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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian riset dan pengembangan (Research and 
Deveopment atau sering disingkat R&D). Penelitian ini dirancang untuk tiga tahap. 
Tahap pertama dilakukan di tahun pertama (2009), tahap kedua dilakukan di tahun 
kedua (2010), dan tahap ketiga dilakukan di tahun ketiga (2011). Pada tahap pertama 
penelitian ini berupa penelitian survey yang bersifat eksploratif untuk menemukan 
model-model pengembangan kultur akhlak mulia yang dikembangkan di beberapa 
sekolah di Indonesia, khususnya di sekolah dasar dan menengah. Sekolah-sekolah 
yang dijadikan objek penelitian adalah sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Peneliti 
mengambil sampel sekolah-sekolah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa 
Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, angket, dokumentasi, serta FGD. 
Data yang ditemukan kemudian dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang 
diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan 
pendekatan induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada variasi model pembentukan kultur 
akhlak mulia bagi siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Dari delapan sekolah yang 
menjadi sampel penelitian ini terlihat jelas variasi tersebut. Namun demikian jika 
dicermati ternyata ada kesamaan umum dari semua sekolah sampel yang diteliti, yakni 
menjadikan visi, misi, atau tujuan sekolah sebagai dasar pijakan untuk membangun 
kultur akhlak mulia di sekolah. Terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah ini perlu 
didukung dengan program-program sekolah yang tegas dan rinci yang mengarah pada 
terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah. Program-program ini akan berjalan dengan 
baik jika mendapatkan dukungan yang positif dari semua pihak yang terkait. Model 
ideal yang sebaiknya dikembangkan dalam pembentukan kultur akhlak mulia di 
sekolah di Indonesia baik di sekolah dasar maupun menengah adalah: sekolah 
sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang mengarah pada 
pembentukan kultur akhlak mulia di sekolah, ada dukungan berupa persepsi yang 
sama di antara civitas sekolah, ada kesadaran yang tinggi bagi seluruh civitas sekolah, 
ada kebijakan yang tegas dari kepala sekolah, ada program-program dan tata tertib 
sekolah yang jelas dan tegas, ada pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia dalam aktivitas 
sehari-hari di sekolah baik yang bersifat keagamaan maupun yang umum, ada 
dukungan dari semua pihak yang terkait dalam mewujudkan kultur akhlak mulia di 
sekolah, ada keteladanan dari para guru dan karyawan, ada sinergi antara tiga pusat 
pendidikan, ada reward dan punishment, dibutuhkan waktu yang lama dan dilakukan 
secara berkelanjutan, serta melibatkan semua mata pelajaran yang diajarkan di 
sekolah.  

 
Kata Kunci: Membangun kultur, akhlak mulia, siswa, pendidikan, dan Indonesia. 
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Mutu pendidikan di Indonesia, menurut pendapat sebagian pengamat pendidikan 

kita, tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah 

menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari 

cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Untuk 

mengantisipasi persoalan semacam itu pendidikan kita perlu diperhatikan dengan 

serius, misalnya dengan direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang 

lebih berkualitas dan siap menghadapi “dunia” masa depan yang penuh dengan 

problema dan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan 

perilaku moral yang mulia (Marzuki, 2008).  

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan seperti di atas, para peserta 

didik (siswa dan mahasiswa) harus dibekali dengan pendidikan khusus yang 

membawa misi pokok dalam pembinaan akhlak mulia. Pendidikan seperti ini dapat 

memberi arah kepada para peserta didik setelah menerima berbagai ilmu maupun 

pengetahuan dalam bidang studi (jurusan) masing-masing, sehingga mereka dapat 

mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat dengan tetap berpatokan pada nilai-

nilai kebenaran dan kebaikan yang universal.  

Keluarnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yakni 

UU no. 20 tahun 2003, menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

kita. Pada pasal 3 UU ini ditegaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi yang amat 

mulia dalam pembangunan bangsa ini. Tentu saja semua mata pelajaran selain dua 

mata pelajaran itu juga bersama-sama memiliki misi tersebut secara terintegratif. 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pendidikan adalah 

membangun kultur akhlak mulia di kalangan siswa. Kultur akhlak mulia dapat diartikan 

sebagai kualitas kehidupan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-

nilai akhlak mulia yang menghiasi sikap dan perilaku manusia dalam pengabdian 

hidupnya sehari-hari. Pengabdian ini tercermin dalam dua hubungan manusia, yakni 

hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Swt. (hablun minallah), dan hubungan dengan 

sesama manusia (hablun minannas), bahkan dalam berhubungan dengan alam 
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sekitarnya. Dalam rangka itu semua, penelitian tentang pembentukan kultur akhlak 

mulia di sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah, perlu dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan ingin menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimanakah 

model-model pembentukan kultur akhlak mulia bagi siswa pada pendidikan tingkat 

dasar dan menengah di Indonesia sekarang ini? dan bagaimanakah model 

pembentukan kultur akhlak mulia yang seharusnya dikembangkan bagi siswa pada 

pendidikan dasar dan menengah di Indonesia di masa mendatang? Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teortis maupun 

praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang agama dan humaniora, di samping juga untuk 

merangsang dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedang secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, khususnya para guru dan 

kepala sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.  

Untuk tujuan dan manfaat tersebut perlu dikaji dulu beberapa kerangka pemikiran 

yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan analisis terhadap data-data penelitian 

yang ada. Ada dua konsep dasar dengan penjabarannya yang perlu dikemukakan di 

sini, yaitu konsep dasar birokrasi pemerintahan dan otonomi daerah. 

 
1. Konsep Akhlak Mulia 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang 

merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat (Hamzah Ya’qub, 1988: 11). Sinonim dari kata akhlak ini 

adalah etika dan moral. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak 

jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan 

pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali 

mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya 

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada 

pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27).  

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi 

merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang pada pengamalan akhlak 

mulia. Dengan pemahaman yang jelas tentang konsep akhlak, seseorang akan 

memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkan tingkah lakunya sehari-hari, 

sehingga ia memahami apakah yang dilakukan benar atau tidak, termasuk akhlak 

mulia atau akhlak tercela.  
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Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok 

akhlak pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan 

penerapan yang dibenarkan Islam merupakan hal yang ma’ruf (Shihab, 1996: 255). 

Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, penindasan, 

keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang menolak 

keharusan menghormati kedua orangtua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf sebagai hal 

yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh melalui 

pencarian manusia dengan akalnya saja. Akhlak telah melekat dalam diri manusia 

secara fitriah. Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan 

batas kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak 

bermanfaat dan mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347). 

Ruang lingkup akhlak mulia, secara umum akhlak dibagi menjadi dua, yaitu 

akhlak mulia dan akhlak tercela (buruk). Akhlak mulia adalah yang harus kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sedang akhlak tercela adalah akhlak yang harus kita 

jauhi dan jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut 

Islam ruang lingkup akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Tuhan 

(Allah Swt.) dan akhlak terhadap makhluk (selain Allah Swt.). Akhlak terhadap makhluk 

masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, 

akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta 

akhlak terhadap benda mati.  

 

2.  Pembentukan Kultur Akhlak Mulia 

Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, culture, yang berarti kesopanan, 

kebudayaan, atau pemeliharaan (Echols dan Shadily, 1995: 159). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kultur juga diartikan sama, yakni kebudayaan, pemeliharaan, atau 

pembudidayaan (Tim Penyusun Kamus, 2001: 611). Kata kultur sekarang mulai 

banyak dipakai untuk menyebut budaya atau kebiasaan yang terjadi, sehingga dikenal 

istilah kultur sekolah, kultur kantor, kultur masyarakat, dan lain sebagainya. 

Untuk lebih memahami makna kultur dan sekaligus pembentukan kultur, perlu 

dijelaskan satu makna tentang kultur sekolah. Kultur Sekolah adalah tradisi sekolah 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. 

Tradisi itu mewarnai kualitas kehidupan sebuah sekolah. Oleh karena itu, nilai-nilai 

yang ditunjukkan dari yang paling sederhana, misalnya cara mengatur parkir 

kendaraan guru, siswa, dan tamu, memasang hiasan di dinding-dinding ruangan, 
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sampai persoalan-persoalan menentukan seperti kebersihan kamar kecil, cara guru 

dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas, cara kepala sekolah memimpin pertemuan 

bersama staf, merupakan bagian integral dari sebuah kultur sekolah (Depdiknas RI, 

2004: 11).  

Dengan demikian kultur merupakan kebiasaan atau tradisi yang sarat dengan 

nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam 

berbagai aspek kehidupan. Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapa pun 

dan di mana pun. Pembentukan kultur akhlak mulia berarti upaya untuk menumbuh-

kembangkan tradisi atau kebiasaan di suatu tempat yang diisi oleh nilai-nilai akhlak 

mulia.  

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi 

manusia yang berakhlak mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup 

panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang 

lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah. Selanjutnya 

selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan akhlak mereka 

dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan muamalah 

mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta didukung dengan 

keteladanan sikap dan perilaku Nabi, masyarakat madani (yang berakhlak mulia) 

berhasil dibangun Nabi yang kemudian terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya 

sepeninggal Nabi.   

Michele Borba juga menawarkan pola atau model untuk pembudayaan akhlak 

mulia. Michele Borba menggunakan istilah membangun kecerdasan moral. Dia menulis 

sebuah buku dengan judul Building Moral Intelligence: The Seven Essential Vitues 

That Kids to Do The Right Thing, 2001 (Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh 

Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi, 2008). Kecerdasan moral, menurut 

Michele Borba (2008: 4), adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal yang 

benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak 

berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. adalah 

sifat-sifat utama yang dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, berkarakter 

kuat, dan menjadi warga negara yang baik.  

Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak-anak 

disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus dilakukan anak untuk menumbuknan 

kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa 

hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang 
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dapat membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. Meskipun sasaran 

buku ini adalah anak-anak, namun bukan berarti tidak berlaku untuk orang dewasa, 

termasuk para siswa di SD hingga SMA. Dengan kata lain tujuh kebajikan yang 

ditawarkan oleh Michele Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam rangka membangun 

kecerdasan moralnya. 

 

Cara Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian riset dan pengembangan (Research and 

Deveopment atau sering disingkat R&D). Penelitian model R&D merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk memperoleh suatu sistem pengembangan pengetahuan di suatu 

tempat yang kemudian divalidasi dan dikembangkan untuk diterapkan pada tempat-

tempat yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu model 

pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, 

khususnya di tingkat dasar dan menengah.  

Atas dasar pengertian R&D tersebut, penelitian ini dirancang untuk tiga tahap. 

Tahap pertama dilakukan di tahun pertama (2009), tahap kedua dilakukan di tahun 

kedua (2010), dan tahap ketiga dilakukan di tahun ketiga (2011). Pada tahap pertama 

(tahun pertama), penelitian ini berupa penelitian survey yang bersifat eksploratif. Pada 

tahap ini penelitian dilakukan untuk memperoleh model-model pengembangan kultur 

akhlak mulia di beberapa sekolah di Indonesia.  

Subjek penelitian ini adalah para kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan 

siswa di beberapa sekolah di Indonesia, baik tingkat dasar maupun menengah, yang 

memiliki kualitas yang cukup baik dan juga memiliki dinamika yang cukup tinggi 

sehingga memberi pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku para 

siswanya. Pada tahap awal ini sekolah-sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah 

sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Peneliti mengambil sampel sekolah-sekolah di DKI 

Jakarta, Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah/Yogyakarta, dan Jawa Timur, terutama 

yang berada di kota-kota besar. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, angket, dokumentasi, dab fucus group discussion (FGD). Data-data yang 

sudah terkumpul kemudian diperiksa keabsahannya agar diperoleh data yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang 

bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu 

bisa berupa kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001: 209). 
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Hasil Penelitian 

Mengawali penyajian data penelitian ini, akan dipaparkan sekilas tentang 

sekolah-sekolah yang diteliti dan bagaimana sekolah-sekolah tersebut membangun 

kultur akhlak mulia bagi para siswa di sekolah maupun di luar sekolah. 

