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ABSTRAK 
 

Choirul Annas, NIM. 1510110155, Manajemen Pembinaan Akhlak Kelas XI di 

Madrasah Aliyah Ma’ahid Kudus, Program Strata 1 (S.1) Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus, 2020. 

Akhlak bagi peserta didik sangat dipentingkan untuk mengaplikasikan 

nilai-nilai Islam. Melalui manajemen pembinaan akhlak, peserta didik akan lebih 

terkontrol dalam memperbaiki akhlak sesuai dasar Al-Qur’an dan Sunnah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) penerapan manajemen 

pembinaan akhlak kelas XI di Madrasah Aliyah Ma’ahid Kudus, dan (2) faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan manajemen pembinaan 

akhlak kelas XI di Madrasah Aliyah Ma’ahid Kudus. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang disajikan secara 

deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh berupa kalimat. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah (1) Manajemen pembinaan 

akhlak dilakukan dengan maksimal oleh para pendidik dengan menjalankan 

sesuai prosedur dan tupoksi masing-masing. (2) Peserta didik senantiasa patuh 

terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pendidik. Hal ini karena adanya faktor 

keseriusan pendidik dalam melaksankan manajemen. (3) Peserta didik yang 

masih sulit dikontrol akan menjadi sorotan para pendidik saat adanya evaluasi 

dan juga dikomunikasikan juga dengan orang tua / wali peserta didik. (4) 

Baiknya akhlak peserta didik baik didalam madrasah menurut penilaian pendidik 

atau penilaian masyarakat ditempat PDL menjadi sorotan keberhasilan dalam 

pelaksanaan manajemen. 

Peneliti telah menemukan temuan dan implikasinya dalam penelitian ini. 

Terutama dalam manajemen yang dilakukan. Peneliti menemukan suksesnya 

manajemen yang dilakukan oleh pendidik di Madrasah Aliyah Ma’ahid adalah 

adanya SDM yang baik. Bisa dikatakan baik karena masing-masing yang 

bertugas berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga dalam 

runtutan pelaksanaan manajemen berjalan sempurna. Implikasinya adalah 

menuju keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan, yaitu menciptakan 

peserta didik menjadi pribadi yang sholih dan muslih. Hal ini bisa dilihat pada 

aktifitas hariannya meliputi sikap, ibadah, dan kemampuannya dalam 

berdakwah. 

 

Kata kunci: Manajemen, Pembinaan dan Akhlak 

 


