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PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK SISWA  

DI SD LABORATORIUM UPI KAMPUS CIBIRU 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil 

penerapan prinsip-prinsip manajemen di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Metode 

peneltian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana pengumpulan datanya 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis 

melalui tahap reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Perencanaan program pembinaan akhlak siswa sudah terinci dengan baik 

yang meliputi: program shalat dhuha, shalat dhuhur berjamaah, bimbingan guru wali kelas 

dan bimbingan guru conseling, membaca asmaul husna, baca tulis al-qur’an (BTQ), shalat 

Jum’at, dan kegiatan ekstrakulikuler lainnya; (2) Pelaksanaan pembinaan akhlak sudah 

sesuai dengan yang direncanakan namun untuk program tadarus al-Qur’an belum berjalan 

seperti yang diharapkan; (3) Evaluasi pembinaan akhlak siswa SD Laboratorium UPI 

Kampus Cibiru menggunakan teknik nontes dan test; (4) Hasil pembinaan akhlak di SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru terlihat dari berkembangnya potensi peserta didik yang 

beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Manajemen, Pembinaan dan Akhlak 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan 

bangsa yang cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi 

pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Kita harus mendorong 

anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk 

membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan 

serta keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Angela Kearney, UNICEF Country Representative of Indonesia 

“Kaum muda selalu tertarik untuk belajar hal-hal baru, namun terkadang mereka 

tidak menyadari resiko yang dapat ditimbulkan”. Hasil survei menemukan fakta, 

bahwa penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam 

kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 persen 

dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 

persen diantaranya adalah pengguna internet, karena Internet telah menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja di 
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Indonesia. Pihak orang tua dan guru harus mengawasi dan mendampingi anak-anak 

mereka dalam aktivitas digitalnya, dan terlibat di dalamnya, resiko dan bahaya yang 

timbul (Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja dalam 

Menggunakan Internet, 2014). 

Hasil studi empiris di lapangan terdapat banyak kasus kenakalan anak-anak dan 

remaja, seperti: pencurian, narkoba, pergaulan bebas, pembunuhan dan lain 

sebagainya. Perilaku tidak baik tersebut diinspirasi oleh konten-konten negatif media 

sosial dan internet yang mudah diakses. Kebebasan arus globalisasi informasi dan 

komunikasi yang negatif sungguh mengkhawatirkan kita semua, terutama kalangan 

anak dan remaja. Mereka adalah generasi pemimpin bangsa Indonesia ke depan.  

“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” (UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3). Peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki 

kemampuan akademik dan non akademik saja, tetapi juga diharapkan memiliki 

karakter, kepribadian, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkannya setiap lembaga 

pendidikan di Indonesia harus memiliki program kegiatan tersendiri dalam membina 

akhlak siswa yang dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Prinsip-Prinsip Manajemen 

 

Agar program pembinaan akhlak siswa di SD Laboratorium UPI Kampus 

Cibiru dapat terlaksana dengan baik diperlukan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen yaitu: planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber 

daya lainnya” (Terry, 1997). Penjabaran dari prinsip-prinsip manajemen tersebut 

adalah sebagai berikut:  

 

a. Planning (Perencanaan) 

 

Perencanaan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu: (1) Organisasi dapat 

memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 

tujuannya, ( 2) Anggota organisasi dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan secara 

konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah dipilih, (3) Kemajuan ke arah 

tujuan dapat dipantau dan diukur, sehingga tindakan yang benar dapat diambil 

apabila kemajuan itu tidak memuaskan (Freeman & Edward, 1992). 
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b. Organizing (Pengorganisasian) 

 

Terdapat lima macam langkah pokok proses pengorganisasian, yakni:  

1) Melaksanakan refleksi atau cerminan tentang rencana dan sasaran. 

2) Menetapkan tugas-tugas pokok.  

3) Membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. 

4) Mengalokasikan atau memberikan sumber dan petunjuk-petunjuk untuk tugas 

bagian tersebut. 

5) Mengevaluasi hasil-hasil dan strategi pengorganisasian yang diimplementasi 

atau yang dilaksanakan (Winardi, 2009). 

 

c. Actuating (Pengarahan)  

 

Pengarahan dilaksanakan setelah proses perencanaan dan pengorganisasian. 

Pengarahan merupakan penggabungan beberapa fungsi manajemen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, terdiri atas: kepemimpinan, komunikasi, 

motivasi, dan penyediaan fasilitas. Pengarahan bersifat kompleks karena 

menyangkut manusia dan berbagai tingkah laku manusia-manusia itu sendiri 

didalamnya. Manusia sebagai individu unik dan berbeda karena memiliki sifat, 

karakter, emosi, norma, dan nilai sosial yang berbeda-beda. 

