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ABSTRAK 
Nama : Muhammad Muhaimin 
Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
NIM : 20100118010 
Judul Skripsi : Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan 

Konseling Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik di 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 
Watansoppeng 

 

Skripsi ini bertujuan: 1) untuk mengetahui Komunikasi Sinergitas Guru Akidah 
Akhlak dan Guru Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik di 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng, 2) untuk 
mengetahui Koordinasi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan 
Konseling dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng, 3) untuk mengetahui Faktor Pendukung dan 
Penghambat dalam Pembinaan Karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mengambil lokasi di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru akidah akhlak, guru bimbingan konseling, 
dan peserta didik, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman observasi dan 
wawancara dengan analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 
drawing/verifications). Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa; 1) Komunikasi sinergitas guru akidah 
akhlak dan guru bimbingan konseling di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Lapajung Watansoppeng adalah belum maksimal, bentuk komunikasi yang 
dilakukan guru yakni bukan formal melainkan hanya dengan bincang-bincang lepas 
atau non formal; 2) Koordinasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 
konseling di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
adalah belum maksimal, koordinasi yang dibicarakan dilakukan di luar rapat, guru 
bekerja mandiri; 3) Faktor pendukung dan penghambat pembinaan karakter peserta 
didik. Faktor pendukung: kerja sama antar guru dan orangtua peserta didik, sarana dan 
prasarana memadai, tata tertib yang berlaku. Faktor penghambat: kurangnya kesadaran 
peserta didik, lingkungan pergaulan yang kurang baik, kurangnya perhatian dan 
pemahaman orang tua, serta pola pikir peserta didik yang sulit diatur. 

Implikasi penelitian, yaitu hendaknya guru akidah akhlak dan guru bimbingan 
konseling di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
agar senantiasa meningkatkan sinergitas terkait dengan komunikasi dan koordinasi 
dalam pembinaan karakter peserta didik dan sebagai masukan kepada madrasah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia yang 

seutuhnya dalam artian adanya keseimbangan terhadap semua aspek pembangunan, 

baik materiil maupun spiritual, jasmani maupun rohani, serta duniawi maupun 

ukhrawi. Dengan adanya keseimbangan tersebut, tentu menjadi aspek yang sangat 

penting dalam pembangunan keagamaan dan pembinaan kepribadian dan karakter, 

karena dalam bentuk pembangunan apa pun, adalah penentu berhasil tidaknya 

pembangunan dilaksanakan. 

Untuk menunjang hal tersebut, pendidikan memiliki peran penting dalam 

pembangunan bangsa. Karakteristik suatu bangsa tentunya dibangun melalui 

pendidikan. Dengan pendidikan yang bermutu, suatu bangsa akan mempunyai masa 

depan yang lebih cerah dan lebih baik. Sehingga banyak faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan proses pendidikan1. Tujuan pendidikan yakni 

membentuk manusia seutuhnya serta memiliki jiwa Pancasila yang didukung dengan 

pengembangan afeksi seperti rasa percaya diri, mencintai bangsa dan negara, 

mencintai prestasi serta berjiwa semangat yang tinggi, memiliki etos kerja, kreatif dan 

produktif.  

Maka dari itu, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sis Diknas) menyatakan bahwa: 

                                                           
1Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam 

Proses Pembelajaran  (Cet. II; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 15-16. 
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Pendidikan adalah usaha sadar 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 
darinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.2 

Dunia pendidikan tentu telah memberikan porsi yang sangat besar terhadap 

pengetahuan, akan tetapi disisi lain pendidikan terkadang mengesampingkan 

pengembangan sikap atau nilai serta perilaku dalam pembelajaran. Penyelenggaraan 

pendidikan pada masa dewasa ini, terlihat lebih cenderung menekankan 

pengembangan pada segi intelektual peserta didik, dan masyarakat kita pada 

umumnya beranggapan bahwa hanya dengan kecerdasan intelektual seorang anak 

dapat menghadapi tantangan era globalisasi di masa depan. 

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan bertujuan membentuk serta membina karakter seorang yang beriman serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pendidikan hanya menekankan 

terhadap aspek intelektual, seperti halnya ujian nasional sebagai bukti tolok ukur 

sebuah keberhasilan peserta didik dalam pendidikan tanpa melihat pengembangan 

afeksi, dalam proses pembinaan karakter serta budi pekerti dari peserta didik. 

Masyarakat pada umumnya memahami bahwa, dengan anak yang memiliki 

kecerdasan intelektual yang tinggi sudah menjadi suatu kebanggaan atas segala 

prestasi akademik yang telah di capai namun kurang dalam karakter yang baik 

terhadap kehidupan sosial sehingga dapat menimbulkan perilaku yang sombong, 

menganggap setiap perkara sangat mudah, atau bahkan menganggap umur tidak 

menjadi permasalahan dalam aspek sosial, namun intelektual yang menjadi 

pembandingnya. Terdapat pula seorang anak yang memiliki akhlak yang baik namun 

                                                           
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, [t.d], h. 1. 
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kurang memiliki kapasitas dalam aspek intelektualnya sehingga dalam dunia 

pendidikan seorang yang memiliki  perspektif bahwa intelektual yang paling utama. 

hal ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap anak tersebut sedangkan seorang 

yang memiliki perspektif bahwa akhlak yang paling utama maka akan berpotensi 

mengabaikan prestasi serta semangat belajar. Maka dari itu perlunya keseimbangan 

antara keduanya yakni aspek intelektual sebagai pengantar untuk mencapai 

keberhasilan dunia dan afeksi serta akhlak untuk mencapai hakikat tujuan hidup di 

dunia yakni akhirat dari seorang anak. 

Lembaga pendidikan formal tidak hanya fokus terhadap aspek intelektual 

melainkan juga perlu memperhatikan pengembangan sikap, nilai budaya, dan 

rohaniah. Oleh karena itu agama lahir dan diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi 

umat Islam dalam segala bentuk kehidupan, bersifat individual maupun sosial dengan  

membimbing manusia agar menjadi lebih baik serta tidak terperosok masuk ke dalam 

lubang kemusyrikan dan kerusakan kepribadian yang berkepanjangan. Agama Islam 

memiliki tujuan dalam pendidikan yakni membentuk manusia untuk memiliki pribadi 

yang mulia dengan diperlukannya bimbingan pendidikan dan pengawasan dalam 

bidang keagamaan yang dilakukan oleh pendidik dari berbagai bidang yakni guru 

akidah akhlak, Qu’ran Hadits, fikih serta guru keagamaan lainnya.  

Berkaitan dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam QS A<l-Ah}za>b/33: 21. 

 َ َ ّ َ ٱ
َ
َ َوَذ ِ َۡم ٱ َ ۡ َ َوٱ َ ّ  ٱ

ْ
ا ُ ۡ َ َن 

َ
 َ ِ

ّ
 ٞ َ َ َ َةٌ  ۡ ُ

ِ أ َ ّ ِل ٱ ُ ِ َر  ۡ ُ َ َن 
َ
 ۡ َ َ ّٗ ِ

َ
  ٢١  

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.3  

                                                           
3Kementerian Agama RI, Al-Fattah al-Qur’an 20 Baris Terjemah (Bandung: CV. Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2011), h. 211. 
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Berdasarkan dengan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa pentingnya 

pendidikan untuk perkembangan anak. Sebab pendidikan yang akan membentuk 

karakter seorang anak. Ayat di atas juga memberikan pemahaman bahwa setiap 

muslim telah diperkenalkan tentang Nabi Muhammad saw. serta di anjurkan untuk 

mencontoh perilaku beliau yang merupakan pedoman untuk dapat menuntun manusia 

menuju akhlak yang baik. 

Demikian pula para guru sebagai pendidik tentunya memiliki harapan anak 

didiknya dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan berjiwa islami, mempunyai 

kecerdasan intelektual, spiritual, emosional yang baik dan sosial, sehingga dapat 

mentransformasikan nilai-nilai kultural religius dan berkembang mengikuti 

perkembangan zaman melalui pendidikan agama Islam. 

Guru adalah komponen yang sangat penting dalam menentukan sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan 

utama. Sehingga guru memegang peran utama terhadap pembangunan pendidikan 

terkhusus yang diselenggarakan secara formal di sekolah serta menentukan hasil 

belajar dari peserta didiknya, terlebih terhadap proses belajar mengajar.4  

Pendapat ini didukung oleh Hadari Nawawi, menyebutkan bahwa guru 

merupakan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan serta pengajaran dan ikut 

bertanggung jawab penuh dalam mendorong anak mencapai kedewasaannya.5  

Berdasarkan uraian di atas maka guru bukan sekedar orang yang hanya berdiri 

serta hanya duduk menjelaskan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik, namun 

seorang guru harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif terhadap proses 

                                                           
4E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007). h. 5. 

5Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 62. 
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mengarahkan perkembangan peserta didik menjadi orang yang dewasa. Setiap orang 

tentunya yakin bahwa guru sangat berperan penting dan memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah.  

Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan  terkhusus objek peneliti yakni 

Madrasah Tsanawiyah dengan ciri agama Islam yang diselenggarakan oleh 

Departemen Agama, peran seorang guru sangatlah penting dan utama. Seorang guru 

terkhusus terhadap mata pelajaran akidah akhlak, selain menjadi pengajar disisi lain 

menjadi tugas untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya dengan 

akhlak yang baik, sehingga peserta didik dapat meniru dan mencontoh akhlak yang 

baik atau budi pekerti, baik buruknya moral dan mental mereka bergantung pula 

terhadap gurunya. Hal ini berdasarkan dengan tujuan mata pelajaran akidah akhlak 

dalam standar kompetensi Madrasah Tsanawiyah.6 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pentingnya kepribadian yang baik perlu dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi 

guru, karakter pada dasarnya akan melekat dalam diri seseorang dan menjadi nilai-

nilai khas yang bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Khususnya untuk guru akidah 

akhlak lebih dituntut untuk mempunyai akhlak yang mulia atau Akhlakul Karimah. 

Sehingga pentingnya pembinaan serta bimbingan sangat penting dilakukan oleh 

pendidik dalam proses pendidikan dan pengajaran. 

Proses pendidikan dan pengajaran dapat dikatakan sebagai “Bimbingan” 

karena Nabi Muhammad saw. menyeru umat muslim untuk menyebarkan agama 

Islam, dalam konteks pendidikan, maka guru lah yang sangat berperan penting. 

                                                           
6Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Standar Kompetensi Lulusan Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab”, [t.d], h. 3. 
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Dengan demikian, segala hal yang merupakan nasehat ibarat bimbingan (guidance) 

dan Konseling (counseling). 

Islam memberi perhatian pada proses bimbingan. Allah swt. menunjukkan 

adanya bimbingan, nasihat atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam 

melakukan perbuatan terpuji. Selain dari perintah dari Allah swt. juga diterangkan 

dalam sistem pendidikan dalam UUD 1945. Dikutip dari Riza Nurlaylia dalam 

skripsinya bahwa hal terkait dengan bimbingan tercantum dalam PP No. 29/1990 

tentang pendidikan menengah Bab X mengenai Bimbingan, pada pasal 27 ayat 1 dan 

2. Dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa:  

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam 
rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan 
masa depan. Kemudian pada pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa: Bimbingan 
diberikan oleh guru pembimbing.7 

Bimbingan merupakan pertolongan untuk menuntun individu atau kelompok 

guna mencapai kesejahteraan hidup, dan konseling merupakan suatu bantuan kepada 

peserta didik untuk memecahkan masalahnya.  

Bimbingan konseling menjadi layanan di sekolah serta menjadi sebuah 

metode dengan memberikan bimbingan serta motivasi kepada peserta didik yang 

ditangani oleh ahli yang dipersiapkan untuk hal tersebut. Pelayanan bimbingan dan 

konseling di madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, mulai dari permasalahan sosial 

hingga mencakup permasalahan pribadi. 

                                                           
7Riza Nurlaylia, “Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam menanggulangi Kenakalan 

Siswa di Mts Miftakhurrohman Desa Mulyajaya Kabupaten Tulang Bawang Barat”, Skripsi 
(Lampung: Fak. Tarbyah dan Keguruan IAIN Metro Lampung, 2018). 
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Tenaga kependidikan bimbingan konseling terhadap madrasah sesuai dengan 

lokasi penelitian yang dilakukan yakni sesuai dalam Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa: 

Dalam hal madrasah tidak memiliki tenaga bimbingan dan konseling 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala madrasah dapat 
menugaskan guru yang memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan 
konseling.8 

Sinergitas merupakan sebuah perpaduan atau dapat dikatakan sebuah 

kombinasi dari gabungan beberapa unsur yang dapat menghasilkan suatu yang lebih 

baik serta unggul. Menurut covey dalam naskah pidato guru besar Sitti Sulasmi  

menyatakan bahwa istilah sinergi dalam suatu hubungan komunikasi yang berbentuk 

dari integrasi antara semangat kerja sama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling 

percaya.9 Sehingga perlunya kerja sama dalam suatu tugas untuk mencapai tujuan 

bersama yang memiliki bentuk sinergitas antar sesama individu dalam mencapainya. 

Berdasarkan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, kegiatan akan 

terwujud apabila memiliki pola yang disepakati bersama yang memiliki sinergitas 

dalam mencapainya. Sekolah memiliki peserta didik yang memiliki karakter berbeda-

beda pada setiap individunya. Sehingga elemen pendidikan berperan penting yakni 

guru akidah akhlak sebagai pembangun karakter dan guru BK (Bimbingan dan 

Konseling) untuk memahami peserta didik sehingga membutuhkan lingkungan 

pendidikan yang sama-sama memiliki tujuan dan pandangan yang sama sehingga 

peserta didik dapat diberi pembinaan karakter yang baik. 

                                                           
8Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah [t.d]. 
https://penmadsumbar.files.wordpress.com/2014/02/pma_90_2013-ttg-penyelenggaraan-pendidikan-
madrasah.pdf (28 Mei 2021) 

9Siti Sulasmi,”Membangun Sinergi dan Moralitas dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan 
Tinggi” (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Surabaya: Universitas Airlangga, 18 Desember 2010),h. 3. 
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Remaja adalah sebuah generasi penerus bangsa yang tentunya perlu intervensi 

edukatif berupa pembinaan yang sangat baik dalam dunia pendidikan karena masa 

remaja sangat berpotensi berkembang menuju ke arah positif maupun negatif. Peserta 

didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan Peserta didik Menengah 

Pertama (SMP) adalah peralihan ke masa remaja setelah melalui masa kekanak-

kanakannya di Sekolah Dasar (SD)10 sehingga dapat dimengerti bahwa, masa remaja 

tidak lepas dengan keadaan yang membentuknya seperti faktor lingkungan, internal 

maupun eksternal. Pada dasarnya remaja memiliki proses pencarian jati diri yang 

memiliki emosional yang tidak terkendali terhadap perubahan-perubahan yang di 

alaminya serta sangat mudah untuk terpancing untuk mencoba sebuah hal-hal baru 

yang ia temui sehingga pembinaan sangat berperan penting untuk menjadikan 

karakter peserta didik menjadi lebih baik. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwasanya Penguatan 

Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah: 

Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 
memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 
olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan 
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 
Revolusi Mental (GNRM).11 

Banyak satuan pendidikan telah melaksanakan praktik baik (Best Practice) 

dalam penerapan pembinaan karakter. Dampak dari penerapan ini adalah terjadinya 

                                                           
10Nur Muhammad Rizki Putrawan, “Regulasi Emosi Siswa Dalam Menghadapi Transisi dari 

SD Menuju ke SMP/MTs (Studi Kasus di MTs Negeri 1 Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: Fak. 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2020), h. 2. 

11Enggar Dista Pratama, “Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMK Negeri 
2 Pengasih”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Teknik, 2018), h. 16. 
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perubahan mendasar dalam ekosistem pendidikan serta proses pembelajaran sehingga 

prestasi mereka pun dapat meningkat. 

