
 

 

ABSTRAK 

Miftah Auliya HM (2018) : Upaya Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Program“7 

(tujuh) poe Atikan Purwakarta Istimewa” (Penelitian di SMPN 5 Raden 

Muhammad Shaleh Puwakarta. 

Penelitian ini didasarkan pada studi pendahuluan mengenai pelaksanaan 

program 7 (tujuh) poe Atikan Purwakarta Istimewa” yang serempak dilaksanakan 

di seluruh Sekolah Dasar dan Menengah di Purwakarta, dan salah satunya 

dilaksanakan di SMPN 5 Purwakarta. Berpijak dari itulah, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam terhadap pembinaan akhlak di SMPN 5 Raden 

Muhammad Shaleh Purwakarta melalui program  “7 Poe Atikan Purwakarta 

Istimewa”.  Penelitian tersebut penulis sajikan dalam judul skirpsi “Upaya 

Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Program “ 7 (tujuh) Poe Atikan  Purwakarta 

Istimewa” 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui bentuk-bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan dalam Program“7 (tujuh) poe Atikan Purwakarta 

Istimewa.” (2) mengetahui proses implementasi program “7 (tujuh) poe Atikan 

Purwakarta Istimewa”  dalam upaya pembinaan akhlak siswa di SMPN 5 Raden 

Muhammad Shaleh  Purwakarta.(3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pembinaan akhlak siswa melalui program “7 (tujuh) poe Atikan 

Purwakarta Istimewa” di SMPN 5 Raden Muhammad Shaleh  Purwakarta. (4) 

mengetahui hasil pelaksanaan pembinaan akhlak siswa melalui program “7 (tujuh) 

poe Atikan Purwakarta Istimewa” di SMPN 5 Raden Muhammad Shaleh  

Purwakarta. 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi teoritis yang dikemukakan, bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan akhlak seseorang adalah 

kebiasaan. Kaitannya dengan penelitian ini, bahwasanya program “7 (tujuh) poe 

Atikan Purwakarta Istimewa” merupakan salah satu bentuk program pembinaan 

akhlak melalui metode pembiasaan dengan pendekatan holistik dan tematik. Maka 

dengan pembiasaan melalui program ini, akhlak siswa di SMPN 5 Purwakarta akan 

terbentuk ke arah yang lebih baik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan berupa 

observasi, wawancara, studi dokumentasi dan angket. Selanjutnya, data dianalisis 

dengan cara mereduksi data, memaparkan data, dan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) bentuk-bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan dalam Program“7 (tujuh) poe Atikan Purwakarta Istimewa” 

dianataranya shalat dhuaha bersama dan anjuran puasa senin-kamis (2) penerapan 

program ini dilaksanakan melalui metode pembiasaan dengan pendekatan tematik 

dan holistik (3) faktor pendukung pelaksanaan program ini adalah adanya dukungan 

dari segala pihak, sedangkan untuk faktor penghambatnya ialah masih belum 

disiplinya siswa dalam mengikuti program ini. (4) hasil yang dicapai dalam proses 

pembinaan akhlak ini ialah dari sikap siswa yang mulai berubah ke arah yang lebih 

baik lagi, diantaranya siswa giat melaksanakan shalat dhuha, disiplin masuk jam 6 

pagi, siswa giat menabung, siswa giat bersedekah  dan sikap-sikap terpuji lainnya. 