 

d. Controlling (Pengawasan)  

 

Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh 

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dan diimplementasikan bisa 

berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan 

terjadi dalam lingkungan yang dihadapi (Sule, 2009). 

 

2. Pembinaan  

 

Pembinaan adalah “segala sesuatu tindakan yang berhubungan langsung dengan 

perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, serta 

pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil” (Musanef, 1991). 

Usaha-usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur dan terarah untuk 

meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, 

pengarahan, pembimbingan, pengembangan, simulasi dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan. 
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3. Akhlak 

 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan 

muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau 

pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar (Ilyas, 2007). 

Sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal dan 

tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik 

ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai 

dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-

beda (Mahmud, 2004).  

 

C. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami 

suatu gejala lebih mendalam dan terperinci tentang program pembinaan akhlak 

siswa di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Teknik pengumpulan data 

menggunakan riset kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap yakni reduksi data 

(data reduction), penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010). 

 

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

1. Perencanaan Program Pembinaan Akhlak 

 

Perencanaan pembinaan akhlak siswa diawali dengan pembuatan tata tertib 

sekolah yang disusun oleh Satuan Tugas Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan 

(STP2K). Transformasi tata tertib kepada siswa dilakukan wali kelas dan guru 

bimbingan konseling, guru agama, dan pembimbing ekstrakurikuler. Perencanaan 

program pembinaan akhlak siswa, terdiri atas: (1) program kegiatan, (2) waktu 

pelaksanaan, (3) target pelaksanaan, (4) penanggung jawab program, (5) susunan 

cara pelaksanaan, dan (6) tujuan progam. Tata tertib yang dibuat sudah berisikan 

aspek-aspek pembinaan akhlak, yaitu aspek sikap, perilaku, dan keterampilan. 

Pembinaan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling dan guru keagamaan 

disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Program kegiatan 

pembinaan akhlak, yaitu: (1) pelaksanaan shalat dhuha, (2) shalat dzuhur berjamaah, 

(3) bimbingan wali kelas dan bimbingan guru konseling, (4) membaca asmaul 

khusna, (5) tadarus al-Qur’an, ekstrakurikuler baca tulis al-Qur’an (BTQ), (6) shalat 

jumat, (7) shalat Idul Adha, dan (8) kegiatan ekstrakurikuler lainnya.  
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2. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak 

 

Pelaksanaan pembinaan akhlak di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru 

adalah:  

 

a. Shalat Dhuha 

 

Kegiatan shalat dhuha dilaksanakan ketika jam istirahat pertama pukul 10.00 

WIB, agar para guru dan siswa bisa mengikuti kegiatan tanpa mengganggu proses 

PBM. Pelaksanaan shalat dhuha dilaksanakan di masjid sekolah. Setiap guru 

mengingatkan semua siswa di kelas untuk melaksanakan shalat dhuha bersama. 

Pelaksanaan shalat dhuha sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk 

melatih siswa agar taat dalam beribadah kepada Allah SWT. Metode yang 

digunakan adalah metode pembiasaan yang kontinyu dan konsisten.  

 

b. Shalat Dzuhur Berjamaah 

 

Shalat dzuhur berjamaah dilaksanakan ketika jam istirahat kedua pukul 12.30 

WIB. Shalat dhuhur bersama mengajarkan dan melatih siswa untuk dapat 

memanfaatkan waktu dengan baik efektif dan efesien dan dapat mempererat tali 

silaturrahmi antar guru dan siswa. Intensitas berkumpulnya siswa dan guru dapat 

menumbuhkan rasa dan sikap saling menyayangi dan saling mengenal. Selain itu 

juga menjauhkan siswa dari perilaku menyimpang. Metode yang digunakan adalah 

pembiasaan yang kontinyu dan keteladanan dicontohkan oleh guru. 

 

c. Bimbingan Wali Kelas dan Guru BK 

 

Pelaksanaan pembinaan akhlak siswa yang dilakukan setiap satu minggu sekali. 

Guru bimbingan konseling dan wali kelas masuk ke dalam kelas sesuai jadwal kelas. 

Pembinaan berisi materi tentang motivasi belajar dan materi berperilaku baik. 