Pembinaan  karakter sangat perlu dilakukan secara intensif di sekolah, sebab 

dengan pembinaan karakter yang baik maka arah tujuan pendidikan dapat dengan 

tercapai dengan baik. Pembinaan karakter peserta didik di sekolah berarti berbagai 

upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pembentukan karakter peserta 

didik. Pembinaan karakter yang optimal tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan 

salah satu pihak saja, namun dilaksanakan secara keseluruhan dalam lingkup sekolah, 

elemen-elemen yang ada di sekolah dengan ini guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling sehingga sinergitas antar keduanya menjadi unsur penting 

karena menyangkut tentang kepribadian seorang peserta didik yang tentunya menjadi 

pokok dalam pembinaan karakter peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng pada hari Selasa 5 

Januari 2021 peneliti melihat salah satu program keagamaan madrasah yakni salat 

dhuha berjamaah, begitu pula guru akidah akhlak memberikan pengajaran akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling telah melaksanakan tugasnya masing-masing 

dengan baik, namun masih terdapat peserta didik yang memiliki karakter yang kurang 

baik, seperti berbohong, saling mengejek sesama peserta didik, dan berkata kasar, 

bahkan peserta didik ditemui membolos, merokok, dan mencuri.12 Melihat peserta 

didik dengan perilaku demikian, guru bimbingan konseling langsung memberikan 

teguran terhadap peserta didik dan begitu pula dengan guru akidah akhlak 

memberikan arahan berupa nasehat terhadap peserta didik.  

                                                           
12Syahril MH (22 Tahun), Guru Imla’ Khat MTs Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansppeng, Wawancara, Watan Soppeng, 5 Januari 2021. 
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Melihat permasalahan yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng menandakan bahwa kurangnya sinergitas 

antara guru akidah akhlak yang merupakan sebagai teladan dan guru bimbingan 

konseling sebagai pembimbing, pengawas, dan pengarah peserta didik, sebab 

tanggung jawab yang dilakukan dalam pembinaan karakter tidak efektif jika tidak 

dilakukan dengan  cara bersama, sehingga perlunya sinergitas antara keduanya untuk 

pembimbingan karakter peserta didik dapat lebih ditingkatkan, sebab masih 

menimbulkan fenomena yang terjadi berdasarkan pada lokasi penelitian tersebut. 

Sinergitas yang tidak tersistematis dan terprogram dengan baik sehingga masih ada 

besar kemungkinan munculnya permasalahan tersebut, walaupun disisi lain masing-

masing guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan pembinaan 

terhadap peserta didik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal inilah yang melatarbelakangi 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas Guru Akidah 

Akhlak dan Guru Bimbingan Konseling Dalam Pembinaan Karakter Peserta 

Didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam pembinaan karakter peserta didik Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng? 
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2. Bagaimana koordinasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam pembinaan karakter peserta didik Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan karakter peserta 

didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan yang 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga mempermudah calon 

peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Sinergitas Guru 

Akidah Akhlak dan 

Guru Bimbingan 

Konseling Dalam  

a. Sinergitas yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah tentang pandangan, gabungan 

atau kerja sama yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

maksimal menyangkut tentang peran yang 

berbeda dari pendidik yakni guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling 

namun memiliki hubungan di dalamnya 

dalam pembinaan karakter peserta didik 

yang dituangkan menjadi sebuah rencana 

yang sistematis dan terstruktur.  
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b. Sinergitas yakni komunikasi dan koordinasi 

sehingga pembinaan karakter dapat 

terlaksana dengan baik. komunikasi efektif 

yakni saling memahami tentang apa yang 

dikomunikasikan seperti pada forum formal 

atau rapat serta koordinasi yang menjadi 

aspek penting sebab komunikasi tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi 

untuk menciptakan pengaturan yang baik 

dan tersistematis serta berjalan seiring. 

2. Pembinaan 

Karakter Peserta 

Didik 

a. Pembinaan karakter yang dimaksud oleh 

peneliti adalah berupa pembinaan yang 

dilakukan melalui sinergitas antara guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam memberikan pembinaan 

terhadap peserta didik yang nakal, sering 

berbohong, malas, dan melakukan kekerasan 

atau berkelahi sesama peserta didik yang 

perlu ditangani oleh guru yang bertanggung 

jawab dengan ini peneliti merujuk pada guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling, pembinaan tersebut berupa 

kejujuran, disiplin, gemar membaca, dan 

bertanggung jawab. 
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b. Pelaksanaan tersebut tentunya terdapat 

faktor pendukung seperti dukungan kepala 

sekolah, fasilitas yang ada serta dukungan 

dari elemen sekolah lainnya, serta faktor 

penghambat yang berupa latar belakang 

peserta didik dan faktor lingkungan peserta 

didik. 

D. Kajian Pustaka 

Peran guru terhadap perkembangan pendidikan serta menjadi pengawas 

terhadap peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. 

Keberhasilan sebuah peserta didik dapat dilihat pula dari kinerja seorang guru dalam 

pendidikan. 

Kerja sama dalam mencapai tujuan merupakan sebuah upaya membina serta 

membimbing peserta didik menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai karakter yang 

baik pula. Sehingga guru yang paling berperan dalam memberikan pembinaan adalah 

guru akidah akhlak sebagai teladan dan guru bimbingan konseling sebagai 

pengawasan, penengah atas masalah yang dihadapi serta membimbing peserta didik. 

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka, maka penulis 

menemukan hasil penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian atau ada 

beberapa kaitannya dengan hasil penelitian yang terdahulu diantaranya: 

1. Pembinaan akhlak dalam mengantisipasi kenakalan remaja di Kelurahan 

Bontolureng Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Skripsi ini ditulis 

oleh Haidir mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuludin, Filsafat 

dan Politik. Hasil temuan dari peneliti menyatakan bahwa, terdapat dua 
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bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kel. Bontolureng, yaitu: pelanggaran 

terhadap rambu-rambu lalulintas dan minum-minuman keras. Adapun faktor-

faktor yang memengaruhi kenakalan remaja tersebut adalah, faktor keluarga, 

lingkungan dan media sosial. Guna meminimalisir kenakalan remaja yang 

terjadi, dilakukan beberapa upaya dari pihak pemerintah dan kepolisian.13 

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Haidir adalah membahas masalah 

pembinaan akhlak terhadap remaja namun remaja yang akan diteliti oleh 

peneliti yaitu remaja yang ada di sekolah. Persamaan lainnya yaitu skripsi 

yang ditulis oleh Haidir yaitu bersifat kualitatif dan yang akan ditulis oleh 

peneliti yaitu bersifat kualitatif. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Haidir 

adalah Haidir meneliti Pembinaan akhlak dalam mengantisipasi kenakalan 

remaja sedangkan penulis meneliti sinergitas guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling dalam pembinaan karakter peserta didik.  

2. Pembinaan karakter pada peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Secang 

Kabupaten Malang. Skripsi ini ditulis oleh Danik Astuti. Dalam skripsi 

peneliti menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan karakter pada peserta 

didik kelas VII di SMP Negeri 2 Secang Kabupaten Magelang dilaksanakan 

melalui proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Dalam pembelajaran 

pembinaan dilakukan dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan kemudian di luar pembelajaran pembinaan di lakukan dengan cara 

                                                           
13Haidir, “Pembinaan Akhlak Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja di Kel. Bontolureng 

Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN 
Alauddin Makassar, 2017), h. ix. 
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peserta didik diikutkan pada ekstrakulikuler pada sekolah tersebut.14 

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas pembinaan 

karakter pada peserta didik. Persamaan lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh 

Danik Astuti yaitu bersifat kualitatif dan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu 

bersifat kualitatif.  Perbedaan skripsi yang ditulis oleh oleh Danik Astuti 

adalah Danik Astuti meneliti masalah pembinaan karakter yang berfokus pada 

pendidik dan peserta didik sedangkan peneliti membahas masalah sinergitas 

guru akidah akhlak dan bimbingan konseling dalam pembinaan karakter pada 

peserta didik yang berfokus pada guru BK dan guru akidah akhlak serta 

peserta didik.  

3. Peran guru akidah akhlak dalam menanggulangi kenakalan peserta didik di 

SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Skripsi ini ditulis oleh Rizqi Annisa Noor 

Eka Febriana. Dalam skripsinya, dapat ditemukan tiga hasil penelitian, 

pertama, bentuk-bentuk kenakalan peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 

Sleman, antara lain: membully teman, berkelahi, memeras teman, merusak 

fasilitas sekolah. Kedua, peran guru akidah akhlak dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik dapat dibagi menjadi dua yakni, peran dalam proses 

belajar mengajar dan di luar proses belajar mengajar. Selain itu guru akidah 

akhlak juga melakukan kerjasama dengan guru bimbingan konseling, keluarga 

dan masyarakat. Ketiga, peran guru akidah akhlak terbukti dapat 

menanggulangi kenakalan di SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Hal tersebut 

terbukti dengan berkurangnya kenakalan yang terjadi di sekolah tersebut dan 

                                                           
14Danik Astuti, “Pembinaan Karakter Pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Secang 

Kabupaten Magelang”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 
viii. 
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meningkatnya nilai-nilai agama. Peran guru akidah akhlak tersebut dapat 

digolongkan berhasil dilaksanakan dengan baik.15 Persamaan dari skripsi ini 

terletak pada guru akidah akhlak dalam menanggulangi kenakalan peserta 

didik dan persamaan lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Rizqi Annisa Noor 

Eka Febriana, adalah kualitatif dan yang akan di tulis peneliti adalah 

kualitatif. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Rizqi Annisa Noor Eka 

Febriana yaitu membahas peran guru akidah akhlak dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik yang berfokus pada guru akidah akhlak dan peserta 

didik sedangkan peneliti membahas masalah sinergitas guru akidah akhlak 

dan bimbingan konseling dalam pembinaan karakter pada peserta didik yang 

berfokus pada guru BK dan guru akidah akhlak serta peserta didik. 

4. Pola pembinaan karakter anak melalui kegiatan ekstrakulikuler di MI 

Muhammadiyah 6 Syuhada yang diteliti oleh Sahrul Rahman. Dari hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa, bentuk-bentuk pembinaan karakter peserta 

didik di MI Muhammadiyah 6 Syuhada yakni melalui kegiatan keagamaan, 

upacara bendera, kegiatan SKJ dan tapak suci, faktor pendukung dan faktor 

penghambat pembinaan peserta didik yakni antusias peserta didik, kerja sama 

serta kekompakan.16 Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas 

masalah pembinaan karakter pada peserta didik dan persamaan lainnya yaitu 

skripsi ini bersifat kualitatif dan yang akan ditulis peneliti adalah kualitatif. 

                                                           
15Rizqi Annisa Noor Eka Febriana, “Peran Akidah Akhlak Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Sleman”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. xvi.  

16Sahrul Rahman, “Pola Pembinaan Karakter Anak Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler di MI 
Muhammadiyah 6 Syuhada Kota Makassar’, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin, 2016), h. xi. 
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Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Sahrul Rahman yaitu Sahrul Rahman 

meneliti pola pembinaan karakter anak melalui kegiatan ekstrakulikuler 

sedangkan peneliti, meneliti terkait masalah sinergitas guru akidah akhlak dan 

bimbingan konseling dalam pembinaan karakter pada peserta didik. 

5. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kenakalan peserta didik 

di SMP Negeri 1 Trimurjo yang diteliti oleh M. Rois Abdillah. Dari hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa, faktor penyebab kenakalan peserta didik di 

SMP Negeri 1 Trimurjo berupa faktor dari keluarga, lingkungan sekolah, dan 

masyarakat. Kemudian peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

hal tersebut adalah dengan membantu peserta didik dalam mengembangkan 

potensi yang ada di dalam dirinya, membantu peserta didik dalam menyusun 

rencana untuk mencapai tujuan tertentu, dan membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah yang di hadapi.17 Persamaan dari skripsi ini yaitu 

terletak pada peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kenakalan 

peserta didik dan persamaan lainnya yaitu skripsi ini bersifat kualitatif dan 

yang akan ditulis peneliti adalah kualitatif. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi 

yang ditulis oleh M. Rois Abdillah membahas masalah peran guru bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi kenakalan peserta didik yang berfokus pada 

guru BK dan peserta didik sedangkan peneliti, meneliti masalah sinergitas 

guru akidah akhlak dan bimbingan konseling dalam pembinaan karakter pada 

peserta didik yang berfokus pada guru akidah akhlak dan guru BK serta 

peserta didik. 

                                                           
17M. Rois Abdillah, “Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kenakalan 

Siswa di SMP Negeri 1 Trimurjo”, Skripsi (Metro: Fak. Tarbiyah dan Keguruan IAIN Metro, 2019), h. 
6. 
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6. Komunikasi guru bimbingan konseling dalam penanggulangan kenakalan 

remaja peserta didik Mts Negeri Parepare yang diteliti oleh Muhammad 

Shafarman Waris. Dari hasil penelitian dalam skripsinya menyatakan bahwa 

bentuk kenakalan yang dilakukan remaja yaitu: membolos, merokok, 

berkelahi. Faktor penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh berbagai hal, 

yakni faktor internal dan faktor eksternal. Strategi komunikasi yang dilakukan 

kurang efektif, meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan yang bertujuan 

mencegah terjadinya perilaku nakal, adapun upaya orangtua dalam 

menanggulangi kenakalan pada remaja yaitu, kasih sayang, tanggung jawab, 

partisipasi, dan kepercayaan.18 Persamaan skripsi yang ditulis oleh 

Muhammad Shafarman Waris yaitu persamaannya terkait masalah guru 

bimbingan konseling dalam penanggulangan kenakalan remaja pada peserta 

didik dan persamaan lainnya yaitu skripsi ini bersifat kualitatif dan yang akan 

ditulis peneliti adalah kualitatif. Perbedaan skripsi ini yaitu skripsi yang ditulis 

oleh Muhammad Shafarman Waris membahas masalah komunikasi guru 

bimbingan konseling dalam penanggulangan kenakalan remaja sedangkan 

peneliti, meneliti masalah sinergitas guru akidah akhlak dan bimbingan 

konseling dalam pembinaan karakter pada peserta didik 

Berdasarkan hasil penelitian kajian pustaka sebelumnya, secara menyeluruh 

peneliti menemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. Persamaan tersebut terdapat pada metode penelitian deskriptif 

kualitatif serta dengan permasalahan yang sama yakni guru akidah akhlak dan 

                                                           
18Muhammad Shafarman Waris, “Komunikasi Bimbingan Konseling Dalam Penanggulangan 

Kenakalan Remaja Siswa Mts Negeri Parepare”, Skripsi (Prepare: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah 
IAIN Parepare, 2020), h. x.   
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bimbingan konseling dan pembinaan karakter. Namun perbedaan juga ditemukan 

oleh penulis yakni tidak ditemukannya sinergitas kinerja, yang menggabungkan peran 

guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling, sehingga ini mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian. 

Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas tentunya memiliki hubungan 

dengan penelitian ini, sehingga peneliti memandang bahwa perlu untuk 

mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya atau lebih dari itu dan dapat 

menemukan teori baru dari penelitian ini.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan komunikasi antara sinergitas guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling dalam pembinaan karakter peserta didik Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 

b. Untuk mendeskripsikan koordinasi antara sinergitas guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling dalam pembinaan karakter peserta didik Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan karakter 

peserta didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada para 

pembaca mengenai sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling 

dalam pembinaan karakter peserta didik. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi Lembaga UIN Alauddin Makassar 

Sebagai masukan dan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan sinergitas 

dalam pembentukan dan pembinaan akhlak serta penyelesaian masalah untuk lebih 

meningkatkan karakter melalui pembinaan terhadap komponen di UIN Alauddin 

Makassar terutama bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

2) Bagi Guru/Pendidik 

Hasil Penelitian ini sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 

sinergi guru sebagai upaya dalam pembinaan karakter peserta didik. 

3) Bagi Masyarakat 

Penelitian dapat memberikan informasi pembelajaran kepada masyarakat 

terhadap proses pembinaan karakter peserta didik melalui sinergitas guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling di lembaga sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Sinergitas 

1. Pengertian Sinergitas 

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme 

ataupun sinergitas. Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat 

menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar.1 Menurut covey, yang 

dikutip dalam jurnal ketransmigrasian menyatakan bahwa, “Sinergitas akan mudah 

terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan 

pandang, dan saling menghargai.”2 

Berdasarkan dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

sinergitas dapat diartikan sebagai kegiatan gabungan atau kerjasama yang di 

dalamnya terdapat kesamaan pandangan, tujuan dan saling menghargai. Sinergitas 

akan mudan terjadi apabila komponen-komponen yang ada dapat lebih 

memaksimalkan segala aspek pendukung untuk menghasilkan keluaran yang baik dan 

lebih besar.  

