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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran dalam pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan agama kepada siswa, akan tetapi yang paling utama 

adalah menanamkan nilai-nilai spiritual kepada siswa baik itu di tingkat pendidikan 

dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagaimana yang dikemukakan Athiyah al-Abrasyi 

bahwa tujuan pendidikan Islam yang pokok dan terutama adalah ―mendidik budi 

pekerti dan pendidikan jiwa, oleh karena itu semua mata pelajaran haruslah 

mengandung pelajaran akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak.‖
1
 

Pendapat senada juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan 

kepribadian siswa yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan 

menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada Tuhan, serta 

mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk mewujudkan 

kebahagiaannya di masa mendatang.
2
  

Penekanan tujuan pendidikan pada upaya pembinaan akhlak mulia juga 

dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negera yang demokratis serta 

bertanggungjawab.
3
 

Pada Bab I ayat (1) juga dinyatakan bahwa pendidikan merupakan ‖usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.‖
4
 

Adapun pengertian pendidikan agama Islam adalah ―segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang ada 

padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma 

Islam.‖
 5

 Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam adalah 

―membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.‖
6
 Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha manusia untuk mendidik atau 

menjadikan seseorang itu beriman, bertaqwa dan memiliki akhlak yang mulia. 
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 Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa beliau diutus dengan tujuan utama 

menyempurnakan akhlak yang mulia: 

 حّدثىن عن مالك انّو قد بلغو أّن رسول اهلل ص م قال: بعثت ألمتّم حسن األخالق

7)رواه مالك بن الناس(
 

Artinya: ―Telah berbicara dari Malik, bahwasanya telah disampaikan sesungguhnya 

Rasulullah SAW bersabda: Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.‖ 

(HR. Malik bin Anas) 

 Dengan demikian, pendidikan agama Islam pada hakekatnya bertujuan untuk 

membentuk akhlak mulia bagi siswa. Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan yang 

dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam dapat diartikan adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu siswa mengembangkan 

potensi dirinya menuju kepada perkembangan dan perubahan yang lebih baik dan 

menjadi manusia yang sempurna, atau insan kamil.
8
 Manusia paripurna atau insan 

kamil dalam istilah Zakiah Daradjat adalah dapat dipahami sebagai manusia yang 

memiliki akhlak mulia. 

Tantangan pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia adalah bagaimana 

mengimplementasikan nilai-nilai agama pada siswa secara utuh dan kaffah yang tidak 

saja menguasai pengetahuan, akan tetapi memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak 

mulia. Karena tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk manusia yang 

memiliki kepribadian yang serasi dan seimbang; tidak saja bidang agama dan 
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keilmuan, melainkan juga bidang keterampilan dan akhlak. Al-Abrasyi menjelaskan 

bahwa aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan Islam merupakan kunci 

utama bagi keberhasilan manusia dalam menjalankan tugas kehidupan.
9
 Lebih 

kongkrit Azyumardi Azra menjelaskan, pendidikan yang baik itu, akan dapat dilihat 

dari adanya tujuan pembelajaran yang jelas sebagai unsur penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, menciptakan pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang 

selalu bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia 

dan akhirat.
10

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit dampak negatifnya 

terhadap sikap dan perilaku manusia, baik ia sebagai manusia yang beragama maupun 

sebagai makhluk individu dan sosial.
11

 Di sekolah konflik interpersonal meningkat 

drastis, dan hilangnya kedisiplinan siswa di sekolah.
12

 Krisis akhlak ini terjadi karena 

sebagian besar orang tidak mau lagi mengindahkan tuntunan agama. Masalah agama 

tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama berfungsi 

sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan.
13

  

Penelitian yang pernah dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

menemukan bahwa 50 – 60 persen pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan 
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pelajar dan mahasiswa. Total seluruh pengguna narkoba berdasarkan penelitian yang 

dilakukan BNN dan UI adalah sebanyak 3,8 sampai 4,2 juta. Di antara jumlah itu, 

48% di antaranya adalah pecandu dan sisanya sekadar coba-coba dan pemakai. 

