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ABSTRAK 

 

 Zumrotul Wakhidah, NIM. 112295, Strategi Guru dalam 

Mengembangkan Kemampuan Penyesuaian Diri  Siswa yang Baik pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MA Darul Hikam Kalirejo Undaan Kudus. Program 

S.1 Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pembelajaran Akidah 

Akhlak di MA Darul Hikam Kalirejo Undaan Kudus, (2) Strategi guru dalam 
mengembangkan kemampuan penyesuaian diri siswa yang baik pada mata 
pelajaran akidah akhlak di MA Darul Hikam Kalirejo Undaan kudus, (3) 

Hambatan pada strategi guru dalam mengembangkan kemampuan penyesuaian 
diri siswa yang baik pada mata pelajaran akidah akhlak di MA Darul Hikam 

Kalirejo Undaan Kudus, (4) Solusi dari hambatan pada strategi guru dalam 
mengembangkan kemampuan penyesuaian diri siswa yang baik pada mata 
pelajaran akidah akhlak di MA Darul Hikam kalirejo undaan kudus.  

Penelitian ini dilakukan Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Tehnik Pengumpulan data menggunakan metode obsetvasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dengan 
perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check. Tehnik pengumpulan 
data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran akidah akhlak di 
MA Darul Hikam Kalirejo Undaan Kudus menggunakan kurikulum 2013 dengan 

pendekatan saintifik yang dalam proses pembelajarannya menggunakan beberapa 
metode pembelajaran sesuai dengan materi. Dengan tujuan agar peserta didik 
memiliki jiwa yang berakhlakul karimah sesuai dengan yang sudah dicontohkan 

oleh Rosulullah SAW 2) Stretegi guru dalam mengembangkan kemampuan 
penyesuaian diri siswa yang baik dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang beragam sesuai dengan materi. Seperti metode diskusi, siswa akan lebih 
mengasah pola pikirnya untuk menganalisis materi dan mempraktekkannya, dan 
juga lewat teguran-teguran langsung guru kepada siswa ketika melakukan 

kesalahan, serta guru yang menjadi figur panutan yang harus lebih memberikan 
contoh kepada peserta didik untuk berakhlak yang baik. 3) Hambatan pada 

strategi guru dalam mengembangkan kemampuan penyesuaian diri siswa yang 
baik ada pada diri peserta didik itu sendiri, karena peserta didik tidak memiliki 
figur idola dalam berperilaku yang baik dan kurangnya antusias peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak 4) Solusi utama untuk mengetahui 
perkembangan kemampuan penyesuaian diri siswa yang baik pada mata pelajaran 

akidah akhlak ada pada guru yang mengajar disekolah, khususnya guru akidah 
akhlak dan tentunya dibutuhkan dukungan penuh dari kedua orang tua peserta 
didik . Karena guru tidak bisa sepenuhnya memberi arahan maupun teguran-

teguran langsung secara terus-menerus tentang perilaku peserta didik yang tidak 
sesuai dengan pelajaran akidah akhlak. 
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