Lebih lanjut Moejikat mengatakan bahwa, memahami sinergitas merupakan 

sebuah perpaduan maka terdapat unsur yang menghasilkan output yang baik. 

Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu: 

 

                                                           
1Yudi Taloko’, dkk., “Peran Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi Dalam Rangka 

Penanggulangan Bencana Alam Di wilayah Sulawesi Utara”, Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara 
4, No.1 (April 2018): h. 38. 

2Sri Najiyanti dan Slamet Rahmat Topo Susilo, “The Synergy of Government Institutions in 
The Transmigration Urban Development”, Jurnal Ketransmigrasian 28, No. 2 (Desember 2011): h. 
114. 
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a. Komunikasi 

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang 

bersumber dari kata communis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan 

adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala 

orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal 

yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat 

di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan 

antara mereka bersifat komunikatif. Individu tentunya perlu memiliki kesamaan 

makna terhadap sesuatu untuk mencegah terjadinya miss communication sehingga 

komunikasi digunakan untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman 

antar individu maupun kelompok.3 

b. Koordinasi 

Koordinasi merupakan aspek penting untuk menciptakan sinergitas yang baik. 

Sebab, komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Koordinasi 

yang baik akan menciptakan pengaturan yang baik dan tersistematis, dengan 

demikian beberapa program yang akan dilaksanakan akan mudah berjalan dengan 

baik pula. Berkaitan dengan hal tersebut Moekijat yang dikutip dalam jurnal 

administrasi publik menyatakan bahwa, “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-

kegiatan individual dan uni-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah 

tujuan bersama.”4 

                                                           
3Zikri Fachrul Nurhadi dan Achmad Wildan Kurniawan, “Kajian Tentang Efektifitas Pesan 

Dalam Komunikasi”, Jurnal Komunikasi 3, No. 1 (April 2017): h. 91. 

4Tri Rahmawati, dkk, “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah”, Jurnal Administrasi 
Publik 2, No. 4 (2018):  h. 643. 
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Lebih lanjut, Moejikat menyebutkan ada sembilan syarat untuk mewujudkan 

koordinasi yang efektif, yaitu; 1) Hubungan langsung, bahwa koordinasi dapat lebih 

mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung; 2) Kesempatan awal, koordinasi 

dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan 

kebijaksanaan; 3) Kontinuitas, koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan 

harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan; 4) Dinamisme, 

koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik 

intern maupun ekstern; 5) Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk 

memperoleh koordinasi yang efektif; 6) Organisasi yang sederhana, struktur 

organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif; 7) Perumusan 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas, wewenang yang jelas tidak hanya 

mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga 

membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan; 8) Komunikasi yang 

efektif, Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi 

yang baik; 9) Kepemimpinan supervisi, kepemimpinan supervisi yang efektif 

menjamin koordinasi kegiatan orang-orang.5 

Bersinergitas juga merupakan bentuk saling menghargai perbedaan pendapat, 

serta saling berbagi dalam tujuan tertentu. Sinergitas guru tentunya terlihat dalam 

kinerja kerja sama dalam membentuk kepribadian peserta didik membentuk peserta 

didik untuk mendongkrak potensinya serta untuk menyalurkan minat dan bakat demi 

tercapainya masa depan yang sukses bagi peserta didik.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah swt. dalam surah 

A<l-Ma>idah/5: 2. 

                                                           
5Tri Rahmawati, dkk, “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah”, h. 643. 
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…  َ َ ّ  ٱ
َ
ۖ إِّن َ َ ّ  ٱ

ْ
ا ُ َ ّ ِٰن َوٱ َ ۡ ُ ۡ

ِ َوٱ ۡ ِ
ۡ
َ ٱ َ  

ْ
ا ُ َو َ َ  َ ٰىۖ َو َ ۡ َ ّ ِ َوٱ ّ ِ

ۡ
َ ٱ َ  

ْ
ا ُ َو َ َ ِب َو َ ِ

ۡ
ُ ٱ ِ َ  ٢ 

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.6 

Dengan sinergitas yang baik maka akan menghasilkan sebuah keluaran yang 

baik pula, adanya unsur saling tolong menolong baik sesama guru maupun guru 

dengan peserta didik maka akan membentuk hubungan timbal balik sehingga 

terciptanya sebuah lingkungan yang baik dalam sekolah. Hal inilah yang perlu 

menjadi sebuah aspek yang sangat penting untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan. 

Dikutip dari skripsi Nuryani Azwat, menurut Mulyana sinergitas adalah 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di 

dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga 

memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh 

kegembiraan. Sinergitas ini dilaksanakan sejak mulai dari; (a) Perencanaan, (b) 

Pelaksanaan, (c) Pemantauan.7 

2. Cara Membangun Sinergi 

Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang perlu 

waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu di lakukan untuk membangun rasa saling 

percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kerjasama kreatif yaitu berbuat baiklah 

kepada orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan orang lain, jangan menilai 

                                                           
6Kementerian Agama RI, Al-Fattah al-Qur’an 20 Baris Terjemah (Bandung: CV. Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2011), h. 54. 

7B. Nurhidaya Ninggih, “Sinergitas Stakeholder di Desa Dalam Upaya Meningkatkan 
Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok 
Timur)”, Skripsi (Mataram: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, 2020), h. 8. 
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buruk terhadap pihak lain, serta jangan memberikan janji yang tidak yakin untuk 

dipenuhi.8 

Membangun sinergi tentunya memerlukan komunikasi dan koordinasi yang 

baik, sehingga salah satu hal yang menunjang terkait dengan hal tersebut yakni rapat.9 

Menurut Nunung dan Ratu Evi mengatakan: 

Rapat (Conference atau Meeting) merupakan alat/media komunikasi kelompok 
yang bersifat tatap muka dan sangat pening, untuk diselenggarakan oleh banyak 
organisasi, baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan mufakat 
melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan.10 

Lebih lanjut Nunung dan Ratu Evi mengungkapkan bahwa rapat dilaksanakan 

bukan hanya untuk sekedar bertemu dan membicarakan suatu hal yang penting, 

sehingga rapat diadakan memiliki tujuan khusus yakni: 

a. Untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar suatu masalah. 

b. Untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan. 

c. Sebagai alat koordinasi antara intern atau ekstern. 

d. Sebagai alat pembangun komunikasi antar individu dalam forum. 

e. Mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. 

f. Menampung semua permasalahan dari arus bawah (para peserta rapat).11 

                                                           
8B. Nurhidaya Ninggih, “Sinergitas Stakeholder di Desa Dalam Upaya Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok 
Timur)”, h. 15. 

9B. Nurhidaya Ninggih, “Sinergitas Stakeholder di Desa Dalam Upaya Meningkatkan 
Ekonomi Masyarakat”, h. 24 

10Novan Hendra Kusuma, “Perancangan dan Implementasi Proses Rapat Online di Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, Skripsi (Malang: Fak. SAINTEK Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 14. 

11Novan Hendra Kusuma, “Perancangan dan Implementasi Proses Rapat Online di Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, h. 18. 
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Berdasarkan dengan uraian di atas maka, untuk membangun sinergi perlunya 

rasa saling percaya tanpa adanya saling menyalahkan antar satu sama lain sehingga 

dapat tercipta kerja sama yang kreatif. Proses sinergitas memerlukan waktu dan 

konsistensi yang baik sehingga unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dengan baik 

untuk membangun sinergi dengan output yang lebih besar serta untuk memperkuat 

sinergitas maka perlunya membangun koordinasi dan komunikasi yang baik sehingga 

untuk lebih memperkuat hal tersebut maka perlu untuk diadakannya sebuah rapat. 

B. Kajian Akidah Akhlak 

1. Pengertian Akidah Akhlak 

Aqidah adalah suatu masalah kebenaran yang secara pasti dibenarkan akal, 

pendengaran, dan fitrah, diyakini hati manusia dengan memuja kebenaran, ketetapan, 

dan keberadaannya secara tegas dalam hati, serta tidak dipertentangkan lagi 

kebenarannya.12 Dapat dikatakan bahwa segala hal yang menjadi kepercayaan dan 

kemantapan hati merupakan akidah, akidah dalam Islam adalah iman. 

Pengertian akhlak yaitu budi pekerti, watak kesusilaan, kesadaran etik dan 

moral yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar 

terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia.13 

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akidah 

akhlak merupakan sebuah bentuk hubungan manusia dengan tuhan dan manusia 

dengan manusia. Sehingga dalam membentuk hubungan tersebut tidak hanya sekedar 

mengetahuinya namun perlunya pembinaan yang baik pula agar tetap berada jalurnya. 

                                                           
12Samihah dan Mahmud Ghari, Membekali Anak Dengan Akidah (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 

2006), h. 20. 

13Nanang Jatmiko, “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Aryojeding Tulungagung”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 20. 
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2. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak 

Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah proses yang diharapkan untuk 

mencapai tujuan. Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dan perlu 

perhatian mendalam, sebab arah masa depan peserta didik ditentukan oleh kualitas 

pendidikan. 

Tujuan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Tujuan Umum 

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, untuk 

menjadikan manusia muslim yang memiliki iman dan takwa kepada Allah swt. dan 

memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sosial, pribadi, serta berbangsa dan 

bernegara.14 

Tujuan umum dari pendidikan agama Islam tidak hanya berdiri sendiri 

melainkan perlu dikaitkan dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kedua hal 

tersebut akan sulit untuk dicapai tanpa adanya proses pengajaran yang struktural, 

pemahaman yang baik, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan terhadap 

kebenarannya. Selain untuk tujuan beribadah, seorang muslim juga harus memiliki 

cita-cita untuk mencapai tujuan hidup dan akhirat. 

Sehingga tujuan umum pengajaran akidah akhlak di madrasah adalah; 1) 

Menjadi orang muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, 2) Menjadi manusia 

berkepribadian yang bulat dan utuh percaya diri sehat jasmani dan rohani, 3) 

                                                           
14Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 

78. 
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Memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang lebih luas serta sikap yang 

diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah lanjutan atas lainnya atau untuk 

dapat bekerja dalam masyarakat, 4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas 

hidupnya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah swt. untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat.15  

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pendidikan agama Islam diharapkan untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang ilmu keagamaan kepada peserta didik serta mempertebal 

keimanan. Tujuan khusus pendidikan Islam di madrasah adalah; 1) Memberikan ilmu 

pengetahuan tentang agama Islam, 2) Meningkatkan pengertian tentang agama Islam 

yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya, 3) Memupuk jiwa yang agamis, 4) 

Membimbing peserta didik beramal saleh dan berakhlak mulia.16 

Berdasarkan dengan tujuan-tujuan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

pembelajaran akidah akhlak yakni untuk membentuk manusia yang berakhlak dan 

memiliki ketakwaan dan keimanan yang penuh kepada Allah swt. serta dapat 

membiasakan melakukan kebaikan, perilaku terpuji dan menghindari perbuatan 

tercela, hina, dan buruk. Hal ini juga berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan 

negara, karena remaja yang baik sangat menentukan untuk majunya bangsa dan 

negara. 

3. Tugas Guru Akidah Akhlak 

Setiap hal yang merupakan tanggung jawab dan amanat adalah sebuah tugas 

yang harus dituntaskan. Seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

                                                           
15Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 29. 

16Nanang Jatmiko, “Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Aryojeding Tulungagung”, h. 22.  
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memberikan pembinaan serta pengajaran kepada peserta didik. Guru akidah akhlak 

merupakan salah satu guru yang mengajar pelajaran agama dengan memiliki tugas 

untuk mewujudkan peserta didik yang islami.  

Seorang guru akidah akhlak memiliki peran yang cukup besar dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam terhadap diri peserta didik dalam lingkungan sekolah. 

Tentunya hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik sebagai 

pegangan bagi peserta didik untuk menghadapi tuntutan zaman yang memiliki 

dampak negatif. Sehingga segala yang di ajarkan oleh guru akidah akhlak sangat 

menentukan dan mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik. 

Tugas terpenting guru kepada peserta didik yaitu senantiasa menasehati dan 

membina akhlak mereka, serta membimbing agar dapat lebih meningkatkan takwa 

dan keimanan kepada Allah swt. hal ini sesuai dengan tujuan Rasul sebagai guru dan 

pendidik manusia yang amat agung dan mulia yakni untuk mendidik dan membina 

akhlak manusia.17 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, tugas seorang 

pendidik untuk memberikan pembinaan untuk membentuk dan membangun karakter 

peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan dan pengarahan. Selain hal tersebut, 

seorang pendidik juga memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat seorang 

peserta didik untuk melakukan kebaikan yang tentunya tidak lepas dari seorang 

pendidik sebagai contoh, sebab dengan pendidik yang memberi contoh kepada 

peserta didik maka akan memberikan dampak positif maupun negatif sehingga 

pendidik memegang kunci atas perkembangan peserta didik. 

                                                           
17Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 221. 
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4. Dasar-Dasar Pembinaan Akhlak 

Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw. merupakan dasar ajaran Islam 

sebab keduanya merupakan pokok ajaran Islam, dan pembinaan akhlak termasuk 

bagian dari ajaran Islam.  Al-Qur’an menggambarkan bahwa setiap orang beriman itu 

niscaya memiliki akhlak yang mulia yang diumpamakan seperti pohon iman yang 

indah hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah Ibrahim/14: 24-27. 

 ِ  َ ُ ۡ َ ٞ َو ِ
َ  َ ُ ۡ َ

ٍ أ َ ِ ّ َ  ٖ َ َ َ َ
 ٗ َ ِ ّ َ  ٗ َ ِ

َ
 

ٗ َ َ  ُ َ ّ ََب ٱ َ  َ ۡ َ
 َ َ  ۡ َ ٓءِ  َ َ َ ّ ٓ  ٢٤ ٱ ِ

ۡ ُ

وَن   ُ َ ّ َ َ َ  ۡ ُ َ ّ َ َ ِس  َّ ِ  
َ

ل َ ۡ َ ۡ ُ ٱ َ ّ ُِب ٱ ۡ َ ۗ َو َ ِ
ّ ِۡذِن َر ِ  ِ  

َ ّ ُ
 َ َ ُ ُ

ٖ  ٢٥أ َ
ِ َ  ٍ َ ِ

َ
 ُ َ َ َو

ارٖ   َ َ  ِ  َ َ  َ ِض 
َ ۡ

ِق ٱ ۡ َ  ِ  ۡ َ ّ ُ ۡ ٍ ٱ َ ِ َ  ٍ َ َ َ َ
٢٦  ِ ّ

َ ُ ِ ِ
َ ّ ِل ٱ ۡ َ ۡ

ِ  
ْ
ا ُ َ َ َءا ِ

َ ّ ُ ٱ َ ّ ُ ٱ

ُٓء  َ َ  َ  ُ َ ّ ُ ٱ َ ۡ َ ۚ َو َ ِ ِ ٰ َ ّ ُ ٱ َ ّ  ٱ
ُّ ِ ُ ةِ َو َ ِ ِ ٱ َ َو ۡ ُ ّ ةِ ٱ ٰ َ َ ۡ

  ٢٧ِ ٱ
Terjemahnya: 

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 
untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang 
buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun, Allah meneguhkan 
(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang 
zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.18 

Berdasarkan dengan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita 

memiliki akhlak atau tingkah yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik 

pula, sedangkan apabila kita memiliki tingkah yang buruk maka akan menghasilkan 

hasil yang buruk pula. Demikian jika kita memiliki keimanan yang baik maka kita 

tidak akan goyah dan begitu pula sebaliknya. 