Tujuan pembinaan ini agar guru dapat mengontrol sikap siswa di dalam kelas 

maupun di luar kelas, tingkat kehadiran, masalah-masalah siswa yang timbul. Selain 

itu juga bisa dijadikan koreksi bagi guru dalam perencanaan maupun pelaksanaan 

program lainnya. Metode pembinaan yang diterapkan dengan ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi. Hasil pengamatan program pembinaan ini sudah berjalan dengan baik. 

  

d. Membaca Asmaul Husna 

 

Asmaul husna merupakan cerminan sifat-sifat Allah SWT dan perilaku 

kebijaksanaan terhadap umat-Nya. Sekolah memilih asmaul husna karena 

pembentukan watak dan karakter siswa diawali dari penguatan unsur-unsur 
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perasaan, hati yang menghiasi nurani dengan nilai-nilai luhur yang tumbuh dengan 

kesadaran kearifan. Watak yang sempurna dengan nilai-nilai luhur ini akan 

melahirkan tindakan terpuji, yang tumbuh dengan niat yang ikhlas. Pengenalan 

Asmaul akan mendorong setiap siswa memahami tentang arti kehidupannya. 

Pelaksanaan pembacaan asmaul husna dilakukan setiap hari, sebelum jam pelajaran 

dimulai. Setiap pagi siswa membaca asmaul husna dibimbing oleh guru yang 

mengisi pelajaran. Metode yang diterapkan adalah pembiasaan yang kontinu. Guru 

memimpin serta mengawasi pelaksanaan kegiatan. Guru juga menegur, bilamana 

ada siswa yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan 

program ini sangat lancar tanpa kendala apapun. Siswa sudah terbiasa karena ini 

merupakan program wajib bagi siswa setiap harinya. 

 

e. Tadarus Al-Qur’an 

 

Tadarus al-Qur’an dilakukan setiap pagi di hari selasa dan kamis. Kegiatan 

dilaksanakan 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ketika bel masuk berbunyi, 

guru membimbing siswa untuk membaca surat pendek melalui pengeras suara. 

Dimulai dari membaca surat Al-Fatihah hingga juz ’Amma. Setelah Juz ’Amma 

selesai, dilanjutkan membaca surat al-Baqarah dan surat lainnya, kemudian siswa 

menyimak dan mengikutinya dengan lantang dari kelas masing-masing. Tujuan dari 

kegiatan ini agar para siswa mempunyai hafalan juz 30 serta untuk melatih siswa 

mencintai al-Qur’an. Sekolah memilih program ini karena dengan membaca al-

Qur’an dapat menjadikan batin lebih tenang, sehingga siswa diharapkan mendapat 

manfaat dari membaca al-Qur’an. Dengan kebiasaan membaca al-Qur’an secara 

tidak langsung dapat meningkatkan kecerdasan otak, sehingga siswa dapat belajar 

lebih baik. Metode yang diterapkan adalah pembiasaan yang kontinyu dan 

konsisten. Guru bertindak sebagai kegiatan pengawas. Siswa yang tidak mau 

melaksanakan akan mendapat teguran.  

 

f. Ekstrakulikuler BTQ 

 

Program Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) merupakan program ekstrakurikuler 

dilaksanakan terjadwal sesuai waktu yang disepakati guru dan siswa. Dilaksanakan 

ketika jam pelajaran telah usai. Kegiatan ini dibimbing oleh guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang bertindak sebagai mentor. Waktu pelaksanaan selama 2 jam 

perminggu. Siswa yang mampu maupun belum lancar membaca al-Qur’an 

diwajibkan mengikuti ekstrakulikuler ini. Dalam ektrakuler ini diajarkan membaca 

al-Quran dan menulis arab. Sekolah memilih program ini tujuanya agar siswa bisa 

mahir membaca al-Qur’an dan diharapkan dapat mencapai nilai ketuntasan minimal 

pelajaran PAI. Hubungan pelaksanaan BTQ terhadap pembinaan akhlak adalah 

menjadikan siswa lebih religius dan mencintai Al-Qur’an.  
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g. Shalat Jumat 

 

Kegiatan dilaksanakan setiap hari Jum’at. Pelaksanaan sudah baik dan tepat 

syarat dan rukun. Siswa melaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

program ini masih ada siswa yang bergurau dan mengobrol dengan temannya 

sendiri. Beberapa siswa yang kurang tertib misalnya tidak mendengarkan kutbah 

ataupun iqomat berlangsung. Metode yang diterapkan adalah pembiasaan yang 

kontinyu, yaitu dalam pelaksanaan yang seminggu sekali. Program ini menggunakan 

metode ceramah dan keteladan dari para guru terhadap siswanya.  