Demikian seperti disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) 

BNN, Kombes Pol Sumirat Dwiyanto seperti dihubungi detikHealth, Rabu 

(6/6/2012). 

Jika pada tahun 2007 tercatat ada 500 jenis video porno asli produksi dalam 

negeri, maka pada pertengahan 2010 jumlah tersebut melonjak menjadi 800 jenis. 

Fakta paling memprihatinkan dari fenomena di atas adalah kenyataan bahwa sekitar 

90 persen dari video tersebut, pemerannya berasal dari kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Sesuai dengan data penelitan yang dilakukan oleh Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
14

  

Base line survey yang dilakukan oleh BKKBN LDFE UI (2000), di Indonesia 

terjadi 2,4 juta kasus aborsi pertahun dan sekitar 21% (700-800 ribu) dilakukan oleh 

remaja.Data yang sama juga disampaikan Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 

2008. Dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar, sebanyak 62,7 

persen remaja SMP sudah tidak perawan, dan 21,2 persen remaja mengaku pernah 

aborsi.
15

 

Setiap tahun sejak terjadinya krismon, sekitar 150.000 anak di bawah usia 18 

tahun menjadi pekerja seks. Menurut seorang ahli, setengah dari pekerja seks di 
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Indonesia berusia di bawah 18 tahun, sedangkan 50.000 di antaranya belum mencapai 

usia 16 tahun.
16

 Data dari Komnas Anak, jumlah tawuran pelajar sudah 

memperlihatkan kenaikan pada enam bulan pertama tahun 2012. Hingga bulan Juni, 

sudah terjadi 139 tawuran kasus tawuran di wilayah Jakarta. Sebanyak 12 kasus 

menyebabkan kematian. Pada 2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak 

meninggal dunia.
17

 

Lembaga pengawas kepolisian Indonesia (IPW) mencatat ada tiga prilaku 

buruk geng motor yaitu balapan liar, pengeroyokan dan judi berbentuk taruhan. Tak 

tanggung-tanggung, menurut data IPW, judi taruhan tersebut berkisar pada Rp 5 

sampai 25 juta per sekali balapan liar. IPW juga mencatat aksi brutal yang dilakukan 

geng motor di Jakarta telah tewaskan sekitar 60 orang setiap tahunnya. Mereka 

menjadi korban aksi balap liar, perkelahian, maupun korban penyerangan geng 

motor.
18

  

Data-data yang diungkap di atas menegaskan bahwa akhlak siswa Indonesia 

berada pada taraf kritis, sehingga negara harus melakukan usaha untuk memperbaiki 

keadaan tersebut. Usaha sistematis yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan 

pembentukan sikap sebagai hasil belajar di dalam sistem pendidikan Indonesia. 

Untuk itu pendidikan agama Islam sangat urgen untuk diimplementasikan agar dapat 

membantu siswa menjadi manusia yang memahami nilai-nilai ajaran agamanya dan 
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menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga segala 

pengaruh negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi siswa dengan lebih baik. 

Akhlak yang dimaksud adalah akhlak mulia, yang diajarkan Allah SWT 

dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Menurut Al-Ghazali akhlak 

dalam Islam adalah: Suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir 

berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan 

pertimbangan. Jika sikap itu darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari 

segi akal maupun syara’, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika yang lahir 

darinya perbuatan yang tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak buruk.
19

  

Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani, juga mengemukakan pendapatnya 

mengenai pengertian akhlak ini adalah istilah bagi suatu sifat yang tertanam kuat di 

dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, 

tanpa perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-

perbuatan yang indah menurut akal dan syariat, dengan mudah, maka sifat tersebut 

dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan-

perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk.
20

 Adapun 

Ibrahim Anis merumuskan pengertian akhlak sebagai ―keadaan yang tertanam dalam 
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jiwa, yang darinya lahir berbagai macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.‖
21

 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapatlah  dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu perbuatan, tingkah laku, sifat atau 

perangai manusia yang tertanam dan  melekat dalam jiwanya yang kesemuanya itu 

timbul atau muncul tanpa memerlukan proses pemikiran yaitu secara spontan tanpa 

memerlukan pertimbangan dan perbuatan atau sikap yang lahir terkadang berupa 

perbuatan yang baik dan terkadang perbuatan yang buruk. Akhlak manusia akan 

melekat dalam jiwanya menjadi suatu kepribadian dan menjadi ciri khas orang 

tersebut. Apabila akhlaknya itu baik maka ia akan dipandang istimewa tidak hanya di 

mata orang lain akan tetapi juga Allah SWT. 