 

                                                           
18Kementerian Agama RI, Al-Fattah al-Qur’an 20 Baris Terjemah (Bandung: CV. Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2011), h. 130-131. 
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C. Kajian Bimbingan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan Konseling 

Secara bahasa Bimbingan Konseling terdiri dari dua kata yaitu Bimbingan dan 

konseling. Adapun bimbingan dapat diartikan suatu proses pemberian pertolongan 

atau bantuan yang diberikan kepada orang lain baik secara individual atau kelompok 

yang bersifat tuntunan. Kewajiban pembimbing untuk memberikan bimbingan secara 

aktif, yaitu memberi arah kepada yang dibimbingnya. Kemudian dalam memberikan 

bimbingan, arah diserahkan kepada yang dibimbing oleh karena itu bimbingan 

disebut sebagai pemberian bantuan.19 Adapun konseling dapat diartikan sebuah 

proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecah masalah 

hidupnya dengan cara mewawancarai yang sesuai dengan masalah dihadapi oleh 

individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa 

pada akhirnya seorang peserta didik yang bermasalah dapat menyelesaikan atau 

memecahkan permasalahan dengan kemampuannya sendiri, sehingga dalam hal ini 

konseling bersifat kuratif atau korektif.20 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling 

adalah sebuah proses yang sama-sama membantu permasalahan yang dihadapi oleh 

peserta didik dengan memberikan pemecahan masalah untuk dapat menjadikan 

peserta didik untuk lebih positif dan tidak tertekan dalam kehidupan sosial dan 

pribadinya. 

 

 

                                                           
19Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier (Cet. III; Yogyakarta: Andi Offset, 

2010), h. 5-6. 

20Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier, h. 8. 
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2. Tujuan dan Pentingnya Bimbingan dan Konseling 

Setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan yang akan di capai melalui proses 

yang dilalui secara sistematis dan terarah, bimbingan konseling merupakan sebuah 

program yang sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Adapun tujuan dari bimbingan konseling yaitu; a. Membantu setiap individu 

dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan, 

b. Mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi, c. Serta dapat menyesuaikan diri 

sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan tempat tinggalnya.21 

Adapun pentingnya bimbingan dan konseling adalah agar peserta didik 

mendapatkan pelayanan dan bantuan secara optimal. Konselor memberikan layanan 

bantuan kepada peserta didik dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya 

sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan yang 

dimilikinya serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. 

Bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan kepada peserta didik.22 Karena 

Peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan Peserta didik 

Menengah Pertama (SMP) adalah peralihan ke masa remaja setelah melalui masa 

kekanak-kanakannya di Sekolah Dasar (SD)23 sehingga perlunya untuk adanya 

pelayanan serta bimbingan terhadap peserta didik. 

 Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

bimbingan konseling adalah untuk memudahkan dan membimbing peserta didik 

                                                           
21Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier, h. 11. 
22Tika Evi, “Manfaat Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa” JPdk 2, No. 1 (2020): h. 73. 

23Nur Muhammad Rizki Putrawan, “Regulasi Emosi Siswa Dalam Menghadapi Transisi dari 
SD Menuju ke SMP/MTs (Studi Kasus di MTs Negeri 1 Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: Fak. 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2020), h. 2. 
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dalam menghadapi kesulitan pribadi maupun kelompok, atau permasalahan sosial 

maupun pribadi sehingga belajar peserta didik tidak terganggu akibat pengaruh dari 

permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan penjelasan di atas juga 

menjelaskan tentang peralihan ke masa remaja dari masa kekanak-kanakan karena 

masa ini merupakan masa pencarian jati diri peserta didik yang dapat menimbulkan 

perubahan karakter serta emosional yang bergejolak, maka dari itu bimbingan dan 

konseling menjadi sangat penting untuk diterapkan untuk menjadi pelayanan bagi 

peserta didik. 

3. Peranan Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik 

Zaman sekarang sangat mempengaruhi karakter peserta didik, meningkatnya 

perkembangan teknologi yang menjadi daya tarik peserta didik sehingga berdampak 

terhadap pendidikannya. Perilaku menyimpang kerap kali terjadi seperti, tindakan 

seksual, degradasi moral, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

atau pembelajaran formal tidak menjamin terjaganya karakter peserta didik, maka 

perlu adanya pendekatan selain melalui proses pembelajaran, yakni dengan melalui 

pendekatan bimbingan konseling yang dilakukan pada luar proses pembelajaran.24 

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya bimbingan karakter, sebab peserta 

didik sebagai seorang individu berada dalam proses berkembang, berkembang ke arah 

kematangan atau kemandirian. Sehingga untuk mencapai kematangan dan 

kemandirian tersebut maka perlunya ada pembinaan, bimbingan dan arahan sebab 

peserta didik masih sangat kurang dalam hal memahami dan mengetahui tentang 

wawasan dirinya serta lingkungannya. Konseling merupakan sebuah aktivitas yang 

                                                           
24Sutoyono dan Anwar, Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktek (Cet. I; Semarang: 

Widya Karya Semarang, 2009), h. 34. 
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memberikan bimbingan bagaimana individu dapat mengembangkan potensi akal 

pikirannya, kejiwaannya, serta dapat menanggulangi permasalahan dalam hidup. 

4. Bentuk-Bentuk Bimbingan Konseling 

Pelayanan bimbingan konseling hadir dan ditujukan untuk membantu klien 

peserta didik dalam mengatasi problematika dalam bidang yang dihadapi. 

Berdasarkan dengan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka bimbingan 

dan konseling juga berkembang sesuai kehidupan masyarakat. 

Adapun bentuk-bentuk bimbingan konseling diantaranya; a. Vocational Guidance, 

merupakan bimbingan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan, dalam 

mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan tersebut dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan-tuntutan dalam bidang pekerjaan tertentu, b. Educational Guidance, 

merupakan bimbingan dalam hal untuk menemukan cara belajar efektif, mengatasi 

kesukaran dalam belajar serta memilih jurusan sekolah lanjutan yang sesuai, c. 

Personal-Sosial Guidance, merupakan bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi 

kesulitan terhadap diri sendiri, sebab jika permasalahan tersebut terus berlanjut maka 

akan berdampak pada mental seorang peserta didik, d. Mental Health Guidance, 

merupakan bimbingan dalam kesehatan jiwa yakni bimbingan yang bertujuan untuk 

menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien untuk 

memberikan ketenangan hidup yang sewajarnya e. Religious Guidance, merupakan 

bimbingan keagamaan yakni bimbingan dalam rangka membantu pemecahan masalah 

seorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui keimanan 

menurut agamanya.25 

                                                           
25Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 6. 



35 
 

 
 

Berdasarkan bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling untuk memberikan 

pembinaan karakter terhadap peserta didik, dan kesulitan yang dihadapi peserta didik 

dalam berbagai aspek kehidupannya yang sesuai dengan bentuk-bentuk layanan 

bimbingan konseling. 

5. Mekanisme Kerja Bimbingan Konseling 

Tabel 2.1. 
Mekanisme Kerja Bimbingan Konseling 
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Mekanisme kerja guru bimbingan konseling dalam pembinaan peserta didik 

perlu adanya kerja sama semua personil sekolah yang meliputi guru mata pelajaran, 

guru pembimbing, wali kelas, dan kepala sekolah: 

a. Guru Mata Pelajaran 

Membantu memberikan informasi tentang data peserta didik yang meliputi; 

daftar nilai peserta didik, observasi, catatan anekdot. 

b. Wali Kelas 

Wali kelas juga merupakan orangtua kedua di madrasah, juga membantu 

mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data yang meliputi; daftar nilai, angket 

peserta didik, angket orangtua, catatan anekdot, laporan observasi peserta didik, 

catatan home visit, dan catatan wawancara. 

c. Guru Pembimbing 

Selain bertugas memberikan layanan informasi kepada peserta didik, guru 

pembimbing juga sebagai sumber data yang meliputi; kartu akademis, catatan 

konseling, data psikotes, catatan konferensi kasus. Maka guru pembimbing perlu 

melengkapi data yang diperoleh dari guru mata pelajaran, wali kelas dan sumber-

sumber lain yang terkait yang akan dimasukkan ke dalam buku pribadi dan map 

pribadi. 

d. Kepala Sekolah 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di 

madrasah perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru 

mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing. Kegiatan pembimbing yang perlu 

diketahui oleh kepala sekolah antara lain; melaporkan kegiatan bimbingan dan 

konseling sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data.26 
                                                           

26Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier, h. 53. 
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Berdasarkan uraian di atas, mekanisme dalam pelayanan bimbingan konseling 

perlu adanya kerja sama dengan semua personil sekolah. Selain adanya kerjasama, 

semua hal tersebut merupakan saling keterkaitan dan mempermudah mengidentifikasi 

masalah. 

D. Kajian Pembinaan Karakter Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan 

ciri-ciri khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.27 Pertumbuhan 

seorang peserta didik tidak lepas dari lingkungan sekitarnya karena pada dasarnya 

manusia akan otomatis melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Peserta didik 

juga termaksud anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu.28 

Secara sederhana peserta didik dapat dikatakan seorang yang mencari jati diri, 

anak yang belum memiliki kedewasaan yang baik dan perlu bantuan orang lain. 

Dengan demikian seorang peserta didik memiliki potensi untuk berkembang yang 

tentunya melalui jalur pendidikan dan jenis pendidikan yang tertentu. 

2. Pengertian Karakter 

 Terdapat banyak sekali pendapat mengenai karakter dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, karakter didefinisikan sebagai: 

Tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 
seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, 
ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. 

                                                           
27M. Ramli, “Hakikat Pendidik dan Peserta Didik”, Tarbiyah Islamiyah 5, No. 1 (2015): h. 68. 
28M. Ramli, “Hakikat Pendidik dan Peserta Didik”, h. 68. 
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Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, 
bertabiat, atau berwatak.29 

Pengertian karakter menurut Hasanah sebagaimana dikutip oleh Sabar Budi 

Raharjo, merupakan standar-standar batin yang terimplementasi dalam berbagai 

bentuk kualitas diri. Karakter diri dilandasi nilai serta cara berfikir berdasarkan nilai-

nilai tersebut dan terwujud dalam perilaku. Sementara menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional, karakter adalah: 

Watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 
internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan 
terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, 
dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. 

Berdasarkan dengan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Allah swt. atau dapat dikatakan sebagai akhlak dalam Islam, berhubungan 

dengan diri sendiri, dan sesama manusia yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan. 

3. Nilai Karakter yang Dikembangkan 

Dalam pembinaan karakter tentu akan selalu mengacu terhadap nilai-nilai 

yang akan ditanamkan dalam peserta didik. Nilai ini bergantung ingin seperti apa 

karakter yang dibentuk nantinya. Bangsa Indonesia sebagai negara pancasila, 

tentunya memiliki acuan dalam mengembangkan serta penanaman nilai-nilai karakter 

yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: 

                                                           
29Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 268. 
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PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan 
karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja 
keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.30 

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa, pembinaan 

karakter tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sikap peserta didik, sehingga 

dalam mewujudkan hal tersebut maka terdapat 18 nilai karakter yang perlu 

ditanamkan dalam peserta didik sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang berjiwa 

pancasila. 

4. Cara Pembinaan Karakter 

Pengalaman Nabi Muhammad saw. membangun masyarakat Arab hingga 

dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia tentunya sangat menguras waktu yang 

begitu banyak dan waktu yang panjang. Dengan modal akidah dan syariah serta 

didukung dengan keteladanan sikap dan perilaku Nabi, beliau berhasil membentuk 

manusia yang bertakwa yang berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggal 

Nabi. 

Dikutip dalam jurnal kependidikan, Michel Borba menawarkan pola atau 

model pembinaan akhlak yakni dengan membangun kecerdasan moral, lebih lanjut 

Michel Borba menyatakan, “Kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk 

memahami hal yang benar dan yang salah yang dapat mengantarkan seseorang 

menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi warga negara yang baik.”31 

                                                           
30Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 Tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter [t.d]. https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/ps87-
2017.pdf (28 Mei 2021) 

31Marzuki dkk, “Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama”, Jurnal 
Kependidikan 41, No. 1 (2011): h. 48-49. 
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Cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak disimpulkan 

menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuhkan kebajikan utama 

(karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan 

hari, gemar membaca, dan keadilan. 

Berdasarkan uraian di atas cara pembinaan karakter perlu dengan 

berkesinambungan dan konsistensi dalam pembinaannya sehingga dapat dengan 

maksimal dalam hasil keluaran terhadap peserta didik yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini, sinergitas menjadi pokok penelitian sebab sinergitas 

sebuah hal penting untuk mewujudkan pembinaan karakter peserta didik yang lebih 

maksimal dan terstruktur, sinergitas akan terbangun jika memiliki komunikasi dan 

koordinasi yang baik dan terarah sehingga kepercayaan terhadap pihak di dalamnya 

dapat terjaga dan adanya kesamaan pandangan sesuai dengan yang dinyatakan oleh 

Covey dan Mulyana dalam teorinya. Pembinaan karakter sangat jelas dinyatakan oleh 

peraturan perundang-undangan yakni ada 18 nilai yang perlu diterapkan dalam 

pelaksana pembinaan karakter, namun dalam penelitian ini akan lebih fokus terhadap 

nilai kejujuran, disiplin, gemar membaca, dan bertanggung jawab yang tentunya nilai 

tersebut sesuai dengan permasalahan yang ditemui oleh peneliti sebelumnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Pengertian penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta semata.  

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga penelitian ini berkehendak mengadakan 

akumulasi data dasar belaka.1 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) yaitu peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena berkaitan dengan 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, 

motivasi dan lainnya.2 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian pada 

subjek secara alamiah dan suatu penelitian yang mengungkap secara holistik dengan 

mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan teori 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yaitu di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 
                                                           

1Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Balai Aksara, 1998), h. 64. 
2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaka Rosdakarya, 2014), h. 6. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini terletak di Pondok Pesantren  

Lapajung Watansoppeng tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Yasrib. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu agar para guru,  khususnya 

guru akidah akhlak dan bimbingan konseling mampu bersinergi dalam pembinaan 

karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng. Kemudian peneliti memilih lokasi ini sebab menyangkut tentang 

peneliti dapat menjangkau lebih mudah lokasi penelitian, waktu yang dibutuhkan dan 

dana. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.3 Pada pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, yaitu penelitian yang 

berusaha memahami arti sebuah peristiwa yang kaitannya terhadap orang-orang 

dalam situasi tertentu yang pendekatannya dalam hal konseptual para subjek yang 

diteliti sehingga dapat dimengerti bagaimana dan apa pengertian yang dikembangkan 

oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu pendekatan dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

terhadap sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling dalam 

pembinaan karakter peserta didik. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan fenomenologis (apa yang diamati dan dilihat). 

                                                           
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi IV. 

Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
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Fenomena berasal dari kata Yunani yaitu phainomena (yang berakar kata 

phaneim yang artinya menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek 

yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus disebut objektif. 

Fenomena merupakan gejala dalam situasi alamiahnya yang kompleks, yang hanya 

mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komprehensif dan ketika 

telah direduksi ke dalam suatu barometer akan terdefinisikan sebagai fakta.4 

Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu pendekatan fenomenologis digunakan 

untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara obyektif yang 

berkaitan dengan sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling dalam 

pembinaan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Lapajung Watansoppeng. 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh.5 Secara umum 

penelitian ini menggunakan dua data yaitu:  

1. Data primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti dari 

objek penelitian di lapangan dalam memperoleh data ini, peneliti secara langsung 

berhadapan dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti 

dalam melakukan pengelolaan data itu tidak mengalami kesulitan. 

Adapun sumber data primer adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik 

kelas IX di Pondok Pesantren Lapajung Watansoppeng tepatnya di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib. 

                                                           
4Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20. 

5Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers, 2008), h. 77. 
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2. Data Sekunder 

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang sifatnya mendukung yang bersumber dari 

dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan peneliti secara tidak 

langsung dari sumber media lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian 

agar penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa data sekunder 

merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan 

secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini elemen-elemen yang ada di 

sekolah tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data.6 Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menggunakan pancaindra 

seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu, dan juga perasaan emosi seseorang.7 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data, yang peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.8 Dalam 

                                                           
6Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Cet. XXII; Bandung: 

Alfabeta, 2015),  h. 308. 
7Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 187. 
8W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 116. 
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penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dan mencatat data-data yang dibutuhkan sebagai sumber 

kelengkapan untuk mengetahui bagaimana sinergitas guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling dalam pembinaan karakter remaja di Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.9 Adapun wawancara terdiri dari dua jenis yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (tidak bebas).10  dilakukan 

secara lisan dalam pertemuan  tatap muka atau langsung secara individu atau 

kelompok apabila ingin mengetahui secara jelas dan lebih mendalam terhadap suatu 

objek penelitian.  