 
1.  Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen Yogyakarta 

SD Muhammadiyah Sapen berdiri pada tanggal 1 Agustus 1967. Sampai 

sekarang, SD Muhammadiyah Sapen dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang 

yang sangat membantu dalam proses belajar mengajarnya. Sebagai wujud dari 

kesungguhan dan keinginan memajukan potensi akademik siswa, SD Muhammadiyah 

Sapen mempunyai beberapa program khusus yaitu: 1) Program Akselerasi /PATAS 

(Cepat dan Tuntas); 2) Program CI MIPA (Cerdas Istimewa Matematika IPA), 3) 

Program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), dan 4) Program Afektif 

(pengembangan sikap) 

Visi SD Muhammadiyah Sapen adalah Membentuk Pribadi Muslim yang Unggul, 

Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Berwawasan Global. Dari visi ini kemudian 

dijabarkan dalam misi yang cukup rinci, yakni delapan hal penting seperti 

melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga potensi siswa 

dapat berkembang secara optimal dan seterusnya.  

Pengembangan kultur akhlak mulia di SD Muhammadiyah Sapen dilaksanakan 

melalui program afektif yang selalu dibina dan dipantau setiap hari. Guru tidak hanya 

sebagai pemantau saja, tetapi juga sebagai teladan yang harus memberi contoh, 

membiasakan, dan mengingatkan siswa secara berulang-ulang agar terbiasa 

menerapkan akhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah.  

Bersamaan dengan hal di atas SD Muhammadiyah Sapen juga mengembangkan 

budaya sekolah seperti: 1) Tadarrus al-Quran, 2) Hafalan surat-surat pilihan, 3) 

Hafalan doa-doa sehari-hari, 4) Melaksanakan shalat dluha, 5) Melaksanakan 5 S + 1 

J (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun + Jabat tangan), 6) Menjaga Akhlaqul 

Karimah, dan 7) Membiasakan diri berbusana Muslim/Muslimah. Budaya tersebut 

sudah terjadwal rutin setiap hari. 

SD Muhammadiyah Sapen sangat menekankan pembudayaan disiplin, seperti 

datang tepat waktu dan disiplin dalam bentuk lainnya. Budaya disiplin tidak hanya 
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dibuat untuk siswa saja, tetapi juga untuk guru. Masalah disiplin ini diatur dengan tata 

tertib sekolah. 

Pembentukan kultur akhlak mulia ini tidak hanya dibebankan kepada kepala 

sekolah, guru agama, dan guru PKN saja, tetapi semua guru bidang studi wajib 

mengarahkan siswa mereka, bahkan para karyawan dan masyarakat sekitar berhak 

menegur siswa yang berakhlak kurang mulia. Sebagai penghubung kegiatan anak di 

sekolah maupun di rumah, disediakan buku penghubung antara guru dengan orang 

tua, khususnya yang terkait dengan penerapan akhlak mulia, baik dalam bidang ibadah 

maupun kedisiplinan dan tanggung jawab anak. 

 
2.  Sekolah Dasar Islam PB. Soedirman Cijantung Jakarta Timur 

SD Islam PB. Soedirman adalah salah satu sekolah yang berdiri di bawah 

Yayasan Islam PB. Soedirman Cijantung Jakarta Timur. SD Islam PB. Soedirman ini 

telah cukup lama berkiprah dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat, yakni lebih 

dari 30 tahun. Sejak bulan September 2002 sekolah ini ditetapkan sebagai Sekolah 

Koalisi Regional/SEAMEO (South East Asia Minister of Education Organisation), 

sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

808/C.C3/Kep/OT/2002.  

Adapun visi SD Islam PB. Soedirman adalah: 1) Menjadikan pendidikan yang 

berkualitas berdasarkan iman dan taqwa; dan 2) Menjadikan sekolah yang berkualitas, 

menguasai IPTEK serta berwawasan global. Dua visi ini dijabarkan menjadi lima misi, 

yakni menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, 2) Berprestasi akademis dan non 

akademis di tingkat nasional maupun internasional, 3) Melaksanakan kurikulum 

nasional, lokal, dan khas Yayasan serta internasional, 4) Menghasilkan lulusan yang 

mampu berkomunikasi dengan bahasa asing, 5) Menghasilkan lulusan yang 

menguasai teknologi informasi 

Pengembangan kultur akhlak mulia di SD Islam PB. Soedirman lebih banyak 

melalui kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Pendalaman keagamaan untuk 

mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dengan cara penambahan jam/volume 

tatap muka, melebihi standar yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas). Adapun pembudayaan akhlak yang bersifat umum tidak diprogramkan 

secara khusus oleh sekolah, kecuali yang sudah diatur dalam tatatertib sekolah.  

Langkah formal yang dilakukan oleh sekolah untuk membangun kultur akhlak 

mulia adalah: 1) Menjadikan kemampuan membaca al-Quran sebagai kompetensi 

lulusan, 2) Kebijakan shalat Zhuhur berjama’ah yang dilaksanakan secara 
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bergelombang, 3) Seperampat jam sebelum dilaksanakannya KBM dilaksanakan 

tadarrus (dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan baca al-Quran siswa), 4) 

Kegiatan mengaji al-Quran dibimbing oleh guru al-Quran khusus di setiap kelas, 5) 

Kegiatan mengaji al-Quran untuk kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan setiap hari, untuk 

kelas 4 dan 5 dilaksanakan dua hari dalam seminggu, sedangkan kelas 6 hanya sehari, 

yaitu pada hari Jum’at, dan 6) Setiap hari secara bergiliran siswa diberi kesempatan 

untuk melakukan shalat Dluha di masjid. 

Aktivitas yang dilaksanakan untuk menunjang terwujudnya kultur akhlak mulia di 

SD Islam PB. Soedirman antara lain: 1) MABIT (Malam Bina Iman Taqwa) dan outbond, 

2) Pesantren Ramadhan, 3) Pesantren kilat (pada waktu ada liburan), 4) MTQ 

(Musabawah Tilawatil Quran), 5) MHQ (Musabaqah Hifdzil Quran), 6) Field trip - 

dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan objek utama masjid, museum, dan 

beberapa tempat yang relevan dengan upaya membangun pengetahuan dan karakter 

siswa dan 7) Marawis. 