Akhlak dalam ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran cakupannya 

sangatlah luas, dalam artian tidak hanya akhlak dalam hubungannya dengan sesama 

manusia, akan tetapi juga akhlak kepada Allah sebagai Penciptanya dan akhlak 

kepada semua makhluk Allah seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. ―Akhlak adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam 

berinteraksi  dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk lain dan 

dengan Tuhannya.‖
22

 Jadi di dalam ajaran Islam,  seorang manusia  di dalam dirinya  

haruslah memiliki akhlak yang  kompleks, maksudnya adalah seseorang baru dapat 

dikatakan berakhlak, apabila dia tidak hanya berakhlak dengan Tuhannya seperti  
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melaksanakan shalat akan tetapi juga menjaga akhlaknya dengan masyarakat 

disekitarnya, seperti suka menolong orang lain  dan  menjaga tali silahturahmi. Selain 

itu juga dia harus berakhlak yang baik dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti 

tidak menyakiti hewan, memberi makan dengan baik pada hewan peliharaannya. 

Dengan demikian seorang muslim baru dapat dikatakan berakhlak mulia apabila 

mencakup semua aspek sasaran dalam berahlak menurut ajaran Islam. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 di mana diterangkan tentang akhlak 

yang baik: 

                        

                     

                      

                  

                   

Artinya: ‖Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 

dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang 

yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.‖ (Al-Baqarah: 

177)
23
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Dalam diri setiap manusia sudah ada potensi atau fitrah akhlak baik dan buruk 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-10: 

                        

       

Artinya:  ‖Jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah 

orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotorinya.‖ (Asy-Syams: 7-10)
24

 

  Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah memberikan 

potensi akhlak baik dan buruk dalam diri manusia akan tetapi potensi itu perlu 

dikembangkan dan diarahkan dengan baik, sehingga manusia dapat menahan dirinya 

untuk melakukan akhlak yang buruk. Dengan demikian mengembangkan segala 

potensi yang ada dalam diri manusia termasuk potensi akhlak agar dapat berkembang 

dengan baik merupakan suatu keharusan. Untuk mengembangkan potensi akhlak 

manusia dilakukan melalui kegiatan pendidikan. Dengan memberikan pendidikan, 

bimbingan, dan arahan yang baik, maka akan terbentuk dan terbina akhlak mulia 

dalam diri manusia. 

 Kewajiban untuk mendidik akhlak salah satunya adalah kewajiban guru di 

sekolah. Guru merupakan pengganti orangtua di sekolah yang diserahi tugas untuk 

memberikan pendidikan yang baik bagi para siswanya. Pendidikan akhlak merupakan 
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salah satu tugas dan tanggung jawab semua guru tidak hanya guru pendidikan agama 

Islam. Sebagaimana yang dikemukakan Athiyah al-Abrasyi, bahwa ‖semua guru 

haruslah memperhatikan akhlak siswanya karena akhlak keagamaan adalah akhlak 

yang tertinggi, sedang akhlak mulia adalah tiang dari pendidikan Islam.‖
25

  

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa melalui pendidikan 

agama Islam di sekolah diharapkan dapat meningkatkan akhlak siswa menjadi lebih 

baik. Karena tujuan utama dalam pendidikan agama Islam adalah mendidik akhlak 

mulia, sehingga materi utama yang harus diajarkan dalam pendidikan agama Islam 

adalah pendidikan akhlak. 