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

pertanyaan yang lengkap dan rinci.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, 

buku-buku atau arsip, dan foto. Untuk memperoleh data dari responden salah satunya 

dengan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh 

informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

responden atau tempat responden dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.11 

                                                           
9Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186. 

10Nana Sudjana, Penelitian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 68. 

11Sukardi, Metodologi Penelitan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.   
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Pada metode dokumentasi ini, peneliti dapat memungkinkan memperoleh data 

secara langsung dari lapangan berdasarkan dengan fakta sehingga data yang diperoleh 

dapat dipercaya. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

  Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, ini 

dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Instrumen yang penulis gunakan untuk mengetahui sinergitas guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling dalam pembinaan karakter peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng terdiri dari 

tiga jenis pokok yaitu observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. 

Tiga jenis pokok Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang digunakan 

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan yakni memperoleh 

data yang berkaitan dengan sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam pembinaan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng yakni. (Terlampir) 

2. Pedoman Wawancara  

 Yaitu beberapa alat atau instrumen yang digunakan dalam mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, yakni mewawancarai kepala 

sekolah, guru akidah akhlak, guru bimbingan konseling serta peserta didik dan 

elemen yang mendukung  berkaitan dengan judul skripsi ini. (Terlampir) 
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3. Dokumentasi  

Peneliti mengumpulkan data-data dari responden, dalam penelitian ini dokumen 

yang diambil berupa data yang ada di pondok pesantren Lapajung Watansoppeng 

tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Serta foto pada saat 

berlangsungnya proses penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. (Terlampir)  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam, yang dilakukan secara terus-menerus. Analisis data kualitatif 

bersifat induktif, yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu 

dikembangkan menjadi hipotesis.12 

Dalam proses pengolahan data, mengikuti teori Miles dan Huberman, proses 

pengolahan data dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verivication). Data kemudian dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya13 Peneliti mereduksi atau 

mengumpulkan data dengan merangkum dan memilih beberapa data penting yang 

berkaitan dengan  sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling dalam 

                                                           
12Beni Akhmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia 2008), h. 199-200. 

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Cet. XXII; Bandung: 
Alfabeta, 2015),  h. 338. 
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pembinaan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Lapajung Watansoppeng. 

 Setelah melakukan reduksi pada data, kemudian data disajikan dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi tersebut, kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan keterorganisasi. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penelitian 

kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraikan singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam 

bukunya Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dalam bentuk tes yang bersifat naratif. 

Pada penyajian data, peneliti memperoleh data langsung melalui informan 

yang telah ditentukan, kemudian dibahas dan dianalisis kebenaran data tersebut dan 

disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang berupa uraian yang detail. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verivication) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan 

akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Kesimpulan yang 

ditarik memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah dan kesimpulan itu 

merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikasi data yaitu peneliti 
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membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami 

masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur 

subyektifitas yang dapat mengurangi bobot skripsi ini. Jadi dalam penelitian ini 

ketika telah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. Maka peneliti akan 

menarik kesimpulan serta menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan 

masalah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian, setiap hal temuan harus 

dicek keabsahannya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dibuktikan keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

artinya teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan beberapa teknik dan 

sumber data yang telah ada.  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang 

memanfaatkan sesuatu yang lainnya, di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

dengan kata lain sebagai pembanding terhadap sebuah data.14 Dalam penelitian 

kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

peneliti dapatkan atau temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 

lainnya yang kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

kaitannya dengan penelitian juga hasil pengamatan di lapangan sehingga keabsahan 

data terjamin.15 

                                                           
14Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Cet. XXII; Bandung: 

Alfabeta, 2015),  h. 330. 

15Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: 
Press, 2009), h. 230-231. 
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  Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi, sebagai pemeriksaan 

melalui sumber lainnya, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data 

yang berasal dari hasil wawancara guru, peserta didik serta elemen-elemen yang ada  

di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 
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BAB IV 

SINERGITAS GURU AKIDAH AKHLAK DAN GURU BIMBINGAN KONSELING 

DALAM PEMBINAAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI MADRASAH 

TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN YASRIB LAPAJUNG 

WATANSOPPENG 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data-data untuk mengetahui 

komunikasi dan koordinasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam pembinaan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng serta untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat pembinaan karakter peserta didik. Data yang digunakan yaitu data 

primer dan sekunder berdasarkan dengan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Lapajung Watansoppeng. 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Profil Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

1) Latar Belakang Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung merupakan unit usaha Yayasan Perguruan 

Islam Beowe (YASRIB) Kabup aten Soppeng. Pendirian Pondok Pesantren ini 

merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab pemerintah terhadap kewajiban 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan kelanjutan pembangunan 

umat Islam pada khususnya. Pondok Pesantren Yasrib ini didirikan sejak tahun 1982 
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bertempat di areal tanah pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng seluas ± 9 

Ha yang terletak di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.1
 

Pendirian Pondok Pesantren Yasrib bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

umat, yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. berakidah islamiah, 

berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan, terampil, sehat jasmani dan rohani. 

Pondok Pesantern Yasrib memadukan antara sistem pendidikan Salafiah (tradisional) 

dan khalafiyah (modern)2 Dengan demikian, yang dipergunakan adalah Kurikulum 

Pesantren dan Kurikulum Nasional Kementerian Agama, Kurikulum Diknas, dan 

ditambah dengan kegiatan sore yakni Madrasah Diniyah Halaqiyah (Madrasah 

Kepesantrenan) dengan kurikulum khusus pesantren yakni semua materi 

penjelasannya berbahasa Arab. 

2) Identitas Sekolah 

a) Nama Sekolah   : MTs. P.P Yasrib Lapajung 

b) Nomor Statistik   :121273120014 

c) Alamat 

(1) Kelurahan/Desa  : Lapajung 

(2) Kecamatan  : Lalabata 

(3) Kabupaten   : Soppeng 

(4) Provinsi   : Sulawesi Selatan 

(5) No. Telepon/Kode Pos : (0484) 23123/90851 

(6) E-mail   : mtsyasrib@yahoo.com 

d) Status Sekolah   : Swasta 

                                                           
1Arsip, Sejarah MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng 

2Arsip, Sejarah MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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e) Akreditasi    : B 

f) Organisasi Penyelenggara  : Yayasan 

g) Luas Tanah    : ± 9.000 m2 (9 Ha) 

h) Luas Bangunan   : 1.000 m2  

i) Jumlah Bangunan   : 18 

j) Nama Kepala Madrasah  : KM. Husaini, S.Pd.I. 

3) Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

a) Visi 

Mencetak dan mempersiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, 

cerdas, terampil, mandiri, berakhlakul Karimah, dan berwawasan luas. 

b) Misi 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan IMTAQ, ilmu, amal, dan 

Akhlakul Karimah. 

(2) Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing. 

(3) Menyelenggarakan pendidikan ekstrakulikuler dengan keterampilan sebagai 

bakat bagi santri untuk berkompetisi dalam bursa dan dunia usaha. 

c) Tujuan Madrasah 

(1) Meningkatkan pengamalan ajaran Agama Islam secara benar. 

(2) Meningkatkan kemampuan siswa yang terampil dalam bekerja, cerdas dalam 

berpikir, mulia dalam berakhlak. 

(3) Menciptakan kehidupan religius di lingkungan Madrasah. 

(4) Memberikan informasi dan pelayanan kepada peserta didik, orang tua, 

masyarakat dengan baik dan proporsional.  

(5) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.  
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(6) Prosentase peserta didik naik kelas dan kelulusan mencapai 100%.  

(7) Mengupayakan 80% lulusan diterima di SLTA negeri unggulan.  

(8) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.  

(9) Membudidayakan Tanaman Hias dan Hortikultura.  

(10) Meningkatkan pelaksanaan 9 K (Keimanan, Kerohanian, Keamanan, 

Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan, Keindahaan, Kerindangan, dan 

Kekeluargaan).  

(11) Memberi bekal pengetahuan dan wawasan untuk memahami pentingnya 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.  

(12) Menanamkan sikap dan prilaku positif terhadap lingkungan hidup sebagai 

salah satu wujud peran serta dalam pembangunan Nasional.  

4) Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng 

Saat ini, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng 

memiliki guru 37 dan 713 peserta didik. Guru dapat dilihat berdasarkan gelar 

akademik, status dan mata pelajaran yang ampuhnya. Adapun daftar nama-nama guru 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Guru Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng 

NO 
NAMA GURU/ 

PEGAWAI/NIP 
JK P/G JABATAN JP KET 

1 

 
KM.Husaini, S.Pd.I L - Kepala MTs S1 HNR 
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2 
KM. Rustan. S. Pd. 

I 
L - 

Gr. Qur’an Hadits/ 

Wakamad 

Kurikulum 

S1 HNR 

3 
Hj. Dahliah S.Ag. 

M.Pd. I 
P 

III/d

- 

Filih/Wakamad 

Humas 
S2 PNS 

4 Rasida, S. Ag P - 
Akidah Akhlak/ 

Wakamad Sarpras 
S1 PNS 

5 
KM. Rosina Supu, 

S. Pd. I 
P - KA. TU S1 HNR 

6 

Nirwan, S. Ag 

NIP. 1963 2312 

00003 1 020 

L IV/a 
Gr. Penjas/ wali 

Kelas IX Pa 3 
S1 PNS 

7 

Drs. Fitrial 

NIP. 19670112 

200502 1 001 

L III/b 
PKn/ Wali Kelas 

VIII Pi 4 
S1 PNS 

8 Drs. KM. M. Saleh P - Gr. Fiqhi S1 YAS 

9 
Dra. Yunairah, M. 

Pd 
P - Gr. Bhs. Inggris S2 YAS 

10 
D.H. Mutmainnah 

Hasanuddin, S. Pd 
P - 

Gr. Matematika/ 

Wali Kelas VII Pi 1 
S1 HNR 

11 
Nurwenda Sari, S. 

Pd 
P - 

Gr. IPA/ Wali Kelas 

VII Pa 1 
S1 HNR 
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12 Mukarramah, SH P - 
Gr. PKN/ Wali Kelas 

VII Pi 4 
S1 HNR 

13 Fausia, S. Pd P - 
Gr. Bhs. Indonesia/ 

Wali Kelas VII Pi 3 
S1 HNR 

14 Warding, S. Ag L - Gr SKI S1 HNR 

15 Rasyid, A. Md L - 
Gr. IPA/ Wali Kelas 

VIII Pa 2 
D3 HNR 

16 Jurana, A. Ma P - 
Gr. IPA/Wali kelas 

IX Pa 1 
S1 HNR 

17 KM. Satturi S. PdI L - 
Gr. Bhs. Daerah/ 

Wali Kelas IX Pa 2 
S2 YAS 

18 Syahril MH L - 
Gr. Imlakhat/ Wali 

Kelas VII Pa 3 
MA HNR 

19 Iskandar, S.Pd L - Ka. Perpus S1 YAS 

20 Firdaus L - 
Gr. Tahfids/Wali 

Kls. VII PA 6 
MA HNR 

21 
KM. Mansur 

Ganyu, S. Ag 
L - Gr. Fikih S1 HNR 

22 
Aswinda, S. Pd.I, 

M. Pd 
P - 

Gr. Akidah Akhlak/ 

Wali Kelas VIII Pi 3 
S1 HNR 

23 
Munawwarah B. 

S.Pd.I 
P - Gr. Seni 

Budaya/Wali Kls VII 
SI HNR 
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PA 3 

24 Feriani, S.S P - 

Gr. Bahasa Indonesia 

dan BK/ 

Wali kelas VII PA 3 

S1 HNR 

25 Risma, S.Pd P - 
Gr. Matematika/ 

Wali Kelas VII Pi 2 
S1 HNR 

26 
KM. Junaidi, S. 

Pd.I 
L - 

Guru SBK/ Wali 

Kelas VII Pi 5 
S1 HNR 

27 Surya Dita, S. Hum P - Gr. Bhs. Inggris S1 HNR 

28 
Darmawansyah, S. 

Pd 
P - 

IPS/ Wali Kelas VIII 

Pa 5 
S1 HNR 

29 Muh.Ikbal, S.Pd.I L - Gr.Bahasa Arab S1 HNR 

30 
Ramlah Sukardi, S. 

Pd. M. Pd 
P - Gr. SBK S1 HNR 

31 Muh. Fadli S. Pd L - 
Gr. Penjas/ Wali 

kelas VII PA 1 
S1 HNR 

32 Ardiansyah, S.Pd L - Gr. SBK S1 HNR 

33 
Khaerul Mukarram, 

S. Pd 
L - Gr. Bhs. Arab S1 HNR 

34 
A. Nurmilasari, S. 

Pd 
P - 

Gr. Bhs. Daerah/ Gr. 

Bhs. Indonesia 
S2 HNR 
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Wali Kelas VIII Pi 1 

35 
Ahyadi, S. Pd. I. 

M. Pd 
P - 

Gr. Bhs. Inggris/ 

Wali Kelas VIII Pa 1 
S2 HNR 

36 A. Nurdiana, S.Ag P - Staf  Umum S1 HNR 

37 
Mustaqim S. Pd. I, 

M. Pd 
L - Gr. Tahfids Qur’an S1 HNR 

Sumber: Arsip/dokumen Kantor MTs Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 
WatansoppengPada Tanggal, 26 Juli 2021 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa guru 

di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng dapat 

dikatakan baik dan bermutu terbukti dengan sebagian besar guru telah melalui jenjang 

pendidikan dan memenuhi standar untuk mengajar yakni S1 dan seterusnya. Pada 

khususnya memiliki satu guru bimbingan konseling dan dua guru akidah akhlak 

yakni Aswinda, S.Pd.I., M.Pd. dengan pendidikan terakhir di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dan Rasida, S.Ag. yang merupakan alumni STAI Al-

Ghazali Soppeng, mereka menghadapi 713 peserta didik di madrasah, sehingga hal 

ini akan menjadi tantangan yang berat bagi pendidik. 

5) Keadaan Layanan Bimbingan Konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

Guru bimbingan dan konseling yang berada di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng tahun ajaran 2021/2022 berjumlah satu 

orang lulusan Universitas Negeri Makassar Jurusan Sastra Inggris yang ditunjuk 
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sebagai guru bimbingan konseling pada bulan September 2019 di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng.3 

Bimbingan dan konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

memiliki sejumlah ruangan sebagai fasilitas untuk melaksanakan bimbingan dan 

konseling secara terkhusus. Guru bimbingan konseling Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng melayani 394 peserta didik laki-laki dan 319 

peserta didik perempuan yang jika ditotal yakni memiliki jumlah sebanyak 713 

peserta didik.4 

Berdasarkan dengan uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dengan jumlah guru bimbingan konseling yakni satu orang yang dimiliki oleh 

madrasah serta melayani 713 peserta didik maka perlu adanya kerja sama yang baik 

antara semua guru yang ada di madrasah dan guru bimbingan konseling yang bukan 

lulusan profesi bimbingan konseling namun merupakan guru lulusan Jurusan Sastra 

Indonesia secara umum peserta didik lebih biasa merasakan punishment. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan tidak efektifnya layanan bimbingan konseling yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng. 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juni sampai dengan Agustus 2021 di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. penelitian 

dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian 

dan beberapa informan. Hasil penelitian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti akan mengungkapkan suatu 

                                                           
3Arsip, Dokumen Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng 
4Arsip, Dokumen Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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masalah dan keadaan bagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan 

fakta semata dan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, mengenai 

sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling dalam pembinaan 

karakter peserta didik, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 

a. Komunikasi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan Konseling. dalam 

Pembinaan Karakter 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat dan mengamati 

guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling sering berbincang bersama di 

ruang guru, mengarahkan peserta didik untuk menuju ke masjid melakukan salat 

dhuha secara berjamaah yang merupakan program pesantren sekaligus program 

madrasah, peneliti juga mengamati selepas selesai mengarahkan peserta didik, guru 

juga turut ikut untuk salat dhuha berjamaah di masjid yang merupakan bentuk dari 

hasil kerja sama dan komunikasi antara guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling. 