 

3.  Sekolah Dasar Terpadu Krida Nusantara Bandung 

SD Terpadu Krida Nusantara Bandung berada di sekitar perbukitan Gunung 

Manglayang kawasan timur Kota Bandung. SD swasta ini dikelola di bawah Yayasan 

Krida Nusantara bersama-sama dengan SMA Terpadu Krida Nusantara. Tenaga 

operasional sekolah berjumlah 31 orang.  

Visi sekolah ini diungkapkan dalam rumusan KRIDA TERPADU BINA CITA 

INSAN MANDIRI. Tujuh cita-cita luhur itu adalah: Terpadu dalam berkarya, Eksis 

dalam lingkungan pendidikan, Ramah tamah dan rendah hati, Prestasi dan kreasi, 

Agama pedoman dasar, Disiplin dalam bertindak, dan Ulet, tekun, dan mandiri. 

Adapun misi sekolah ini adalah sebagai berikut: 1) Membina dan menumbuh-

kembangkan keterampilan siswa, 2) Memberikan sumbangsih yang berharga dalam 

dunia pendidikan, 3) Membina budi pekerti luhur, 4) Meningkatkan prestasi dan daya 

kreasi siswa, 5) Mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan, 6) Membina budaya 

bersih dan budaya tertib belajar melalui penegakan kedisiplinan dan 7) 

Mengembangkan minat dan bakat siswa. 

Pengembangan kultur akhlak mulia menempati perhatian serius di SD Terpadu 

Krida Nusantara Bandung. Secara tegas program pengembangan kultur akhlak mulia 

dinyatakan dalam Program Pembiasaan yang mencakup: 1) Shalat Zhuhur berjama’ah 

setiap hari, 2) Makan dan doa bersama setiap hari, 3) Hafalan surat-surat pendek al-



 10

Quran dan lagu wajib nasional setiap hari, 4) Kepemimpinan kelas bergiliran dan imam 

shalat, 5) Mengikuti upacara bendera Senin dan hari-hari besar nasional, 6) Siswa 

membiasakan untuk mengikuti kegiatan peringatan hari besar nasional dan 

keagamaan, dan 7) Siswa membiasakan untuk mengikuti pekan kreativitas setiap 

tengah semester. 

Secara khusus kultur akhlak mulia dikembangkan melalui program keagamaan 

dengan motto program: “MELEBAH MENEBAR UKHUWAH.” Program ini 

dikoordinasikan oleh sebuah Tim Pendidikan Agama Islam yang terdiri atas tiga orang 

guru. Program ini mencakup kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Program kegiatan 

rutin mencakup pembiasaan kegiatan-kegiatan keagamaan harian dan mingguan. 

Tim PAI ketika melakukan program pembiasaan akhlak mulia membuat satu 

model yang dinamai “Model Mendisiplin Anak Melalui Pendekatan Sentuhan Qalbu” 

melalui falsafah “Kopeah.” “Kopeah” merupakan singkatan dari kata-kata 

“Komunikasikan,” “Perhatikan,” “Hormati,” dan “Hargai.” Tim PAI juga membuat 

prosedur operasional pemecahan masalah ketika menangani anak bermasalah dengan 

versi “Sentuhan Qalbu.” Prosedur tersebut meliputi Tahapan Diagnosis, Tahapan 

Observasi, Tahapan Klinis, dan  Tahapan Penguatan. 

Peran orang tua siswa dalam pembentukan akhlak mulia menjadi sangat penting. 

Sekolah menggunakan media “BUKU PENGHUBUNG” untuk mengkontrol dan 

memperkuat pembiasaan akhlak mulia siswa di rumah.   

 
4.  Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Yogyakarta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Yogyakarta terletak di Kelurahan 

Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan kondisi lingkungan 

berhadapan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Yogyakarta, 

bersebelahan dengan perguruan tinggi swasta terkemuka, yaitu Universitas Islam 

Indonesia (UII), perkantoran (BRI, BTN), pusat bisnis (Kentucky, Counter HP, dll.), 

pasar tradisional (pasar Terban) serta pusat kios buku dan toko buku. Secara garis 

besar sarana dan prasarana SMPN 8 Yogyakarta relatif cukup lengkap dan memadai. 

 Visi SMPN 8 Yogyakarta adalah: “Mewujudkan sekolah sebagai pusat 

pendidikan untuk membentuk manusia yang religius, rasional, reflektif, teknologis, 

prospektif, responsif, komunikatif, dan berwawasan global.” Sedang misinya adalah: 1) 

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, 2) Mampu berpikir dan 

bertindak rasional, 3) Komunikatif terhadap lingkungan hidupnya, 4) Memiliki kepekaan 

yang tinggi terhadap perubahan dan perkembangan zaman 5) Reflektif terhadap 
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perkembangan dan perubahan zaman, 6) Mampu menerapkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan 7) Memiliki prospektif masa depan yang cerah dan 

mantap. 

Upaya yang dilakukan sekolah dalam rangka pengembangan kultur akhlak mulia 

meliputi beberapa hal, yakni: 1) Melalui program pembinaan rutin kegiatan keagamaan 

sesuai dengan agama masing-masing, seperti: kegiatan PHBI, Jum’atan (bagi yang 

beragama Islam), program Ramadhan (zakat, buka puasa bersama), program Qurban, 

2) Melalui pembiasaan seperti: mengucap salam dan bersalaman apabila bertemu, 

saling menegur apabila berjumpa, mengucapkan terima kasih, shalat Dluha ketika 

istirahat, 3) Pembinaan secara khusus bagi siswa yang telah melanggar aturan yang 

telah disepakati bersama, dan 4) Penerapan tata tertib yang telah dibuat oleh pihak 

sekolah dalam bentuk buku saku. Pelanggaran terhadap tata tertib dengan 

menggunakan sistem poin dan sanksi yang diberikan tergantung poin yang telah 

didapat siswa. 

Hasil yang telah diperoleh sampai saat sekarang ini dengan program 

pembentukan akhlak mulia yang dikembangkan di sekolah adalah terbentuknya sikap 

yang baik dari sebagian besar warga sekolah. Selain itu siswa juga terbiasa 

mengucapkan terima kasih, menegur dan bersalaman apabila berjumpa, shalat Dluha 

saat istirahat sekolah, Jum’atan secara rutin. Program yang belum dapat dilakukan 

sekolah yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, karena kebersihan juga merupakan 

tuntunan agama. Hal itu dikarenakan faktor dari luar seperti pedagang yang 

menjajakan jajanan di sekitar sekolah dan kurang memerhatikan faktor kebersihan. 

