
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Gambar 2.3  

Kerangka Berfikir 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disajikan 

mengenai evaluasi program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar 

pada kelas 3 B, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1) Perencanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar 

pada kelas 3 B yang meliputi komponen relevansi tujuan pendidikan akhlak, 

sumber daya manusia, manajemen kurikulum, dan sarana prasarana, telah 

sesuai dengan indikator keberhasilan program. Dari hasil penelitian 

menunjukkan adanya relevansi tujuan pendidikan akhlak dengan latar 

belakang berdirinya SD IT Logaritma Karanganyar, harapan orang tua 

siswa, lingkungan sekolah, dan menunjukkkan adanya relevansi tujuan 

pendidikan akhlak dengan tujuan pendidikan nasional. Manajemen 

kurikulum pendidikan akhlak juga sudah dikelola dengan baik oleh guru 

yang bekerja sama dengan warga sekolah. Manajemen kurikulum 

pendidikan akhlak dilaksanakan berdasarkan prinsip dan fungsi manajemen 

kurikulum. Akan tetapi, pada komponen sumber daya manusia masih perlu 

ditingkatkan lagi, karena masih ada beberapa guru yang belum memenuhi 

kualifikasi minimal sebagai pendidik di tingkat sekolah dasar. Ketersediaan 

sarana prasarana juga masih perlu dilengkapi seperti ruang perpustakaan dan 

ruang multimedia. 
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2) Pelaksanaan program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar 

pada kelas 3 B yang meliputi komponen proses pembelajaran dan          

dukungan/kerja sama, sudah memenuhi indikator keberhasilan program. 

Guru mampu melaksanakan proses pembelajaran pendidikan akhlak dengan 

baik, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan akhlak dilakukan di dalam 

kelas dan di luar kelas yang diitegrasikan ke semua kegiatan yang ada di 

sekolah menggunakan model gabungan. Penanaman nilai akhlak mulia 

dilakukan dengan metode pemberian teladan, pembiasaan, pendisiplinan, 

dan hadiah hukuman. Pelaksanaan pendidikan akhlak mendapat dukungan 

dan kerja sama yang baik dari warga sekolah, lingkungan sekolah, dan 

orang tua siswa. 

3) Hasil program pendidikan akhlak di SD IT Logaritma Karanganyar pada 

kelas 3 B yang meliputi komponen sikap religius, sikap jujur, sikap 

tanggung jawab, sikap sopan santun, dan sikap cinta lingkungan, secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan program. Siswa 

sudah mampu menerapkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

mengerjakan sholat lima waktu, membaca do’a sebelum dan sesudah 

beraktivitas, mengucap salam sebelum masuk ke kelas, membaca Al-qur’an, 

dan menghafal ayat-ayat Al-qur’an serta hadits-hadits. Siswa juga sudah 

menunjukkan perilaku jujur di sekolah walaupun belum maksimal. Perilaku 

jujur yang ditunjukkan yaitu tidak menyontek saat mengerjakan tugas. Hasil 

pendidikan akhlak pada sikap tanggung jawab terlihat pada saat siswa 
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mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mematuhi aturan-aturan, dan 

mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Siswa juga sudah menunjukkan 

sikap sopan santun yaitu menghormati guru dan warga sekolah, tidak 

berbicara kasar, menghargai teman, meminta maaf jika salah, dan 

mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan. Sedangkan pada sikap 

cinta lingkungan,  siswa sudah membuang sampah di tempatnya dan 

beberapa siswa sudah melaksanakan piket kebersihan. Hasil pendidikan 

akhlak pada sikap cinta lingkungan masih perlu ditingkatkan lagi karena 

belum semua siswa melaksanakan tugas piket kebersihan. Tugas piket 

kebersihan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab, sehingga 

sikap tanggung jawab juga masih perlu ditingkatkan lagi agar siswa 

menyadari tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Guru di SD IT Logaritma Karanganyar yang belum memenuhi syarat 

kualifikasi minimal sebagai pendidik, sebaiknya mengambil kuliah jurusan  

Pendidikan Guru Sekolah Dasar agar sesuai dengan syarat kualifikasi 

minimal pendidik di tingkat sekolah dasar. 

2) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sebaiknya 

dilengkapi dengan kegiatan penanaman pendidikan akhlak pada bagian 

langkah-langkah pembelajaran, sehingga akan menghasilkan RPP berbasis 

akhlak. 
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3) Sekolah sebaiknya melengkapi sarana prasarana seperti perpustakaan dan 

ruang multimedia agar minat baca siswa terfasilitasi dengan baik dan dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. 

4) Akhlak-akhlak mulia yang sudah diterapkan seperti perilaku religius, jujur, 

tanggung jawab, sopan santun, dan cinta lingkungan harus selalu 

dipertahankan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Penanaman sikap jujur, tanggung jawab, dan sopan santun sebaiknya 

ditingkatkan lagi karena hasilnya belum maksimal. 

6) Program cinta lingkungan di SD IT Logaritma Karanganayar perlu 

ditingkatkan lagi agar penanaman sikap cinta lingkungan lebih optimal dan 

semua siswa mampu menerapkan sikap sinta lingkungan. 
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13. Siswa berpamitan dan mencium tangan guru 

14. Wawancara dengan siswa 

15. Foto bersama kepala sekolah dan guru kelas tiga setelah wawancara 


