
 

 

BAB IV 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKHLAQ DI MADRASAH ALIYAH 

MU’ALLIMIN MU’ALLIMAT REMBANG 

 

Upaya Peningkatan Kualitas Akhlaq di Madrasah Aliyah Mu’allimiin 

Mu’allimat Rembang 

1. Kegiatan Siswa Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Rembang 

a) Kegiatan Osis 

Gambar 1.2 

Kegiatan Osis 

 

 

Kegiatan osis ini dijalankan oleh siswa madrasah dengan pengawasan 

guru, kegiatan osis telah di bentuk struktur kepengurusan dan agenda 

dalam satu periode, agenda disetiap periode pasti berbeda sesuai hasil 



rapat kerja anggota pada kepengurusan tersebut.Agenda yang pasti 

dilaksanan adalah pelatihan kader kepemimpinan. Pada akhir periode 

pasti ada laporan pertanggungjawaban yang akan dihadiri oleh semua 

pengurus, siswa dan guru mu’allimin mu’allimat Rembang. 

b) Kegiatan Pramuka 

Gambar 2.2 

Kegiatan Pramuka 

 

Kegiatan pramuka ini bisa dibilang kegiatan yang paling rutin 

dilaksanakan oleh siswa karena pada setiap minggu, tepatnya pada hari 

jum’at siswa mendapatkan pelatihan dari pengurus dan pelatih pramuka 

mu’allimin mu’allimat Rembang, pelatihan kegiatan pramuka ini 

meliputi, baris berbaris, tali temali, cinta alam, kedisiplinan, pelatihan 

kedisiplinan dan lain-lain. Kegiatan pramuka ini menyesuaikan kegiatan 

yang diadakan oleh kecamatan atau kota, jadi seperti kemah atau lomba 

yang menyelenggarakan dari pihak kota. Pada akhir periode pasti ada 



laporan pertanggungjawaban yang akan dihadiri oleh semua pengurus, 

siswa dan guru mu’allimin mu’allimat Rembang. 

c) Perpustakaan 

Kegiatan perpustakaan ini terjadi setiap hari untuk semua siswa 

madrasah aliyah mu’allimin mu’allimat, kegiatan membaca buku 

perpustakaan hanya boleh dilakukan di dalam perpustakaan saja, setiap 

siswa yang mau membaca buku di luar perpustakaan wajib meminjam 

dengan kartu pinjaman yang telah disediatakan oleh madrasah dengan 

batas waktu peminjaman 1 minggu.  

Gambar 3.2 

Perpustakaan 

 

Membaca di dalam perpustakaan juga terdapat tata tertib di dalam 

perpustakaan antara lain, siswa wajib mengisi daftar hadir, dilarang 

gaduh pada saat di dalam perpustakaan, sikap harus sopan. 

d) Praktik IPA 



Kegiatan IPA ini di laksanakan pada saat jam pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dan pada materi yang membutuhkan praktek 

lapangan dan praktek laboratorium. 

 

 

Gambar 4.2 

Praktik IPA 

 

Kegiatan ini adalah kegiatan khusus untuk siswa yang mengambil 

jurusan IPA dan di madrasah terdapat dua jurusan yaitu jurusan IPA dan 

IPS. Peralatan untuk praktek IPA di madrasah sudah cukup lengkap 

karena siswa sudah mampu mempraktekkan materi yang diberikan guru 

mata pelajaran IPA baik Fisika, Kimia dan Biologi. 

e) Praktik Komputer 

Gambar 5.2 

Praktek Komputer 



 

Kegiatan komputer ini di gunakan untuk siswa supaya mampu 

mengikuti perkembangan zaman dimana dunia teknologi semakin 

canggih.Sikap-sikap siswa juga tetap dijaga dalam melaksanakan 

kegiatan ini. 

f) Ruang Media Pembelajaran 

Gambar 6.2 

Media Pembelajaran 

 

Kegiatan ini terjadi setiap hari antara siswa dan guru yang melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar.Siswa dituntut untuk aktif dalam mengikuti 



kegiatan pembelajaran. Siswa juga harus bersikap disiplin  dan menjaga 

prilaku kepada teman serta guru 

g) Kegiatan Lain : 

Gambar 7.2 

Kegiatan pidato bahasa arab 

 

Kegiatan ini menjadi kegiatan rutinan untuk siswa madrasah mu’allimin 

mu’allimat Rembang yang dilaksanakan satu bulan sekali di aula utama. 

Siswa wajib mengikuti kegiatan ini karena sebagai program jangka 

panjang untuk kegiatan madrasah. 