 

5.  Sekolah Menengah Pertama Negeri 244 Jakarta Utara 

SMPN 244 Jakarta Utara ini secara formal berdiri pada tahun 1986. Sebelumnya 

SMP ini merupakan  SMPN 114 KJ (kelas jauh), artinya dalam kegiatan operasional 

SMPN 114 KJ ini menginduk pada SMPN 114 di daerah Semper Jakarta Utara. Pada 

perkembangan selanjutnya SMPN 114 KJ berganti nama menjadi SMPN 244 Jakarta 

berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Depdikbud Jakarta nomor 0886/0/1986 

tertanggal 22 Desember 1986.  

SMP ini memiliki visi: “UNGGUL DALAM IPTEK DAN IMTAQ.” Indikator visi ini 

adalah: 1) Unggul dalam bidang akademik, 2) Unggul dalam bidang nonakademik dan 

3) Luhur dalam budi pekerti. Adapun misi sekolah ini adalah: 1) Melaksanakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, 2) Melaksanakan pembinaan 
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pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan 3) Meningkatkan 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral, agama, dan budaya. 

Dalam rangka pengembangan kultur akhlak mulia, SMPN 244 Jakarta lebih 

mengandalkan pengembangan diri dalam bidang kerohanian, baik kerohanian Islam 

(rohis) maupun kerohanian Kristen (rokris). Pengembangan diri dalam bidang 

kerohanian ini antara lain: 1) Pembiasaan rohis dan rokris yang dilaksanakan setiap 

hari Senin (Senin pertama dan Senin ketiga) dan hari Jum'at, 2) Pembiasaan shalat 

Jum'at berjamaah di sekolah, 3) Pengembangan diri/ekskul kesenian yang 

dilaksanakan setiap hari sabtu, meliputi pengembangan diri marawis dan qasidah. 

Meskipun pengembangan akhlak mulia ini melalui kegiatan keagamaan, namun 

guru yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya tidak hanya guru agama, tetapi 

juga guru-guru lain yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk hal tersebut. 

Bahkan yang menjadi motor penggerak dalam upaya tersebut adalah guru olahraga 

dan guru fisika. Pengembangan akhlak mulia ini juga didukung dengan pengembangan 

disiplin sehari-hari, seperti siswa datang tepat waktu dan jika terlambat dikenai sanksi. 

Setiap hari selalu ada guru yang bertugas menyambut kedatangan siswa dengan sapa 

dan jabat tangan. Siswa dibiasakan untuk selalu mengucapkan salam dan berjabat 

tangan ketika ketemu dengan guru. 

 
6.  Sekolah Menengah Pertama Negeri 44 Bandung 

SMPN 44 Bandung merupakan salah satu SMP yang dikelola pemerintah yang 

berusaha mengembangkan kultur akhlak mulia. Keinginan untuk mewujudkan kultur ini 

tercermin dalam visi, misi, dan tujuan sekolah yang dirancang untuk itu.  

Adapun visi sekolah ini adalah: "Mewujudkan warga SMPN 44 yang agamis, 

berkualitas dalam prestasi, kreatif serta unggul dalam pembelajaran berbasis teknologi 

pada tahun 2012". Dari visi ini kemudian dirumuskan misi sekolahnya, yaitu: 

"Melaksanakan pembelajaran yang membekali keterampilan dan kecakapan hidup 

berbasis teknologi, memberikan bekal dalam menghadapi tantangan kehidupan dan 

unggul menghadapi berbagai tantangan dalam era globalisasi, serta membentuk 

pribadi yang religius, agamis, berakhlak mulia, cerdas dan berpengetahuan luas".  

Memerhatikan perkembangan yang terjadi di SMPN 44 Bandung, pihak sekolah 

menggunakan dua jalur dalam rangka membangun akhlak mulia warga sekolahnya, 

yaitu jalur keagamaan dan jalur umum yang tercermin dalam penetapan tata tertib 

yang diberlakukan pihak sekolah. 
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Dalam rangka membangun pribadi yang religius, agamis, dan berakhlak mulia, 

ada dua strategi yang secara khusus disiapkan oleh SMPN 44 Bandung, yaitu: (1). 

Menyiapkan siswa/siswi dalam kegiatan spiritual, dan (2). Melaksanakan pembiasaan 

spiritual. Dua strategi yang disiapkan oleh SMPN 44 Bandung ini diwujudkan dalam 

kegiatan kongkrit yang merupakan program sekolah dalam bentuk pengembangan diri 

rutin. Kegiatan pengembangan diri rutin yang terprogram dan bersifat keagamaan ini 

meliputi pembacaan Shalawat Nabi, Sayyidul Istighfar, Asma’ul Husna, dan Kultum 

dilakukan dari pukul 06.30-07.30, Shalat Dluha Bersama setiap hari dengan jadual 

setiap kelas bergantian, dan lain-lain. 

Pembiasaan yang bersifat umum dilakukan melalui pelaksanaan janji siswa dan 

tata tertib yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang terdapat dalam janji siswa dan 

tata tertib serta dilaksanakan di sekolah, secara langsung maupun tidak langsung, 

merupakan cara sekolah dalam mendukung terwujudnya pribadi yang religius, agamis, 

dan berakhlak mulia.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam janji siswa dan tata tertib meliputi nilai-nilai 

cinta tanah air (patriotisme), menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan orang tua, 

menjaga kehormatan guru, menjaga kehormatan sekolah, tanggung jawab, 

kedisiplinan, ketakwaan, kejujuran, amanat, toleransi, kerukunan, kepedulian, 

kemandirian, kesopanan, kesantunan, keindahan, kerapihan, kebersihan, kepedulian 

terhadap lingkungan, aktif, dinamis, dan kerajinan. Melalui janji siswa dan tata tertib 

sekolah ini, SMPN 44 Bandung berusaha keras untuk menanamkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Menurut laporan yang disampaikan kepala sekolah dan guru, 

dalam kurun sepuluh tahun terakhir, yakni semenjak tahun 2001, telah terjadi 

penurunan yang drastis berkaitan dengan tingkat kenakalan yang dilakukan oleh siswa 

SMPN 44 Bandung. 