Pembinaan yang dilakukan sangat memerlukan komunikasi yang 

tersingkronisasi untuk menunjang keberhasilan dan berjalan beriringan dalam proses 

pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Yasrib Watansoppeng. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

dikatakan bahwa kedua elemen yakni guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling harus sejalan dan beriringan. Hal ini diungkapkan oleh Husaini: 
Ini harus, dan memang kedua elemen tersebut harus beriringan antara guru BK 
dan guru akidah karena karakter umum dan karakter khusus harus ada 
singkronisasi dalam menumbuh kembangkan karakter peserta didik.5 

                                                           
5Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, 

Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 
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Pentingnya komunikasi dalam sinergitas atau kerja sama oleh guru sebab 

perlu ada singkronisasi antara keduanya, sebab menurut beliau bahwa karakter umum 

dan karakter khusus perlu berjalan beriringan dan terus dilakukan evaluasi untuk 

meningkatkan kerja sama yang baik antar guru di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Watansoppeng. 

Evaluasi yang dilakukan oleh madrasah memiliki tujuan untuk melihat hasil 

kinerja dari guru yang diimplementasikan melalui rapat musyawarah setiap bulanan 

dan mencari solusi terhadap masalah yang sulit dipecahkan sesuai dengan penggalan 

hasil wawancara oleh Husaini yang mengatakan:  
jika terdapat masalah yang serius dan sulit dipecahkan, maka akan dibahas 
dalam rapat musyawarah madrasah setiap bulannya untuk evaluasi kinerja 
selama sebulan, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kerja sama guru.6 

Berdasarkan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan peneliti, 

komunikasi kedua guru tersebut dilakukan tidak dengan formal atau tidak terdapat 

forum khusus namun dilakukan dengan cara non formal. Selaku guru bimbingan 

konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, hal ini 

diungkapkan oleh Feriani. 
Ya ada, tapi kami lakukan pertemuan hanya dengan berbincang lepas saja, 
memang saya rasa perlu ada pertemuan khusus dalam rangka menyusun 
program dalam membina karakter peserta didik untuk melakukan perencanaan 
dan pemantauan seperti yang saudara maksud namun dalam hal ini tentunya 
dengan kasus-kasus tertentu yang memang perlu di bicarakan dengan seksama.7 

Informan lain juga mengatakan bahwa perlunya pertemuan khusus atau forum 

khusus dalam pelaksanaan pembinaan karakter serta untuk menunjang komunikasi 

yang lebih efektif serta terstruktur, namun pada sekarang ini adanya pandemi 

                                                           
6Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, 

Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021.  

7Feriani (34 Tahun), Guru Bimbingan Konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 26 Juli 
2021. 
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memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Selaku guru akidah akhlak 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, hal ini di ungkapkan 

oleh Rasida. 

Untuk pertemuan khusus tidak ada, tapi kita hanya non formal saja 
membicarakannya, namun kedepannya semoga kepala sekolah bisa 
memfasilitasinya agar komunikasi lebih terstruktur, namun untuk saat ini 
karena adanya pandemi covid 19 yang terjadi di negara kita, dan pembelajaran 
daring maka untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terkait dengan 
pembinaan karakter peserta didik maka kita biasa berbincang guru BK dengan 
guru aqidah akhlak jika ada waktu lowong, atau biasa diberi kesempatan oleh 
kepala sekolah di dalam rapat evaluasi kinerja.8 

Kepala sekolah hanya biasa memberikan kesempatan ketika rapat kinerja 

evaluasi bulanan namun kedua guru  berdasarkan dengan hasil wawancara di atas 

juga sama-sama mengharapkan ada fasilitas dari madrasah untuk diadakannya 

pertemuan khusus dengan tujuan dapat terciptanya komunikasi yang terstruktur. 

Peserta didik sangat bergantung terhadap pembinaan dan kinerja guru dalam 

menumbuhkan dan mengembakan nilai-nilai karakter yang ada yakni kejujuran, 

disiplin, gemar membaca, dan bertanggung jawab, tanpa kerja sama serta komunikasi 

yang baik maka akan menimbulkan kekeliruan serta kesalahpahaman, sebagaimana 

pendapat dar salah satu peserta didik yakni Alfiani Hudzaifah yang mengatakan: 
Menurut saya, belum maksimal, namun saya sering melihat mereka berbincang, 
sesekali guru BK memanggil guru akidah akhlak dan begitu juga sebaliknya.9 

Hal penting lainnya tentang komunikasi adalah, komunikasi sinergitas guru 

akidah akhlak terkadang tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya komunikasi yang dilakukan sebelumnya untuk menindaklanjuti peserta 

                                                           
8Rasida (49 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 29 Juli 2021. 

9Alfiani Hudzaifah (14 Tahun), Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Watansoppeng, Wawancara, Depam Kantor Madrasah (Taman Belajar). 22 Juli 2021. 
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didik yang bermasalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ferdi Risqullah saat 

menjawab sambil tertawa: 
Menurut saya belum terlalu baik kerja samanya, biasa menyelesaikan masalah 
siswa sendiri-sendiri, guru BK kita ditanya-tanya dan diberi hukuman, guru 
akidah biasa kita dinasehati dan diberi pula hukuman seperti menghafal dan lain 
sebagainya, jadi kesannya kita kena dua kali, belum lagi guru yang lain sama 
kepala sekolah kak.10 

Saat peneliti juga menemui salah satu peserta didik kemudian melalukan 

wwancara, peserta didik sebagai informan dengan wajah yang murung, mengatakan 

bahwa: 

Menurut saya belum ada, karena saya jarang melihat mereka bekerja sama jika 
ada program, seperti salat dhuha, memang sesekali ada, tapi biasa guru akidah 
sendiri, biasa juga BK saja, yang paling selalu itu ada kepala sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara, adapun tanggapan peserta didik mengatakan 

bahwa pembinaan karakter sangat penting untuk menjadi peserta didik yang baik dan 

menjadi peserta didik berkarakter serta menjadi masa depan bangsa. 

Terkait dengan karakter peserta didik, dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, dikatakan bahwa perkembangan peserta didik dari tahun-tahun yang lalu 

terdapat peningkatan dan perubahan positif dari segi karakternya. Hal ini 

diungkapkan oleh Husaini. 
Kalau dari segi perkembangan karakter anak-anak memang dari tahun ke tahun 
sudah mulai membaik, namun tentunya kendala pada masa sekarang ini, ada 
sedikit pergeseran nilai. Dimana anak-anak sekarang sikap atau sifat 
individualismenya sangat tinggi, itu karena dipengaruhi oleh faktor HP yang 
mengakibatkan yang dekat terasa jauh, yang jauh lebih jauh lagi, sehingga 
peran kita di sekolah ini adalah menormalkan nilai-nilai tersebut dari tahun 
ketahun dan terdapat peningkatan dimana kita berkaca dengan santri-santri 
lama dibandingkan dengan sekarang terdapat perubahan positif dari segi 
karakternya.11 

                                                           
10Ferdi Risqullah (15 Tahun), Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Kantor Panti P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 21 Juli 2021. 

11Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 
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Informan lain juga mengatakan bahwa perkembangan karakter peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, karakter peserta 

didik sudah mulai meningkat pada tahun sekarang dibanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya  walaupun masih ada beberapa peserta didik yang membutuhkan 

pembinaan karakter secara khusus. 

Informan lain juga mengatakan, guru akidah akhlak memberikan nasehat 

kepada peserta didik, dan begitu pula dengan guru bimbingan konseling yang 

memberikan teguran langsung dan apabila kesalahan yang dilakukan oleh peserta 

didik cukup berat, maka guru bimbingan konseling mengarahkan peserta didik ke 

ruangan untuk ditindak lebih lanjut.  

b. Koordinasi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan Konseling dalam 

Pembinaan Karakter 

Observasi yang dilakukan, peneliti melihat dan mengamati bahwa guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling telah melakukan koordinasi untuk membentuk 

sinergitas. Peneliti mengatakan hal demikian karena, guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling setelah rapat mereka saling berbicara untuk membahas program 

pembinaan karakter, tidak hanya guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling, 

terlihat juga guru lain, seperti guru PKN, pembina pramuka juga turut andil. Namun, 

pembicaraan tersebut terjadi di luar rapat.12 

Pembinaan karakter madrasah tentunya memerlukan koordinasi yang baik 

antara guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling. Hal ini diungkapkan oleh 

Husaini yang mengatakan bahwa: 
Sebelum melaksanakan program pembinaan karakter maka guru akidah akhlak 
dan guru BK sering melakukan koordinasi terbuka, tentunya terkait dengan 

                                                           
12Dokumentasi rapat dapat dilihat pada lampiran 4 dokumentasi. 
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perancanaan, sistematis pelaksanaan, sebab guru akidah aklak lebih mengetahui 
akhlak dan akidah seperti apa yang ditanamkan terhadap peserta didik, seperti 
kejujuran, kedisiplinan dll, disamping guru BK mengawasi dan menyelesaikan 
permasalahan pribadi peserta didik. Kita juga melakukan koordinasi secara 
umum melalui masukan-masukan dari guru mapel lain untuk lebih menciptakan 
koordinasi yang transparan dan terhindar dari diskomunikasi.13 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh informan lain melalui 

wawancara, selaku guru bimbingan konseling Feriani mengatakan bahwa: 
Seperti permasalahan dalam berprilaku, guru aqidah Akhlak dan bimbing 
konseling harus bekeja sama. Untuk koordinasi tentuya ini juga hal penting dan 
harus ada, sebab guru akidah akhlak juga paling dekat dengan peserta didik 
sebab setiap hari selalu berhadapan dengan murid di kelas yah tentunya 
sebelum daring, dan guru BK sebagai penyelesai masalah, sehingga sangat 
perlunya ada koordinasi.14 

Saat peneliti menanyakan terkait dengan koordinasi kepada informan Rasida 

selaku guru akidah akhlak mengatakan bahwa:  
Sembari ada komunikasi yang terjalin dengan baik, maka perlu ada koordinasi 
antara guru-guru yang ada di madrasah ini, seperti guru BK saya biasa 
berbincang dahulu jika ada program yang ingin dilaksanakan, karena saya 
merasa harus turut andil juga sebagai guru yang mendidik tentang akhlak.15 

Pertanyaan yang sama juga diberikan peneliti kepada informan yakni guru 

akidah akhlak, dengan senyuman Aswinda mengatakan: 
Pentingnya untuk terjalin sebuah koordinasi yang baik untuk program yang 
tersistematis dan terstruktur dan juga informan merasa bahwa guru akidah 
akhlak juga harus turut andil sebab untuk mendidik tentang akhlak, sebab ini 
menyangkut tentang pembinaan karakter peserta didik.16 

Hasil wawancara lainnya mengatakan bahwa, guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, guru akidah akhlak 

                                                           
13Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 

14Feriani (34 Tahun), Guru Bimbigan Konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 26 Juli 
2021. 

15Rasida (49 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 29 Juli 2021. 

16Aswinda (35 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 27 Juli 2021. 
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yang dapat menjadi contoh tauladan untuk peserta didik sebagaimana yang dikatakan 

oleh salah satu peserta didik Dinah Nailah Asriyadi, “Yang dapat saya tiru itu, seperti 

cara berbicaranya yang lembut”, begitu pula dengan guru bimbingan konseling 

sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu peserta didik Muhammad Dede 

Dewangga, “Jika ada siswa yang bermasalah itu langsung di tegur, atau diberi sanksi 

atau bimbingan sesuai dengan perbuatannya”.  

Sikap jujur, disiplin, gemar membaca, dan bertanggung jawab membutuhkan 

pembiasaan dan tauladan serta kasih sayang. Sebab untuk menanamkan karakter 

merupakan suatu hal yang sulit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala 

sekolah yang mengatakan: 
Karakter kejujuran ini merupakan suatu hal yang sangat mahal dan sangat sulit 
untuk benar-benar menanamkan sedalam-dalamnya kepada peserta didik, 
sehingga kami hanya memberikan pembiasaan, tauladan serta kasi sayang, 
seperti dalam hal ujian semester, adanya pengawasan jadi kita juga mulai dari 
hal-hal yang ringan seperti kejujuran di kantin. Kediplinan juga kita selalu 
kedepankan seperti tepat waktu ketika sholat dhuha berjamaah, upacara 
bendera, dan alhamdulillah peserta didik di madrasah ini mulai terbiasa 
walaupun masih terdapat sebagian kecil peserta didik yang kurang disiplin 
seperti membolos. Peserta didik di madrasah ini sudah memiliki sikap toleran 
yang masih kurang terhadap temannya, sebab kami sering mendapati peserta 
didik yang berkelahi, saling mengejek. Untuk bertanggung jawab, 
alhamdulillah peserta didik di madrasah ini sudah dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya.17 

Saat peneliti menemui salah satu informan peserta didik dan menanyakan 

tentang karakter dengan adanya peran guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling dalam Pembinaan karakter informan mengungkapkan bahwa: 
Alhamdulillah, saya merasa sudah ada peningkatan, namun masih harus di 
tingkatkan lagi, apalagi sifat kejujuran itu sangat sulit ku rasa.18 

                                                           
17Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 

18Khaeril Anam (14 Tahun), Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Kantor Panti P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 22 Juli 2021 
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Informan lain yang mengatakan bahwa dengan adanya peran pembinaan guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan konseling peserta didik sudah merasakan 

perubahan yang menuju ke arah positif terhadap karakternya terkait dengan sikap 

jujur, disiplin, gemar membaca dan bertanggung jawab, walaupun peserta didik lebih 

dominan sulit untuk bersikap jujur sebab jujur memang merupakan sebuah hal yang 

sulit untuk ditanamkan, hal ini berdasarkan dengan yang disampaikan oleh kepala 

sekolah dalam hasil wawancara peneliti. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, 

yang salah satu informan mengatakan bahwa koordinasi antara guru akidah akhlak 

dan guru bimbingan konseling belum terlalu baik jika ada program, menurut 

informan mereka sering terlihat bekerja masing-masing dalam membina karakter 

yang seharusnya mereka berdampingan untuk menumbuhkan akhlak dan 

menyelesaikan masalah. 

Hal yang sama pula disampaikan oleh informan yang bernama Ara Asqia 

yang mengatakan bahwa: 
Menurut saya kerja sama mereka belum maksimal, mereka sering terlihat 
berkomunikasi seringkali juga berkoordinasi jika ada program keagamaan 
terlihat guru akidah hadir bersama guru BK.19 

Namun, pada hasil wawancara lainnya kepala sekolah juga tetap 

mengusahakan untuk tetap membentuk dan membangun sinergitas guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling, hal ini disampaikan dalam wawancara yang 

mengatakan: 
Ya, pertama yang kita lakukan adalah, menumbuhkan rasa persaudaraan, 
kerjasama, kepercayaan agar komunikasi dan koordinasi bisa berjalan dengan 

                                                           
19Ara Asqia (14 Tahun), Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Depan Kantor Madrasah (Taman Belajar). 22 Juli 2021. 
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baik. Sebab sangat perlu mereka terus berdampingan terlebih jika ada program 
terkait karakter, seperti salat dhuha berjamaah, dan tentunya tetap bersinergi.20 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa 

guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling telah memiliki koordinasi namun 

tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa kurangnya kerja sama terhadap 

beberapa program yang harus melibatkan keduanya serta hasil dari beberapa 

informan dari peserta didik yang mengatakan koordinasinya belum maksimal dan 

begitu pula guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling mengharapkan adanya 

pertemuan khusus walaupun disisi lain kepala sekolah tetap mengusahakan untuk 

membentuk sinergitas guru.  

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik  

Pelaksanaan kegiatan pembinaan karakter peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng melalui sinergitas 

guru akidah akhlak dan bimbingan konseling yakni komunikasi dan koordinasi 

sehingga pembinaan karakter dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam 

pelaksanaan oleh madrasah, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan 

karakter peserta didik tersebut.  