Beberapa prinsip-prinsip dasar dalam mengimplementasikan pendidikan 

agama Islam dalam pembelajaran antara lain: 1) integrasi,  2) keseimbangan, 3)  

persamaan, 4) keutamaan, 5) berlangsung seumur hidup, 6) tidak dibatasi ruang dan 

jarak, 7) berakhlakul karimah, 8) bersungguh-sungguh dan rajin, 9) harus diamalkan, 

10) guna mewujudkan kemaslahatan/kebaikan hidup.
26

 Apabila setiap guru mampu 

menerapkan beberapa prinsip tersebut dalam mengimplementasikan pendidikan 

agama Islam, maka upaya meningkatkan akhlak siswa akan lebih efektif dan efisien. 

 Berdasarkan hasil pra survey diketahui bahwa masih banyak siswa di SMP 

Negeri 1 Batu Brak yang akhlaknya tergolong kurang baik, seperti:  masih banyak 

siswa yang suka melawan gurunya, ingkar janji, kurang menghargai orang lain, malas 

belajar, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, bersikap kasar dengan 
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temannya, kurang menunjukkan sikap sopan santun dengan guru maupun orang yang 

lebih tua darinya, kurang jujur, berkelahi, suka mengejek dan menghina orang lain, 

dan malas melakukan ibadah misalnya shalat.
27

 Begitu juga hasil prasurvey akhlak 

siswa di SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak, diperoleh data awal sebagai berikut: 

suka bertengkar, tidak mau membantu teman yang mengalami kesulitan, apabila piket 

membersihkan kelas selalu memberikan beban kepada satu atau dua orang saja, 

apabila ada teman yang berbuat salah bersikap tidak mau tahu, suka mengejek atau 

menghina kekurangan temannya, ketika ulangan berbuat curang dengan bertanya 

kepada teman atau melihat buku, suka berbohong, malas melaksanakan shalat, bolos 

pada jam pelajaran, melawan pada guru, mencuri, mengambil barang orang lain 

dengan paksa, pacaran terlalu bebas, dan melanggar disiplin sekolah seperti: datang 

terlambat, memakai pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, malas 

membaca Al-Qran dan tidak membuat PR atau tidak mengerjakan tugas guru.
28

 

 Adapun hasil prasurvey terhadap implementasi pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak diperoleh data awal 

sebagai berikut: pendidikan agama Islam diberikan guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan sesuai dengan mata pelajarannya, sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran siswa membaca Al-Quran secara bersama-sama, sebelum dan sesudah 

pembelajaran siswa membaca doa, siswa melakukan shalat dzhuhur berjamaah, setiap 
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siswa diwajibkan mengucapkan salam kepada guru, setiap siswa diwajibkan memakai 

pakaian menutup aurat dan jilbab bagi siswa perempuan yang beragama Islam, guru 

memberikan keteladanan yang baik bagi siswanya, sekolah menyediakan kegiatan 

keagamaan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa seperti dai cilik, tahfidz 

dan tahsin, seni kaligrafi, qasidah, dan kesenian hadrah.
29

 

 Berdasarkan hasil survey pendahuluan tersebut diperoleh data awal bahwa 

walaupun pendidikan agama Islam telah diimplementasikan di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak akan tetapi akhlak siswa masih banyak 

yang kurang baik. Untuk itulah dilakukan penelitian lebih mendalam tentang 

―Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di SMP 

Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak Kecamata Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat.‖ 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diidentifikasi beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama Islam diberikan guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan sesuai dengan mata pelajarannya, akan tetapi masih ada siswa 

yang kurang menunjukkan sikap sopan santun dengan guru maupun orang 

yang lebih tua darinya. 

                                                 
29

 Penelitian awal implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak, Observasi, Agustus – September 2015 
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b. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran siswa membaca Al-Quran secara 

bersama-sama, akan tetapi masih ada siswa yang malas membaca Al-

Quran. 

c. Siswa melakukan shalat dzhuhur berjamaah, akan tetapi masih ada siswa 

yang malas melaksanakan shalat. 

d. Setiap siswa diwajibkan memakai pakaian menutup aurat dan jilbab bagi 

siswa perempuan yang beragama Islam, akan tetapi masih ada siswa yang 

memakai pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. 

e. Sekolah menyediakan kegiatan keagamaan untuk mengembangkan bakat 

dan minat siswa seperti dai cilik, tahfidz dan tahsin, seni kaligrafi, 

qasidah, dan kesenian hadrah, akan tetapi masih ada siswa yang suka 

mengejek atau menghina kekurangan temannya. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah terindentifikasi tersebut, maka 

agar tidak melebar pembahasannya dibatasi dalam permasalahan: ―Implementasi 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak Kecamata Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dirumuskan dalam masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak Kecamata Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat? 

2. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi kendala dan pendukung dalam 

implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswa 

di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak 

Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? 

3. Bagaimana hasil implementasi pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu 

Atap Negeri 1 Batu Brak Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak Kecamata Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung 

dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak 

siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak 

Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

c. Hasil implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak 

siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu Brak 

Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1) Pengembangan kajian penelitian selanjutnya dalam pendidikan agama Islam 

terutama tentang implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

akhlak siswa. 

2) Menambah wawasan bagi guru pendidikan agama Islam dalam memahami 

tentang implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak 

siswa. 

3) Mengembangkan teori tentang pendidikan agama Islam khususnya tentang 

implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswa.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi guru Pendidikan agama Islam diharapkan berguna untuk meningkatkan 

akhlak siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 Batu 
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Brak Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dengan 

mengimplementasikan pendidikan agama Islam. 

2) Bagi kepala madrasah khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengimplementasikan pendidikan agama Islam untuk meningkatkan akhlak 

siswa khususnya di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Satu Atap Negeri 1 

Batu Brak Kecamata Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

E. Kerangka Pikir 

Implementasi adalah ‖proses untuk melaksanakan ide, program atau 

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan.‖
30

 Implementasi adalah proses perubahan perilaku, suatu upaya 

memperbaiki pencapaian harapan-harapan yang terjadi secara bertahap, terus 

menerus, dan jika ada hambatan dapat ditanggulangi.
31

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi 

adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, yang dilaksanakan secara terus menerus hingga dapat 

mencapai tujuan dengan lebih baik. 

Pendidikan agama Islam adalah ―segala usaha untuk memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani yang ada padanya menuju 

                                                 
30

 Syafruddin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta; Quantum Teaching, 

2005), h. 72 
31

 Ibid., h. 72 
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terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.‖
 32

 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam adalah ―membimbing jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Islam.‖
33

  Pendapat lain memberikan pengertian pendidikan agama 

Islam adalah ―usaha sistematis, pragmatis dalam membentuk anak didik agar mereka 

hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.‖
34

 Pendidikan agama Islam adalah 

―mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan berbahagia, mencintai 

tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus 

perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau 

tulisan.‖
35

 pendidikan agama Islam itu membimbing anak didik dalam perkembangan 

dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama 

pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum islam.
36

   

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah suatu usaha manusia 

untuk mendidik atau menjadikan seseorang itu beriman, bertakwa dan memiliki 

akhlak yang mulia. 

                                                 
        

32
 Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, ( Yogyakarta: Aditya Media, 2001), 

h. 20 
33

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1974), 

h. 23 
34

 Zuhairini, et.al., Methodik Khusus Pendidikan Islam, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), h. 

25 
35

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 3-4 
36

 Isma’il SM, Strategi Pembelajaran Islam Berbasis PAIKEM : Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, (Semarang : Rasail, 2008), h. 36 
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Implementasi pendidikan agama Islam dalam membina akhlakulkarimah 

siswa dapat dilakukan dengan: memberikan contoh atau teladan, membiasakan akhlak 

yang baik, memberikan motivasi  atau dorongan, memberikan hadiah terutama 

psikologis, menghukum (mungkin dalam rangka pendisiplinan), penciptaan suasana 

yang berpengaruh bagi pertumbuhan positif, dan mengadakan kerjasama yang 

harmonis dengan kepala sekolah, guru-guru yang lain, dan orangtua siswa.
37

 Dengan 

melakukan berbagai upaya tersebut, maka diharapkan implementasi pendidikan 

agama Islam akan mampu meningkatkan akhlakulkarimah para siswanya. 