 
7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta  

SMA Negeri 1 Yogyakarta adalah SMA Teladan Bagian A, tetapi karena 

dianggap berhasil, maka pada tanggal 30 November 1962 melalui SK Mendikbud 

nomor 34/SK/BIII, mengangkat SMA Teladan A menjadi Teladan ABC yang 

selanjutnya berubah namanya menjadi SMA Negeri 1 Yogyakarta. Meskipun demikian, 

hingga sekarang, masyarakat Yogyakarta lebih mengenal SMA Negeri 1 Yogyakarta 

dengan nama SMA Teladan.  

Pada tahun 1998 SMA Negeri 1 Yogyakarta ditunjuk sebagai sekolah 

berwawasan unggulan. Pada tahun 2002 SMA Negeri 1 Yogyakarta mulai membuka 
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program kelas akselerasi. SMA Negeri 1 Yogyakarta juga ditunjuk sebagai Sekolah 

Model Budi Pekerti dan oleh Kandepag juga ditunjuk sebagai Sekolah Model 

Pendidikan Agama Islam.  

SMA Negeri 1 Yogyakarta memiliki visi: “Terwujudnya sekolah yang mampu 

menghasilkan keluaran yang berakar budaya bangsa, berwawasan kebangsaan, dan 

bercakrawala global.” Sedang misinya adalah sebagai berikut: 1) Mengembangkan 

kemampuan akademik bercakrawala global dengan penerapan dan pengembangan 

kurikulum yang berlaku, baik kurikulum lokal, nasional, maupun kurikulum global, 2) 

Mengembangkan kedisiplinan, kepemimpinan serta ketaqwaan melalui berbagai 

kegiatan kesiswaan baik melalui organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, 

keagamaan, maupun kegiatan lain yang berakar budaya bangsa, 3) Mengedepankan 

sikap berkompetisi yang sportif melalui berbagai bidang dan kesempatan dengan 

mengedepankan semangat kebangsaan, dan 4) Menanamkan keteladanan dan budi 

pekerti melalui pengembangan kultur sekolah yang sesuai dengan norma keagmaan, 

norma sosial-kemasyarakatan, dan norma kebangsaan. 

Dengan dijadikannya SMA Negeri 1 Yogyakarta sebagai sekolah model budi 

pekerti dan sekolah model Pendidikan Agama Islam maka di sekolah ini diadakan 

program-program khusus dalam rangka membangun kultur akhlak mulia. Program 

pembangunan kultur akhlak mulia di sekolah ini dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan dengan target-target yang sudah direncanakan. Adapun program-

program yang dilakukan oleh sekolah adalah: 1) GWT (Gladi Widya Teladan), 2) 

Mentoring Agama Islam, 3) KIP (Kajian Intensif Pekanan) dan PUKAT (Pengajian 

Untuk Kelas Tiga), 4) Kantin kejujuran, 5) Ramadhan Teladan, 6) Desa Binaan, 7) 

BAZIS, dan 8) Agenda rutinitas  

Keberhasilan program-program tersebut dikarenakan terjalinnya komunikasi yang 

baik dari seluruh elemen sekolah, terutama dengan organisasi siswa dan alumnus. 

Organisasi siswa di sini adalah Osis Bhineka Teladan Bhakti dan Rohis al-Uswah. 

Kedua organisasi ini yang mewadahi aspirasi para siswa. Adanya semangat 

almamater yang tinggi dari para alumnus sangat banyak membantu pengembangan 

akhlak mulia di sekolah ini. Hal ini terbukti dengan dibentuknya KATY (Keluarga Alumni 

Teladan Yogyakarta).  

 
8. Sekolah Menengah Atas Negeri 18 Surabaya  

Pada mulanya SMA Negeri 18 Surabaya adalah sebuah sekolah yang 

merupakan proyek penelitian pendidikan IKIP Surabaya yang diberi nama Proyek 
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Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) yang mulai dibuka pada tahun 1972. PPSP 

inilah yang merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 18 Surabaya. Pada tanggal 10 

Oktober tahun 1986, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 0709/10/1986 tentang Penegerian Sekolah 

Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, nama PPSP IKIP Surabaya berganti nama menjadi SMA Negeri 18 

Surabaya, yang tetap menempati gedung PPSP IKIP Surabaya.  

Visi yang dikedepankan oleh SMA Negri 18 Surabaya adalah: “Terwujudnya 

sekolah yang unggul dalam membentuk manusia yang cerdas, memiliki kecakapan 

hidup dan berbudi pekerti luhur.” Seiring dengan visi di atas, misi yang dicanangkan 

oleh SMA Negeri 18 Surabaya adalah: 1) Mengoptimalkan pemberdayaan seluruh 

sumber daya manusia yang ada di sekolah, 2) Melaksanakan proses pembelajaran 

secara efektif dan inovatif dengan menumbuhkan sikap disiplin dan tertib, 3) 

Mengoptimalkan kegiatan kreativitas akademik dan IPTEK, 4) Mengoptimalkan 

kegiatan ekstrakurikuler, 5) Mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling, 6) 

Mengintegrasikan kecakapan hidup dan IMTAQ ke dalam proses pembelajaran setiap 

mata pelajaran, dan 7) Menumbuhkembangkan semangat bersaing, kemandirian 

dengan sikap berbudi pekerti luhur. 

Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.3335/C.C1/TU 2009 tentang 

sosialisasi pendidikan Akhlak Mulia th. 2009 di  SMA Negeri 18 Surabaya, dapat 

dikemukakan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia di SMA Negeri 

18 Surabaya bertujuan untuk: 1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa 

khususnya  serta warga sekolah pada umumnya, 2) Menumbuhkan rasa peduli dan 

sayang pada anak-anak yatim/anak yang kurang mampu, 3) Menumbuhkan rasa 

peduli terhadap lingkungan sekolah, 4) Membudayakan dan menciptakan sekolah yang 

bersih dan aman, 5) Mengembangkan kreativitas siswa dalam mengekspresikan 

pengetahuan dan keterampilannya, 6) Menumbuhkembangkan apresiasi serta 

pemahaman siswa khususnya serta warga sekolah umumnya terhadap pendidikan 

akhlak mulia, 7) Menambah kegiatan ekstrakurikuler siswa yang belum terlaksana di 

sekolah,  dan 8) Membantu sekolah dalam pengelolaan kegiatan pendidikan akhlak 

mulia di SMA Negeri 18 Surabaya. 