1) Faktor Pendukung 

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan karakter peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

berdasarkan hasil wawancara Bapak Husaini selaku kepala sekolah, beliau 

mengatakan: 

                                                           
20Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 
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Jika berbicara tentang pendukung pelaksanaan pembinaan karakter tentunya 
banyak sekali yah, seperti dukungan dari pimpinan pondok pesantren yasrib, 
dukungan dari orantua peserta didik yang memberkan masukan serta solusi 
terhadap berbagai permasalahan, dan fasilitas yang mendukung, seperti ruang 
BK, ruang kelas yang memadai hal yang mendukung lainnya yakni 
ekstrakulikuler, seperti tahfidzul qur’an, pramuka, pencak silat, yang tentunya 
masing-masing mengandung dan terkait dengan pengembangan karakter peserta 
didik.21 

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah tersebut, guru akidah akhlak 

membenarkan bahwa dukungan kepala sekolah dalam melaksanakan pembinaan 

karakter tersebut sudah baik dengan memberikan fasilitas yang memadai. 

 Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Feriani selaku guru bimbingan 

konseling, beliau mengatakan: 
Ya, yang menjadi faktor pendukung yakni tentunya sarana dan prasarana yang 
mendukung dan cukup memadai, hal yang menghambat biasa berasal ketika 
santri tidak terbuka sepenuhnya kepada guru bimbingan konseling atas 
persoalan yang sedang dihadapi.22 

Selain itu, yang mendukung proses pembinaan karakter serta menjaga 

karakter peserta didik, yaitu dengan adanya tata tertib atau peraturan-peraturan yang 

diterapkan di sekolah. hal ini juga berdasarkan hasil wawancara Bapak Husaini, 

menyatakan: 
Tata tertib yang pertama kita ambil yang terkecil yakni tata berpakaian peserta 
didik, kedisiplinan berpakaian yang harus sesuai dengan SOP yang kita susun, 
sehingga karakter kedisiplinan dan kejujuran itu tumbuh dengan sendirinya. 
Kemudian yang kedua yakni, peserta didik di ajarkan untuk selalu tepat waktu 
walaupun dikejar oleh waktu sehingga pendidikan tentang kedisiplinan bisa 
tertanamkan pada diri peserta didik.23 

                                                           
21Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 

22Feriani (34 Tahun), Guru Bimbigan Konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 26 Juli 
2021. 

23Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat tata terbib yag terpampang jelas 

pada dinding sebuah bangunan pada kompleks sekolah dan ada pula yang tertempel 

di sebuah tembok yang merupakan letak strategis yang dapat dilihat oleh peserta 

didik. 

2) Faktor penghambat  

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan 

karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppengl Husaini dalam wawancara, bahwa: 
Masalah pertama adalah, peserta didik terkadang, memiliki penyakit dari rumah 
yang terkadang terdapat anak yang manja, yang tidak disiplin dirumahnya 
sehingga ketika datang di madrasah ini itu semua berbanding yang tentunya 
serba mandiri. Sehingga peserta didik tersebut menjadi sulit untuk beradaptasi, 
tantangan kedua yakni terkadang terdapat pemahaman orangtua yang memiliki 
pandangan negatif terhadap madrasah berbasis pessantren seperti setiap anak di 
pesantren itu nakal. Sehingga solusi terhadap permasalahan tersebut yakni, kita 
selalu mengadakan pertemuan dengan orangtua peserta didik tiap semester 
untuk dapat menyelesaikan permasalah serta mengevaluasi secara musyawarah 
dan mufakat.24 

Sama halnya yang dikatakan oleh Husaini, Feriani juga mengungkapkan 

dalam wawancara bahwa: 
Ya, banyak hal yang dapat mempengaruhi menurunnya nilai karakter peserta 
didik disebabkan dari peserta didik yang cenderung ikut-ikutan dengan 
temannya yang nakal, mudah terpengaruhi ini juga termaksud kendala, 
kemudian sulitnya untuk melakukan pembinaan karakter, juga disebabkan dari 
latar belakang peserta didik, pola asuh orangtua, memanjakan anak dan juga 
lingkungan peserta didik di kampungnya.25 

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Husaini dan Ibu Feriani, Ibu 

Aswinda selaku guru akidah akhlak mengungkapkan hal yang sama, bahwa yang 

menjadi faktor penghambat pembinaan karakter peserta didik di Madrasah 

                                                           
24Husaini (33 Tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng. 26 Juli 2021. 

25Feriani (34 Tahun), Guru Bimbigan Konseling Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Yasrib Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 26 Juli 
2021. 



71 
 

 
 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng, adalah kesadaran 

dari pribadi peserta didik dan pengaruh lingkungan sekolah, berdasarkan hasil 

wawancara, Ibu Aswinda mengatakan: 
Dari pribadi masing-masing anak dan kebiasaan-kebiasaan negatif yang berasal 
dari keluarga yang dibawa ke sekolah. Seperti kebiasaan yang suka teriak-
teriak, bohong, dan mengambil barang orang lain tanpa izin.26 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pembinaan karakter peserta didik yakni terdapat pada santri yang pada 

dasarnya memiliki kebiasaan atau pola didikan yang diberikan oleh orang tua, hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Rasida bahwa: 
Pola perilaku santri dan siswa yang terkadang sulit diatur, terkadang sifat yang 
seperti ini terbawa dari rumah atau lingkungan anak sebelum masuk sekolah.27  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah program 

serta usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam membina karakter peserta didik tentu 

tidak mudah untuk dijalankan dengan baik serta lancar tanpa hambatan, pasti terdapat  

faktor penghambat yang mempengaruhinya.  

B. Pembahasan 

Pada sub bab metode penelitian telah dijelaskan bahwa penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan teori, jenis penelitian kualitatif 

merupakan memahami sebuah fenomena berkaitan dengan apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lainnya. 

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, dengan hasil wawancara dan 

observasi terdapat peserta didik masih memiliki karakter yang kurang serta sinergitas 

antara guru akidah akhlak dan guru bimibingan konseling yang masih kurang. 

                                                           
26Aswinda (35 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 27 Juli 2021. 

27Rasida (49 Tahun), Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 
Watansoppeng, Wawancara, Ruang Guru MTs P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng, 29 Juli 2021. 
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Fenomena baru inilah yang kemudian akan menjadi kajian penelitian ini. Peneliti 

melihat fenomena tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh suatu hal.  

1. Komunikasi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan 

Konseling dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik 

Guru dalam pendidikan tentunya perlu memiliki kesamaan makna terhadap 

sesuatu untuk mencegah terjadinya miss communication sehingga komunikasi 

digunakan untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar individu 

maupun kelompok, tentunya untuk menghindari hal tersebut perlu adanya perkataan 

yang benar serta kejujuran yang dimiliki setiap individu agat dapat terhindar dari miss 

communication. 

Berkaitan dengan hal tersebut Allah swt. berfirman dalam QS A<l-Ah}za>b/33: 70. 

 ٗ ِ َ  
ٗ ۡ َ  

ْ
ا

ُ ُ َ َو َ ّ  ٱ
ْ
ا ُ َ ّ  ٱ

ْ
ا ُ َ َ َءا ِ

َ ّ َ ٱ ُ ّ َ ٰٓ   ا  َ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 
perkataan yang benar.28 

Proses pembinaan karakter di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, guru telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta telah 

bersinergi dengan baik. Komunikasi juga berperan penting dalam proses pembinaan 

karakter peserta didik untuk memaksimalkan kinerja guru yakni guru akidah akhlak 

dan guru bimbingan konseling yang tentunya perlu berjalan beriringan. Pembinaan 

yang dilakukan sangat memerlukan komunikasi untuk menunjang keberhasilan dalam 

proses pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Watansoppeng. 

                                                           
28Kementrian Agama RI, Al-Fattah al-Qur’an 20 Baris Terjemah (Bandung: Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2011), h. 218.  
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Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng menganggap pentingnya komunikasi dalam sinergitas atau kerja sama 

oleh guru sebab perlu ada singkronisasi antara keduanya terkhusus kepada guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan konseling yang difokuskan oleh peneliti, sebab 

menurut beliau bahwa karakter umum dan karakter khusus perlu berjalan beriringan 

dan terus dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kerja sama yang baik antar guru di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng. 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng, 

memiliki program rapat yang dilakukan setiap bulan sebagai bahan evaluasi dan 

memecahkan suatu permasalahan atau mencarijalan kelua dari suatu masalah hal 

tersebut sesuai dengan yang secara umum dikemukakan oleh Nunung dan Ratu Evi 

bahwa, rapat dilaksanakan bukan hanya untuk sekedar bertemu dan membicarakan 

suatu hal yang penting, namun untuk memecahkan masalah atau mencari jalan keluar 

suatu masalah. 

Evaluasi yang dilakukan oleh madrasah memiliki tujuan untuk melihat hasil 

kinerja dari guru yang diimplementasikan melalui rapat musyawarah setiap bulanan 

dan mencari solusi terhadap masalah yang sulit dipecahkan baik permasalahan 

eksternal maupun internal yang menyangkut tentang madrasah maupun peserta didik 

pada khususnya. Komunikasi guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling 

merupakan hal yang penting untuk menunjang dilakukannya perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaan pembinaan karakter.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kedua guru tersebut 

dilakukan tidak dengan formal atau tidak terdapat forum khusus namun dilakukan 

dengan cara non formal berdasarkan dengan hasil penelitian terhadap kepala sekolah, 
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guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling. Pernyataan terebut belum sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Nunung dan Ratu Evi bahwa rapat merupakan 

komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting dan sebagai 

pembangun komunikasi atar individu. Sebab untuk mendukung perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan maka memerlukan komunikasi yang bersifat 

komunikatif. 

Komunikasi guru untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemantauan terkait dengan pelaksanaan pembinaan karakter dilakukan hanya dengan 

berbincang lepas saja atau ketika ada waktu lowong saja dan bukan dalam forum atau 

pertemuan khusus untuk membahas terkait hal tersebut namun kepala sekolah hanya 

biasa memberikan kesempatan ketika rapat kinerja evaluasi bulanan. Kedua guru 

berdasarkan dengan hasil penelitian juga sama-sama mengharapkan ada fasilitas dari 

madrasah untuk diadakannya pertemuan khusus dengan tujuan dapat terciptanya 

komunikasi yang terstruktur. 

Perkembangan karakter peserta didik terdapat peningkatan yang signifikan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagian peserta didik mulai 

menyadari diri sendiri atas pentingnya pembinaan karakter terlebih tempat menuntut 

ilmu peserta didik merupakan madrasah yang tentunya kental terhadap agama Islam. 

Sebagaimana hasil penelitian mengatakan bahwa pembinaan karakter sangat penting 

untuk menjadikan peserta didik yang baik dan menjadi peserta didik berkarakter serta 

menjadi masa depan bangsa walaupun masih ada beberapa peserta didik yang 

membutuhkan pembinaan karakter secara khusus. 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat peserta didik yang mengakui 

merasakan kesan hukuman dua kali, setelah diberikan hukuman guru bimbingan 
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konseling, peserta didik tersebut kembali menerima hukuman dari dari guru akidah 

akhlak. Hal ini menandakan kurangnya komunikasi antara guru akidah akhlak dan 

guru bimbingan konseling dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga hal ini 

belum sesuai yang terdapat pada teori mekanisme kerja bimbingan konseling bahwa 

setiap personil sekolah memiliki masing-masing informasi.  Komunikasi dan referral 

perlu dilakukan guru akidah akhlak jika peserta didik bersangkutan membutuhkan 

bimbingan keagamaan dan begitu pula sebaliknya apabila peserta didik membutuhkan 

penyelesaian pribadi maka di referral-kan kepada guru bimbingan konseling 

sehingga dapat tidak terjadinya hukuman dengan kesan dua kali seperti halnya yang 

diungkapkan oleh peserta didik. 

Hal penting lainnya tentang komunikasi adalah, orang-orang yang terlibat 

dengan menciptakan komunikasi yang efektif maka akan menghasilkan hubungan 

yang komunikatif sehingga dapat menciptakan kerja sama yang baik pula terkait 

dengan pembinaan karakter Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Lapajung Watansoppeng, contohnya apabila terdapat masalah yang dilakukan oleh 

peserta didik seperti membolos, tidak disiplin, dan berkelahi maka perlu 

dikomunikasikan dengan baik untuk bagaimana menindaklanjuti peserta didik yang 

bermasalah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan miss communication antar 

guru. Namun, komunikasi sinergitas guru akidah akhlak terkadang tidak berjalan 

dengan baik dan mengalami miss communication. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

komunikasi yang dilakukan sebelumnya untuk menindaklanjuti peserta didik yang 

bermasalah. Pernyataan ini belum sesuai dengan salah satu teori yang dikutip dalam 

sebuah jurnal oleh Tri Rahmawati dan memiliki kesamaan teori dengan covey bahwa, 

“Individu tentunya perlu memiliki kesamaan makna terhadap sesuatu untuk 
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mencegah terjadinya miss communication sehingga komunikasi digunakan untuk 

menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar individu maupun kelompok, 

dengan kata lain orang-orang di dalamnya saling memahami apa yang telah 

dikomunikasikan”. 

Berdasarkan kajian hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan konseling memiliki tujuan yang sama yakni untuk 

membina karakter peserta didik. Sehingga sampai sekarang ini, peningkatan karakter 

positif peserta didik sudah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Namun menurut hasil penelitian, guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling terkadang miss communication sehingga peserta didik merasa 

tertekan akibat menerima hukuman dua kali. Menurut peneliti berdasarkan hasil data 

yang diperoleh, hal tersebut terjadi akibat guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling belum di fasilitasi berupa pertemuan khusus atau forum khusus melainkan 

hanya sering diberikan kesempatan pada rapat evaluasi kinerja bulanan terkait dengan 

pembinaan karakter peserta didik Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng sehingga komunikasi yang terbangun kurang komunikatif, terstruktur 

dan kurangnya kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. 

Selanjutnya, adapun data yang diperoleh berdasarkan teori bahwa guru akidah akhlak 

telah melaksanakan tugas yang penting yakni menasehati serta tujuan dari bimbingan 

konseling yakni, mengatasi kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi. 

2. Koordinasi Sinergitas Guru Akidah Akhlak dan Guru Bimbingan 

Konseling dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik 

Proses pembinaan karakter Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Watansoppeng, guru memiliki sinergi dalam menumbuhkan dan meningkatkan 



77 
 

 
 

karakter peserta didik. Salah satu pendukung dalam sinergi tersebut yakni koordinasi 

yang juga merupakan aspek penting untuk menciptakan sinergitas sehingga 

menciptakan kesamaan makna antar individu serta pengaturan yang baik dan 

tersistematis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Covey dan Moejikat. 

Islam juga menganjurkan untuk melakukan koordinasi dengan baik untuk 

menciptakan pekerjaan yang sesuai, tepat, terarah, dan tuntas. Hal ini berkaitan 

dengan sebuah hadits: 

إّن الله عّزوجّل إذاعمل أحدكم عمال أن يتقنه

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan 
dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas.29 

Pembinaan karakter madrasah tentunya memerlukan koordinasi yang baik 

antara guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling. Sebab, guru akidah akhlak 

mengetahui akhlak baik seperti apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik, dan 

begitu pula guru bimbingan konseling mengawasi dan menyelesaikan permasalahan 

peserta didik hal ini berdasarkan dengan teori bahwa guru akidah akhlak bertujuan 

membimbing peserta didik beramal saleh dan berakhlak mulia dan guru bimbingan 

konseling mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi. 