Menurut Munzir Hitami, dalam mengimplementasikan pendidikan agama 

Islam agar efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan, maka haruslah 

memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pendidikan Islam yang banyak tertuang 

dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW, antara lain: 1) prinsip integrasi, 2) prinsip 

keseimbangan, 3) prinsip persamaan, 4) prinsip pendidikan seumur hidup, dan 5) 

prinsip keutamaan.
38

  

Pendapat senada juga menjelaskan implementasi pendidikan agama Islam 

harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam antara lain: 1) integrasi,  

2) keseimbangan, 3)  persamaan, 4) keutamaan, 5) berlangsung seumur hidup, 6) 

tidak dibatasi ruang dan jarak, 7) berakhlakul karimah, 8) bersungguh-sungguh dan 

rajin, 9) harus diamalkan, 10) guna mewujudkan kemaslahatan/kebaikan hidup.
39

 

                                                 
37

 Ahmad Tafsir, Meodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127 
38

 Munzir Hitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 24 
39

 Heri jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, h. 131-133 
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Pendapat lain ditambahkan M. Arifin, bahwa agar proses pendidikan Islam 

lebih lancar maka ada beberapa prinsip metodologis yang dijadilan landasan dalam 

mengimplementasikan metode pendidikan Islam, yaitu: 1) memberikan suasana 

kegembiraan, 2) memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut, 3) 

kebermaknaan bagi peserta didik, 4) prasyarat, 5) komunikasi terbuka, 6) pemberian 

pengetahuan yang baru, 7) keteladanan yang baik, 8) praktek pengamalan secara 

aktif, 9) kasih sayang.
40

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti menggambungkan dan 

meringkas pendapat yang dikemukakan Munzir Hitami, Heri jauhari Muchtar, dan M. 

Arifin tentang implementasi pendidikan agama Islam, dalam beberapa prinsip sebagai 

berikut: 1) integrasi, 2) keseimbangan, 3) persamaan, 4) pendidikan seumur hidup, 5) 

keutamaan, 6) tidak dibatasi ruang dan jarak, 7) berakhlakul karimah atau 

keteladanan yang baik, 8) bersungguh-sungguh dan rajin, 9) diamalkan/aplikasi, 10) 

guna mewujudkan kebaikan hidup atau kebermaknaan, 11) memberikan suasana 

kegembiraan, 12) memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut dan kasih 

sayang, 13) prasyarat, 14) komunikasi terbuka, 15) memberikan pengetahuan yang 

baru. 

Menurut Munzir Hitami, dalam melaksanakan pendidikan agama Islam sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang bersumberkan pada al-Quran dan Hadis akan dapat 

mencapai tujuan pendidikannya.
41

 Pendapat senada dikemukakan Ramayulis bahwa 

                                                 
40

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 199 
41

 Munzir Hitami, Op. Cit., h. 24 



21 

 

implementasi pendidikan agama Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pendidikan yang bersumber pada al-Quran dan Hadis akan membantu pencapaian 

tujuan pendidikan Islam secara tepat.
42

 Pendapat lainnya dikemukakan M. Arifin 

bahwa pendidikan agama Islam yang dilaksanakan dalam suatu sistem berdasarkan 

prinsip-prinsip pendidikan Islam akan membuat berprosesnya bagian-bagian menuju 

ke arah tujuan yang ditetapkan sesuai ajaran Islam.
43

 

Adapun yang dimaksud dengan akhlak siswa menurut  Ibrahim Anis adalah 

―keadaan yang tertanam dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai macam perbuatan, 

baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.‖
44

 Akhlak yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah 

suatu sikap yang darinya lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal 

maupun syara’.
45

 Sedangkan menurut Muhammad bin Ali asy-Syariif al-Jurjani, 

akhlak baik adalah suatu perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat, 

dengan mudah.
46

 Sedangkan indikator akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini 

merujuk pada pendapat yang dikemukakan M. Ishom El Saha, bahwa  akhlak adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam 