Adapun sasaran pelaksanaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia di SMA 

Negeri 18 Surabaya adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah.  



 16

Untuk kelancaran dan ketertiban proses kegiatan siswa di sekolah dalam rangka 

pengembangan kultur akhlak mulia, SMA Negeri 18 Surabaya membuat peraturan tata 

tertib siswa yang terbagi dalam beberapa bagian. Tata tertib ini terkait dengan 1) Hal 

Masuk dan Seragam Sekolah, 2) Kewajiban Siswa, 3) Larangan, dan 4) Sanksi. Setiap 

siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi. Ini 

ditetapkan sekolah agar siswa dapat lebih disiplin dan berdaya guna untuk dirinya, 

keluarga, lingkungannya, dan negara.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari kedelapan sekolah di atas, ternyata terdapat variasi manajemen dan 

prosedur serta proses yang dilakukan dalam rangka pengembangan kultur akhlak 

mulia di sekolah-sekolah tersebut, termasuk program-program yang dirancang untuk 

itu. Dari berbagai manajemen dan prosedur yang ditempuh di masing-masing sekolah 

dalam penerapan kultur akhlak mulia tersebut, berikut akan dibahas hal-hal penting 

yang terkait dengan permasalahan penelitian. Ada dua hal penting yang akan dibahas 

pada bagian ini, yaitu hal-hal penting dalam pengembangan kultur akhlak mulia di 

berbagai sekolah dan model pengembangan kultur akhlak mulia yang ideal. 

Secara umum, hampir semua sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

memiliki visi dan misi yang mendukung terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah. Visi 

dan misi sekolah merupakan cita-cita sekaligus menjadi arah yang akan dilalui dan 

dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu tertentu. Dengan menetapkan 

pengembangan kultur akhlak mulia dalam visi atau misi sekolah, maka sekolah 

memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkannya dalam waktu yang 

sudah direncanakan. Dengan demikian, sekolah sudah selayaknya melakukan upaya-

upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, baik melalui perangkat aturan sekolah (tata 

tertib sekolah) atau program-program sekolah dan juga melalui pembiasaan nilai-nilai 

akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di sekolah baik yang terkait dengan 

pembiasaan keagamaan maupun pembiasaan nilai-nilai kebaikan yang umum.  

Harus juga disadari bahwa membangun kultur sekolah memerlukan waktu yang 

relatif lama. Budaya salam, senyum, sapa, jabat tangan, dan ucapan selamat harus 

selalu diupayakan dan tidak hanya berhenti sampai batas waktu tertentu, tetapi sampai 

tercapai kultur akhlak mulia yang dicita-citakan sekolah.  

Ketercapaian budaya atau kultur akhlak mulia yang diujudkan dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah yang disertai dengan nilai-
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nilai ibadah tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Usaha-usaha untuk 

tegaknya peraturan/tata tertib sekolah jangan hanya berhenti pada dimilikinya 

peraturan itu, tetapi perlu ditegakkan melalui keterpaduan IPTEK dan IMTAQ. Melalui 

IPTEK, civitas sekolah harus meningkatkan mutu akademiknya, yaitu dengan belajar 

dan mengajar yang giat melalui cara yang lebih praktis, efektif, dan efisien, sedangkan 

melalui IMTAQ siswa dapat menjadi manusia yang memiliki kultur akhlak mulia yang 

bercirikan nilai-nilai agama dan moral serta kebiasaan-kebiasaan yang berperadaban 

luhur. 

Semua sekolah sampel dalam penelitian ini memandang begitu pentingnya tata 

tertib atau aturan sekolah dalam rangka mewujudkan akhlak mulia di sekolah. Semua 

sekolah sampel memiliki tata tertib sekolah yang arahnya untuk terwujudnya kultur 

akhlak mulia. Dalam mengawal berlakunya tata tertib ini masing-masing sekolah 

berbeda-beda. Ada yang dengan ketat memberlakukan tata tertib sekolah dan bagi 

yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi yang tegas. Dengan ketentuan yang 

tegas, memang aturan dapat berjalan dengan baik, sehingga apabila siswa sudah 

terbiasa mengikuti aturan, maka tidak ada beban lagi bagi siswa untuk tunduk dan 

patuh pada aturan tersebut.  

Di perlukan kesamaan persepsi, visi, dan wawasan kepala sekolah, para guru, 

karyawan, dan semua siswa di sekolah dalam menyikapi nilai-nilai (values) yang 

berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu guru, yang perlu dipandang sebagai 

satu kesatuan (integrated). Nilai-nilai (values) dimaksud adalah nilai-nilai agama, 

tradisional, budaya, budi pekerti, akhlak, moral, etika, kecintaan pada tanah air, 

kebangsaan, keyakinan, atau nilai-nilai yang melekat pada diri manusia, dan nilai-nilai 

life skills. Nilai-nilai atau values seharusnya dipandang sebagai bentuk integritas, 

harkat, dan martabat manusia. Untuk itu tugas membangun kultur akhlak mulia tidak 

hanya dibebankan pada guru Pendidikan Agama dan guru PKn saja, tetapi tugas mulia 

ini menjadi tugas bersama semua guru (termasuk kepala sekolah) serta pegawai yang 

ada di sekolah yang bersama-sama membimbing dan mengajak para siswa untuk 

mewujudkannya di sekolah. 

Untuk mendukung terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah, terutama bagi para 

siswa, sekolah harus merancang program-program khusus untuk mewujudkan kultur 

tersebut. Sekolah-sekolah sampel yang diteliti telah merancang program-program 

sekolah yang secara khusus mengarah pada terwujudnya kultur akhlak mulia tersebut. 

Dari sekolah-sekolah sampel juga terlihat bahwa sekolah-sekolah yang lebih berhasil 
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mengembangkan kultur akhlak mulia adalah sekolah-sekolah yang menerapkan kultur 

agama secara baik.  