Koordinasi yang baik sangat penting untuk program yang tersistematis dan 

terstruktur dan berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa guru akidah akhlak juga 

harus turut andil sebab untuk mendidik tentang akhlak, sebab ini menyangkut tentang 

pembinaan karakter peserta didik. Pendapat ini juga didukung oleh teori yang 

mengatakan bahwa seorang guru akidah akhlak memiliki peran yang cukup besar 

                                                           
29Samsyu al-Din al-Qurtubi, Jami’ al-Bayan li al-Ahkam al-Qur’an, Mauqi’u al-Tafasir: 

Dalam Software Maktabah Samilah, 2005. 
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dalam menanamkan nilai-nilai islam terhadap diri peserta didik dalam lingkungan 

sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat banyak tanggapan mengenai peran yang 

telah dilakukan oleh guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling sehingga hal 

ini dapat memberikan dampak positif untuk meningkatnya karakter baik peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng yang merujuk pada 

sikap jujur, disiplin, gemar membaca, dan bertanggung jawab yang berdasarkan 

dengan teori dalam Peraturan Presiden. Namun, pembinaan tersebut membutuhkan 

pembiasaan dan tauladan serta kasih sayang. Sebab untuk menanamkan karakter 

merupakan suatu hal yang sulit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya peran pembinaan guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan konseling peserta didik sudah merasakan 

perubahan yang menuju ke arah positif terhadap karakternya terkait dengan sikap 

jujur, disiplin, gemar membaca dan bertanggung jawab, walaupun peserta didik lebih 

dominan sulit untuk bersikap jujur sebab jujur memang merupakan sebuah hal yang 

sulit untuk ditanamkan. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling telah melakukan koordinasi untuk membentuk sinergitas, guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling setelah rapat mereka saling berbicara untuk 

membahas program pembinaan karakter, tidak hanya guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling, terlihat juga guru lain, seperti guru PKN, pembina pramuka 

juga turut andil. Namun, pembicaraan tersebut terjadi di luar rapat sehingga akan 

mengakibatkan tidak tersistematisnya koordinasi yang terjadi. Pernyataan ini belum 

sesuai dengan teori dari Nunung dan Ratu Evi yang mengatakan bahwa. rapat 
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merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab juga merupakan alat koordinasi 

antara intern atau ekstern. 

Koordinasi guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling tentunya harus 

berjalan dengan baik, sehingga program yang melibatkan keduanya dapat 

dilaksanakan dengan baik. Namun, hasil penelitian terdapat bahwa guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling bekerja masing-masing sehingga hasil 

penelitian melalui wawancara dilapangan banyak informan yang mengatakan bahwa 

koordinasi guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling belum maksimal. Hal 

ini kurang sejalan dengan teori mekanisme kerja bimbingan konseling yang 

mengatakan bahwa mekanisme kerja guru bimbingan konseling perlu adanya kerja 

sama semua personil madrasah.  

Terjadinya koordinasi yang kurang baik diakibatkan oleh guru akidah akhlak 

dan guru bimbingan konseling memiliki koordinasi yang kurang baik, berdasarkan 

dengan hasil dokumentasi struktur organisasi bimbingan konseling, terdapat jalur 

koordinasi antara guru mata pelajaran yakni guru akidah akhlak kepada bimbingan 

konseling hal ini juga tertuang pada mekanisme kerja layanan bimbingan konseling 

yakni guru bimbingan konseling harus memiliki koordinasi dengan guru mata 

pelajaran. Sebab, guru mata pelajaran memiliki data nilai peserta didik dan catatan 

anekdot sehingga perlu ada sinergitas yang baik antara kedua. Namun berdasarkan 

dengan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan belum sesuai dengan teori 

mekanisme kerja bimbingan konseling. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwa guru 

akidah akhlak dan guru bimbingan konseling telah memiliki koordinasi namun tidak 

berjalan dengan baik dan tidak konsisten. Kurangnya kerja sama terhadap beberapa 
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program yang harus melibatkan keduanya pada dasarnya harus bersifat kontinuitas 

agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini belum sesuai dengan teori Moejikat yang 

mengatakan bahwa, kontinuitas merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan 

koordinasi yang baik, sehingga program juga berjalan dengan baik dan terstruktur.  

 Pada dasarnya, untuk melaksanakan sebuah program dapat di rencanakan 

hanya dengan pertemuan biasa atau hanya sekedar bertemu untuk membicarakan 

sesuatu. Namun untuk menciptakan sebuah koordinasi yang dapat menghasilkan 

output yang baik maka perlunya koordinasi yang terstruktur dan tersistematis yang 

merangkum berbagai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan terpenuhinya 

syarat dalam mewujudkan koordinasi. 

Berdasarkan kajian hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling telah melakukan koordinasi 

untuk mewujudkan sinergitas dalam pembinaan karakter peserta didik. Guru akidah 

akhlak dan guru bimbingan konseling juga sudah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing dengan baik. Peningkatan karakter ke arah positif peserta didik 

tentunya sangat bergantung pada kerja sama guru dalam mengembangkannya. 

Koordinasi yang dilakukan oleh guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling 

belum maksimal berdasarkan dengan yang dikatakan oleh peserta didik dalam hasi 

penelitian, koordinasi guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling hanya sering 

dilakukan dan dilakukan di luar dari forum rapat guru hal ini dapat mengurangi 

efektifitas koordinasi yang terstruktur dan tersistematis terkait dengan berbagai 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dalam pembinaan karakter peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng. 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Karakter Peserta 

Didik 

Pembinaan karakter merupakan sebuah usaha atau kegiatan, sehingga usaha 

atau kegiatan yang tidak memiliki tujuan maka hasilnya akan sia-sia dan tidak 

terarah. Pendidikan merupakan suatu proses yang akan berakhir pada pencapaian 

terhadap tujuan pendidikan. Tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan pada 

hakekatnya adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai ideal yang dibentuk dalam diri 

manusia yang diinginkan. Sehingga nilai-nilai inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi dalam pembinaan karakter peserta didik yang tentunya akan 

berdampak pada tingkah lakunya. 

Pelaksanaan pembinaan karakter yang sudah berjalan di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng tentu tudak terlepas 

dari berbagai macam faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembinaan karakter tidak bisa berjalan 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut merupakan proses dan 

dinamika yang akan terus memacu dan memotivasi Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng untuk selalu berbenah dan memperbaiki 

diri untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, dalam sebuah kegiatan tentunya tidak 

lepas dari dukungan dan hambatan dalam pembinaan karakter peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian, telah didapatkan data mengenai faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam pembinaan karakter peserta didik. 

Diantara faktor pendukung dalam pembinaan karakter peserta didik akan 

membantu dan motivasi pihak madrasah untuk menanamkan karakter yang baik 

kepada peserta didik dan dapat memberikan kemudahan kepada pihak sekolah dalam 
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pembinaan karakter. Faktor pendukung dari hasil penelitian. Pertama yakni 

dukungan dari Pimpinan Pondok Pesantren Yasrib, dengan adanya dukungan dari 

Pimpinan Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng maka pembinaan 

karakter dapat dilaksanakan dengan terkoordinir dan dapat terlaksana secara 

menyeluruh baik dalam lingkup madrasah maupun pondok secara umum. 

Kedua yakni dukungan dari orangtua peserta didik menjadi faktor pendukung 

yakni dengan memberikan masukan serta solusi sebagai ajang pembenahan serta 

penyelesaian masalah yang ada di madrasah terkait dengan pembinaan peserta didik. 

Ketiga yakni ekstrakulikuler yang diadakan oleh Madrasah Pondok Pesantren 

Yasrib Lapajung Watansoppeng yang tentunya bersifat dan bertujuan untuk 

pembinaan karakter. Adanya ekstrakulikuler sebagai pendukung seperti, tahfidzul 

Qur’an, pramuka, pencak silat yang memiliki aspek dalam pembinaan karakter, maka 

selain materi dan pengawasan yang diberikan peserta didik secara tidak langsung 

akan terbentuk karakternya dengan kebiasaan.  

Keempat yakni tata tertib. Peserta didik harus mematuhi tata tertib yang telah 

diterapkan oleh madrasah, hal ini dilakukan demi menjaga peserta didik. Adanya tata 

tertib yang diterapkan maka, akan memberikan dukungan yang berupa bantuan 

kepada pihak sekolah dalam melaksanakan pembinaan karakter dengan tata tertib 

yang jelas, dan tersosialisasi dengan baik, maka memudahkan dalam proses 

pembinaan karakter peserta didik. 

Diantara faktor penghambat dalam pembinaan karakter peserta didik yang 

adalah yang pertama, masih terdapat peserta didik yang belum memiliki tingkat 

kesadaran sehingga hal ini menjadi hambatan terhadap proses pembinaan karakter 

peserta didik, sebab bagaimanapun sebuah usaha untuk mengubah namun tanpa 
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adanya kesadaran dari peserta didik itu sendiri maka akan sulit untuk melakukan 

perubahan.  

Kedua, lingkungan sangat berpengaruh terhadap diri peserta didik, sebab 

manusia atau pada khususnya peserta didik akan secara otomatis menyesuaikan diri 

pada lingkungannya. Lingkungan yang negatif tentunya akan memberikan hambatan 

terhadap proses pembinaan karakter peserta didik. 

Ketiga, kurangnya perhatian dan pemahaman orangtua kepada peserta didik 

menjadi salah satu penghambat proses pembinaan karakter peserta didik, sebab 

peserta didik yang kurang perhatian orangtua maka akan membuat anak tersebut akan 

bebas dan kurang pengawasan dari orangtua yang menyebabkan anak tersebut dapat 

terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Hal inilah yang memberikan hambatan pada 

proses pembinaan karakter peserta didik sebab anak tersebut membawa kebiasaan 

dari rumah serta akan sulit beradaptasi ketika masuk dalam madrasah yang 

memberikan kesan berbanding terbalik di lingkungan madrasah dengan sistem 

kedisiplinan yang tinggi dan serba mandiri.  

Berdasarkan kajian hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa sebuah program serta usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam membina 

karakter peserta didik tentu tidak mudah untuk dijalankan dengan baik serta lancar 

tanpa hambatan, pasti terdapat faktor penghambat yang mempengaruhinya. Dalam 

upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pembinaan karakter peserta didik 

tersebut, salah satu solusinya adalah guru melakukan pendekatan yang lebih baik lagi 

terhadap peserta didik sehingga peserta didik dapat berubah ke arah yang lebih baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait tentang sinergitas 

guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling dalam pembinaan karakter peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng. 

Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Komunikasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

adalah belum maksimal. Dalam hasil penelitian ini adalah guru akidah akhlak 

dan guru bimbingan konseling dalam melaksanakan pembinaan karakter tugas 

dan tanggung jawab masing-masing telah terpenuhi namun untuk hal sinergi 

komunikasi guru belum berjalan dengan baik, bentuk komunikasi yang 

dilakukan guru yakni bukan formal melainkan hanya dengan bincang-bincang 

lepas atau non formal sehingga hal ini sering kali mengakibatkan miss 

communication sehingga kurangnya keefektifan dalam berkomunikasi dalam 

melaksanakan pembinaan karakter peserta didik. 

2. Koordinasi sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

adalah belum maksimal. Dalam hasil penelitian guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling bentuk koordinasi dari guru akidah akhlak dan guru 

bimbingan konseling adalah koordinasi yang dibicarakan dilakukan di luar 

rapat sehingga tidak tersistematisnya koordinasi yang terbentuk, hal ini 
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ditandai dengan guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling bekerja 

mandiri yang seharusnya program tersebut dilakukan bersama dan program 

yang kurang kontinuitas atau konsisten. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan karakter peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

yaitu: 

a. Faktor pendukung yakni, kerja sama yang baik antara guru-guru dan orangtua 

peserta didik, dukungan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Yasrib, sarana 

dan prasarana memadai, adanya ekstrakulikuler, dan tata tertib harus ditaati. 

b. Faktor penghambat yakni, masih terdapat peserta didik yang belum memiliki 

tingkat kesadaran, lingkungan yang kurang baik, kurang perhatian dan pemahaman 

dari orangtua, dan pola pikir peserta didik yang sulit untuk diatur. 

B. Implikasi Penelitian dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dan saran dalam penelitian ini sebagai harapan 

yang ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Implikasi Penelitian 

a. Hendaknya guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng agar senantiasa 

meningkatkan sinergitas terkait dengan komunikasi dan koordinasi dalam 

pembinaan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi generasi 

penerus bangsa yang berkualitas. 
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b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada guru akidah akhlak dan 

guru bimbingan konseling di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib 

Lapajung Watansoppeng. 

2. Saran 

a. Sebagai bahan masukan bagi guru akidah akhlak dan guru bimbingan konseling 

serta kepala sekolah untuk memfasilitasi forum khusus berupa rapat, untuk 

berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga terciptanya sinergitas yang 

baik dibandingkan dengan hanya dengan berbincang-bincang bebas sehingga tidak 

terciptanya sinergitas yang baik. 

b.  Kepada Peserta didik yakni dapat terbinanya peserta didik dengan baik 

berdasarkan dengan karakter disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan gemar 

membaca sehingga peserta didik dapat menjadi generasi penerus bangsa dengan 

adanya sinergitas yang baik antara guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling. 

c. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih 

memfokuskan pada poin-poin yang belum terdapat pada penelitian ini, seperti 

pembinaan karakter yang mengacu pada nilai kerja keras, kreatif mandiri, 

komunikatif dan peduli sosial. Hendaknya juga dapat mengembangkan penelitian 

ini terkait dengan kerja sama guru dengan orangtua peserta didik yang tentunya 

juga berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik. Tentunya hal ini belum 

dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga hasil penelitian benar-benar dapat 

mengungkap fakta tentang sinergitas guru akidah akhlak dan guru bimbingan 

konseling.  
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Watansoppeng 
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Ruang bimbingan konseling (kiri) & Visi Misi (kanan) Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata tertib madrasah (kiri) & Sertifikat akreditasi madrasah (kanan) Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan kepala sekolah KM. Husaini, S.Pd,I di ruang guru Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan guru bimbingan konseling Feriani, S.S di ruang guru Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan guru akidah akhlak Aswinda, S.Pd.I., M.Pd. (Kiri) & Rasida, S.Ag. (Kanan) 

di ruang guru Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan salah satu peserta didik Dinah Nailah Asriyadi di depan kantor (taman belajar) 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan salah satu peserta didik Nurul Iftitah (Kiri) & Ara Asqia (Kanan) di depan kantor 

(taman belajar) Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan salah satu peserta didik Alfiani Hudzaifah di depan kantor (taman belajar) 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan salah satu peserta didik Ferdi Risqullah (Kiri) & Khaeril Anam (Kanan) di 

Gazebo Masjid Al-Munawwarah P.P Yasrib Soppeng 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan persetujuan menjadi responden 

dengan salah satu peserta didik Irfan Efendi (Kiri) & Muhammad Alfian (Kanan) di 

Kantor Panti P.P Yasrib Lapajung Watansoppeng 

 

 

Peneliti melakukan wawancara dan penandatanganan 

persetujuan menjadi responden dengan salah satu 

peserta didik Muhammad Dede Dewangga di 

Rumah Kediaman Peneliti 
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Rapat guru di kantor Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung 

Watansoppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Tertib Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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Sholat Dhuha Secara Berjamaah di Masjid (Santriwan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sholat Dhuha Secara Berjamaah di Masjid (Santriwati) 
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Struktur Organisasi Bimbingan Konseling MTs. PP. Yasrib Lapajung Watansoppeng 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Muhammad Muhaimin lahir di Kelurahan Lapajung 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tanggal 19 

Desember 1999 dari pasangan Ayahanda Laenre dengan Ibunda 

Hj. Rahyana, S.Pd., merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Memulai pendidikan di SD Negeri 23 Tanete 

Watansoppeng pada tahun 2006 yang kemudian tamat di tahun 2012. Pada tahun 

2012 masuk di MTs Yasrib Lapajung Watansoppeng hingga tahun 2015. Kemudian 

pada tahun 2015 kembali melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yasrib yakni 

pada tingkat Madrasah Aliyah hingga lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 

diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Penulis pernah terlibat sebagai pengurus di salah satu organisasi Ikatan 

Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Koperti UIN Alauddin Makassar, pernah terlibat 

sebagai sekretaris umum di Ikatan Alumni Pesantren Yasrib Soppeng-Makassar 

(IAPYS Makassar). Penulis juga pernah tergabung sebagai anggota di lembaga intra 

kampus yakni Lembaga Seni Budaya Mahasiswa (LSBM) Estetika Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan.   

 