berinteraksi  dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk lain dan 

dengan Tuhannya.‖
47
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 Ramayulis, Op. Cit., h. 116 
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 M. Arifin, Op. Cit., h. 54 
44
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45
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Untuk meningkatkan akhlak mulia siswa, maka diimplementasikan 

pendidikan Agama Islam, karena tujuan pendidikan agama Islam apabila melihat 

pengertiannya adalah untuk menjadikan siswanya menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu menurut M. Athiyah al-Abrasyi tujuan 

pendidikan agama Islam yang pokok dan terutama adalah ―mendidik budi pekerti dan 

pendidikan jiwa.‖
48

 Karena itulah menurut beliau semua mata pelajaran haruslah 

mengandung pelajaran akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah 

pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, peningkatan moral, tingkah laku 

yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak terhadap agama dan kepada 

Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk 

mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.
49

 Tujuan pendidikan agama Islam 

adalah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan 

potensi pribadi, sosial dan alam sekitar bagi kesejahteraan hidup di dunia sampai 

dengan akhirat.
50

 Menurut Muhmidayeli, bahwa tujuan pendidikan Islam sama 

dengan tujuan diciptakannya manusia di dunia ini oleh Allah SWT. Sehingga dalam 

konteks Islam Pendidikan itu tidak lain adalah upaya sadar yang dilakukan untuk 
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 M. Athiyah al-Abrasyi,  Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

2004), h. 1 
49

 Armai Arief, Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 24 
50

 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1993), h. 138 
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menjadi manusia sebagai manusia utuh atau dengan kata lain, pemanusiaan adalah 

tugas utama pendidikan dalam Islam.
51

 

Robert W. Crapps mengemukakan bahwa, pendidikan keagamaan merupakan 

bagian dan paket perjuangan untuk perkembangan pribadi nyata seorang remaja di 

tengah-tengah lingkungan yang kerap mengancam untuk menelan dan 

menghancurkan indentitas dirinya.
52

 Zakiah Daradjat juga mengemukakan bahwa 

‖pendidikan agama harus diberikan sejak dini kepada anaknya, sehingga ketika masa 

remaja tiba anak punya obat penenang jiwa. Karena salah satu fungsi agama adalah 

penenang jiwa terutama bagi anak remaja yang sedang mengalami kegoncangan 

jiwa.‖
53

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

agama Islam bertujuan untuk menyiapkan  siswa menjadi manusia yang dapat hidup 

bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan untuk dapat menyiapkan siswa dapat hidup 

bahagia di dunia maupun di akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan 

umum akan tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam 

dalam diri siswa tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat 

mengontrol segala tingkah lakunya di dunia dan dapat menyelamatkan hidupnya 

kelak di akhirat. 
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 Muhmidayeli, Membangun Paradigma Pendidikan Islam, (Pekanbaru, PPs UIN Suska 

Riau, Cetakan I, 2007), h. 4 
52

 Robert W. Crapps, Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan, (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), h. 16 
53

 Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, jelaslah bahwa implementasi 

pendidikan agama Islam sangat berpengaruh terhadap akhlak siswa. Untuk lebih 

jelasnya dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Akhlak Siswa 

 

1) Akhlakulkarimah terhadap 

Allah 

2) Akhlakulkarimah terhadap 

diri sendiri 

3) Akhlakulkarimah terhadap 

sesama 

4) Akhlakulkarimah terhadap 

makhluk lainnya. 

 

Implementasi Pendidikan  

Agama Islam 

 
1. Integrasi 

2. Keseimbangan 

3. Persamaan 

4. Pendidikan seumur hidup 

5. Keutamaan 

6. Tidak dibatasi ruang dan jarak 

7. Berakhlakul karimah atau keteladanan 

yang baik 

8. Bersungguh-sungguh dan rajin 

9. Diamalkan/aplikasi 

10. Guna mewujudkan kebaikan hidup atau 

kebermaknaan 

11. Memberikan suasana kegembiraan 

12. Memberikan layanan dengan lemah 

lembut dan kasih sayang 

13. Prasyarat 

14. Komunikasi terbuka 

15. Memberikan pengetahuan yang baru. 

 