Nilai-nilai akhlak mulia bukan sekedar untuk diketahui atau dipahami siswa, tetapi 

untuk dikerjakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perlu 

diteladankan kepada orang lain. Di sinilah pentingnya nilai keteladanan para guru dan 

karyawan (termasuk kepala sekolah) dan juga orang tua siswa dan masyarakat dalam 

memotivasi siswa dan menerapkan akhlak mulia. Semuanya harus dilakukan secara 

berkelanjutan sehingga menjadi kultur atau budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik 

di sekolah maupun di luar sekolah.  

Komite sekolah juga memiliki peran yang cukup besar dalam terwujudnya kultur 

akhlak mulia di sekolah. Keikutsertaan komite dalam memikirkan dan mendukung 

terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah akan menjadikan sekolah lebih 

bersemangat dalam melaksanakan amanah ini.  

Dukungan komite sekolah tidak hanya merupakan dukungan moral bagi sekolah, 

tetapi sekaligus juga dukungan material yang dapat membantu kelancaran aktivitas 

sekolah, termasuk dalam membangun kultur akhlak mulia. Orang tua siswa juga harus 

bersama-sama sekolah dalam mendukung terwujudnya kultur akhlak mulia ini di 

sekolah, terutama bagi para siswanya.  

Dari delapan sekolah sampel di atas baik di tingkat sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, tidak ditemukan program-

program spesifik yang membedakan penerapan akhlak mulia di ketiga tingkat sekolah 

tersebut. Karena itulah, model pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah cukup 

dibuat satu model yang bisa dipakai untuk seluruh sekolah pada tiga tingkatan sekolah 

yang berbeda, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah 

menengah atas. 

Untuk terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah secara umum, perlu 

diperhatikan hal-hal di bawah ini: 

1. Sekolah atau lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang seharusnya 

selalu mengusahakan dan mengembangkan perilaku organisasinya agar menjadi 

organisasi yang dapat membentuk perilaku para siswa agar menjadi orang-orang 

yang sukses tidak hanya mutu akademiknya tetapi sekaligus mutu 

nonakademiknya. 

2. Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang secara tegas 

menyebutkan keinginan terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah.  
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3. Untuk mengembangkan akhlak mulia di sekolah cukup penting diperhatikan 

perlunya persepsi yang sama di antara civitas sekolah bahkan juga persepsi orang 

tua siswa dan masyarakat dan didukung oleh pimpinan sekolah (kepala sekolah) 

yang memiliki komitmen tinggi. 

4. Untuk pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah juga diperlukan program-

program sekolah yang secara tegas dan rinci mendukung terwujudnya kultur 

akhlak mulia tersebut. 

5. Nilai-nilai semisal humanisme, toleransi, sopan santun, disiplin, jujur, mandiri, 

bertanggung jawab, sabar, empati, dan saling menghargai perlu dibangun tatkala 

siswa berada di sekolah dan di lingkungannya. 

6. Pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah juga memerlukan peraturan atau 

tata tertib sekolah yang tegas dan rinci.  

7. Untuk mendukung kelancaran pengembangan kultur akhlak mulia, sekolah juga 

sebaiknya menyiapkan seluruh perangkat lunak pembelajaran di kelas, seperti 

kurikulum, silabus, RPP (terutama materi dan strategi pembelajaran), hingga 

sistem penilaiannya. 

8. Agar pengembangan kultur akhlak mulia lebih efektif, maka diperlukan keteladanan 

dari para guru (termasuk kepala sekolah) dan para karyawan. 

9. Diperlukan juga dukungan nyata dari komite sekolah baik secara moral maupun 

material demi kelancaran pengembangan kultur akhlak mulia di sekolah ini. 

10. Orang tua siswa dan masyarakat juga berpengaruh besar dalam pengembangan 

kultur akhlak mulia di kalangan siswa, terutama di luar sekolah. 

11. Tiga pusat pendidikan seharusnya seiring dan sejalan (sinergis) demi kelancaran 

pengembangan kultur akhlak mulia bagi para siswa. 

12. Membangun komunikasi yang harmonis antara guru, orang tua siswa, dan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan kultur akhlak mulia di kalangan siswa di 

sekolah juga sangat penting diadakan. 

13. Punishment and reward bisa juga bisa diterapkan untuk memotivasi siswa dan 

seluruh civitas sekolah. 

14. Membangun kultur akhlak mulia secara melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

melalui pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. 

15. Membangun kultur akhlak mulia melalui semua mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah yang ditempuh dengan cara terintegrasi. 
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16. Membangun kultur akhlak mulia di sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab 

guru agama, guru PKN atau guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan), tetapi hjuga 

menjadi tanggung jawab semua guru dan seluruh civitas sekolah.  

17. Terwujudnya kultur akhlak mulia di sekolah juga membutuhkan dukungan sarana 

prasarana sekolah yang memadai. 

18. Sekolah sebaiknya memiliki buku panduan pengembangan kultur akhlak mulia 

yang komprehensif. 

19. Sebagai kelengkapan perangkat untuk kelancaran pengembangan kultur akhlak 

mulia, perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi program. 

 
Penutup 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas beserta pembahasannya dapat 

disimpulkan bahwa ada variasi model pembentukan kultur akhlak mulia bagi siswa di 

sekolah-sekolah di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. 

Karena itu, model yang ideal dalam pembentukan kultur akhlak mulia di sekolah di 

Indonesia baik di tingkat dasar maupun menengah perlu memadukan praktik-praktik 

yang ada di berbagai sekolah tersebut dengan mengambil yang baik dan bisa 

diterapkan di sekolah-sekolah secara umum.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, bisa disarankan agar pemerintah, terutama 

Depdiknas RI, memerhatikan pembangunan kultur akhlak mulia di sekolah. Orang tua 

siswa juga jangan hanya mengandalkan sekolah dalam membangun akhlak mulia para 

siswa, tetapi orang tua siswa harus mendukung sekaligus mengawal anak-anaknya 

dalam pembangunan kultur akhlak mulia ini. Begitu juga para guru dan karyawan 

sekolah hendaknya menjadi teladan bagi para siswanya dalam pembangunan kultur 

akhlak mulia di sekolah. 
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