   Kegiatan Khitobah Bahasa Arab dan bahasa Inggris, 

Istighosahdan tahlil, Pelatihan berpidato menjadi seorang mubaligh dan 

mubaighungoh.Pada saat kegiatan berlangsung, siswa dituntut untuk 

mengikuti dengan sungguh-sungguh karena ini termasuk pelatihan 

akhlaq, bagaimana kita menjaga sikap dalam kegiatan istighosah dan 

kegiatan lainnya.Pakaian atau seragam siswa harus sesuai dengan 



peraturan madrasah, bagi siswa laki-laki wajib mengenakan peci disetiap 

harinya, bukan pada saat kegiatan tertentu. 

   Peneliti memilih Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Rembang 

dalm penelitian ini dikarenakan letak madrasah yang mendukung 

sebagai lingkungan belajar mengajar yang berada di pinggiran kota. 

Pendiri yayasan yang sebagian besar adalah pemuka agama di Rembang 

itu sendiri sangat disegani oleh masyarakat sekitar dan siswa-siswinya 

juga sangat santun, maka dari itu banyak wali murid yang 

menyekolahkan anaknya di Mu’allimin Mu’allimat walaupun madrasah 

tersebut bukan madrasah favorit di Rembang namun dalam kualitaas 

akhlaqnya lah yang dijadikan unggulan karena hanya di madrasah inilah 

antar siswa laki-laki dan perempuan di larang berboncengan atau 

bersalaman dengan yang bukan muhrim. Akan tetapi kondisi yang sepi 

karena letak yang berada di pinggiran kota maka dimanfaatkan oleh 

penduduk untuk menjadikan pinggiran kota menjadi ramai dan mampu 

menghasilkan pemasukan (uang). Tiga tahun terakhir ini mulai banyak 

warung kopi yang memiliki pelayan perempuan dengan busana ketat 

dan memperlihatkan auratnya itu berdiri di depan Madrasah Mu’allimin 

Mu’allimat Rembang, maka dari itu hal semacam ini sangat meresahkan 

guru dan wali murid yang menghawatirkan pengaruh pergaulan atau 

akhlaq anak-anak. 



Setiap jam istirahat biasanya murid-murid berjama’ah di masjid 

madrasah dimana letak masjid berada di pinggir jalan yang dekat 

dengan warung kopi tersebut dan membuat murid-murid tidak 

berjama’ah melainkan nongkrong menggunakan almamater madrasah di 

warung-warung kopi tersebut, hal ini tanpa sepengetahuan guru atau 

bisa dikatakan pengawasan guru kurang pada jam istirahat. 

2. Peningkatan kegiatan di madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Rembang 

periode 2011-2012 

Pada periode 2011-2011 terdapat peningkatan kegiatan di madrasah 

mu’allimin mu’allimat Rembang dimana pada setiap kegiatan akan diadakan 

pemeriksaan segaram yang sesuai dengan tata tertib yang ada. 

Tata tertib berseragamsiswa laki-laki: 

1.Baju masuk dan memakai ikat pinggang 

2. Memakai peci dalam semua kegiatan kecuali kegiatan Pramuka 

3. Celana tidak boleh ketat 

4. Memakai sepatu hitam  

5. Memakai kaus kaki putih pada hari senin sampai hari kamis dan memakai 

kaus kaki hitam pada hari sabtu dan minggu. 

Tata tertib berseragam siswi perempuan: 

1. Baju tidak boleh dimasukan baik baju osis, identitas dan pramuka (harus 

dibawah pinggul) 



2. Memakai jilbab yang telah disediakan oleh sekolah (berlogo madrasah) 

3. Rok tidak boleh ketat 

4. Memakai sepatu hitam 

5. Memakai kaus kaki putih pada hari senin sampai hari kamis dan 

memakai kaus kaki hitam pada hari sabtu dan minggu. 

 Peningkatannya terdapat pada semua kegiatan dalam hal kedisipilinan 

berseragam dan akhlaq, semua siswa wajib diperikasa disetiap kesempatan. Semua 

pengurus osis, pramuka wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum membantu guru untuk 

memeriksa murid-murid yang lain. Bagi siswa yang melanggar akan dikenakam 

sanksi. Dalam upaya meningkatkan akhlaq itu sendiri guru juga melarang siswanya 

pemiliki kuku panjang karena pada saat berwudlu kuku juga penting untuk 

mengesahkan wudlu.Apabila kuku tidak dipotong maka kulit yang ditutupi kuku tidak 

terbasuh seluruhny.Akhlaq sangatlah penting untuk menjaga diri, maka 

mengedepankan akhlaq menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Menjaga akhlaq 

sama halnya kita menjaga diri dari segala macam keburukan, apabila kita mampu 

menjaga akhlaq maka kita akan mampu menjaga diri kita dari hal negative yang akan 

mendekati kita. 