 

h. Sholat Idul Adha 

 

Kegiatan dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu pada tanggal 10 dzulhijah. 

Tempat pelaksanaan di lapangan sekolah. Pelaksanaan dilaksanakan sesuai jadwal 

yang sudah dibentuk oleh pihak sekolah. Diawali dengan takbir bersama kemudian 

shalat sunat Idul Adha, diteruskan dengan penyembelihan hewan kurban. Setelah itu 

pelaksanaan pembagian daging kurban kepada masyarakat kurang mampu 

dilingkungan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa untuk berbagi 

kepada sesama serta untuk meneladani kisah dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail 

AS. Keteladanan yang bisa diambil yaitu: sifat tawadhu, ikhlas dan rela berkorban 

serta taat atas apa yang diperintahkan Allah SWT. Guru bertindak sebagai pengawas 

serta pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaanya guru dibantu oleh Organisasi Intra 

Sekolah (OSIS).  

 

i. Kegiatan Ekstrakulikuler 

 

Kegiatan ekstrakulikuler di sekolah berbagai macam di antaranya yaitu: 

robotic, sains, keramik, karate, pencak silat, seni tari, bhakti sosial, PMR, komputer, 

paskibra, pengenalan lingkungan, pramuka, dan lain sebagainya. Setiap siswa 

dituntut untuk mengikuti ekstrakulikuler agar tertampung bakat dan minat masing-

masing siwa. Metode yang digunakan dalam program ini sesuai dengan karakteristik 

program ekstrakurikuler masing-masing tersebut. Pelaksanaan program ini sudah 

terlaksana dengan baik.  

 

3. Evaluasi Pembinaan Akhlak 

 

Berdasarkan program yang sudah terlaksana di SD Laboratorium UPI 

Kampus Cibiru, bahwa antara program yang direncanakan dan pelaksanaan sudah 

berjalan cukup baik dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Cara Evaluasi 

 

Cara evaluasi pembinaan akhlak siswa di SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru 

dengan teknik non tes yaitu pengamatan secara langsung terhadap perubahan sikap 

dan perilaku siswa. Cara penilaian juga tidak menggunakan instrumen apapun. 

Teknik pengamatan digunakan untuk beberapa program pembinaan akhlak, yaitu: 

shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah, membaca asmaul husna, dan ekstra kurikuler 

lainnya. Namun untuk program tadarus al-Qur’an dan Baca Tulis al-Qur’an 

menggunakan teknik tes yang diadakan setiap akhir semester. Dalam pelaksanaan 

evaluasi program tidak terpacu pada teori evaluasi, dikarenakan program pembinaan 

tidak semuanya masuk dalam nilai raport. Pembinaan untuk melatih siswa 

berakhlakul karimah, sehingga teknik evaluasi dengan pengamatan lebih sering 

digunakan. Metode pembinaan yang digunakan adalah pembiasaan dan keteladanan 

yang diutamakan, karena metode itu lebih berhasil dibandingkan dengan metode 

lainnya. Beberapa program pembinaan akhlak menjadi salah satu penentu kenaikan 

kelas, jika siswa tidak menjalankan atau mengikuti pembinaan akhlak, maka siswa 

tidak akan mendapatkan penilaian sikap atau raport kepribadian dan akan 

dinyatakan tidak naik kelas. 

 

b. Hasil Evaluasi 

 

Antara program dan temuan penelitian sudah sesuai. Hanya beberapa program 

saja yang masih mengalami hambatan. Hasil dari pembinaan akhlak siswa di SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru sudah mulai terlihat dari sikap dan prilaku siswa 

yang lebih baik.  

 

4. Hasil Pembinaan Akhlak 

 

Penerapan prinsi-prinsip manajemen pembinaan akhlak di SD Laboratorium 

UPI Kampus Cibiru secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, apa yang 

direncanakan sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Keberhasilan program 

pembinaan ini terlihat siswa semakin baik perilakunya, semakin mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, semakin disiplin dalam menjalankan kewajibannya, lebih sopan 

santun, siswa cenderung menggunakan waktu untuk hal-hal positif, siswa terlihat 

lebih rajin dalam melaksanakan ibadah dan prestasi akademik dan non akademik 

semakin meningkat.  

 

E. PENUTUP 

 

Berdasarkan program yang sudah dilaksanakan menunjukkan dampak yang 

positif terhadap akhlak siswa. Siswa cenderung berperilaku lebih baik dan 
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menjalankan ibadah dengan lebih baik. Siswa semakin sukses di bidang 

akademiknya dan non akademik.  
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