
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 

Batu Brak 

1. Sejarah Berdirinya 

SMP Negeri 1 Batu Brak berdiri pada tahun 1983 dan mulai beroperasi pada 

tahun 1987 yang berdiri dengan luas tanah 10.390 M
2
 dan luas bangunan 2033 M

2
. 

SMP Negeri 1 Batu Brak beralamatkan di Jalan Raya Kegeringan Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat. Saat ini SMP Negeri 1 Batu Brak dipimpin oleh 

Bapak A. Jaswadi, S.Pd., M.M.  

Sedangkan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak berdiri pada tahun 2006 atas 

dasar penunjukan Dinas Pendidikan Lampung Barat, untuk menambah SMP Negeri 

di Kecamatan Batu Brak. SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak beralamatkan di Jalan 

Cilimus Bambon Kotabesi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Saat ini 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak dipimpin oleh Durja Abadi.  

Adapun Visi Misi dan Tujuan pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak adalah sebagai berikut: 

a. Visi: “Terwujudnya lulusan yang berprestasi ungul berbudi pekerti luhur 

dalam menghadapi tantangan masa depan.”
1
 

                                                           
1
 Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Dokumentasi, 

Tahun 2015/2016 
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b. Misi Sekolah antara lain
2
: 

1) Melengkapi sarana prasarana sekolah untuk menunjang terselenggaranya 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2) Memberi kesempatan kepada guru dan pegawai untuk meningtkatkan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bekerja secara proporsional. 

3) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

4) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memberi kesempatan 

kepada siswa agar dapat mengembangkan bakat yang dimiliki secara 

optimal. 

5) Melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan secara intensif dan 

terpadu. 

6) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman dan rapi. 

7) Menjalin kerjasama yang harmonis dengna masyarakat dan instansi terkait 

untuk meningkatkan pendidikan sekolah. 

c. Tujuan Sekolah
3
: 

1) Peningkatan mutu akademik masuk 10 besar pada peringkat kabupaten 

Lampung Barat. 

2) Semua guru atas kemauan sendiri dapat menjalankan tugas secara 

profesional dan penuh tanggung jawab. 

                                                           
2
 Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Dokumentasi, 

Tahun 2015/2016 
3
 Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Dokumentasi, 

Tahun 2015/2016 
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3) Memiliki team olah raga yang mampu juara ke- 1 Lampung Barat. 

4) 15% lulusan dapat berprestasi dan bisa diterima pada sekolah yang 

bermutu di Provinsi Lampung. 

5) Lingkungan sekolah yang bersih, indah dan nyaman. 

6) Sarana dan prasarana lengkap sebagaimana layaknya pada sekolah tipe B. 

2. Data Guru 

Jumlah keseluruhan guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak sebanyak 36 orang, sebanyak 21 orang guru berstatus PNS dan 15 

orang guru masih GTT (Guru Tidak Tetap), dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Guru 

 

No Nama Guru Status Jabatan 

1 A. Jaswadi, S.Pd., M.M. PNS Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Batu Brak 

2 Durja Abadi, S.Pd PNS Kepala Sekolah dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

3 Emawati, S.Pd PNS Guru 

4 Suharto, S.Pd.I PNS Guru 

5 Septiadi, S.Sos PNS Guru 

6 Sumaini, S.Pd PNS Guru 

7 Fenti Lestari, S.Pd PNS Guru 

8 Manzulin, S.Ag PNS Guru 

9 Effendi, S.Pd.I PNS Guru 

10 Munarni, S.Pd PNS Guru 

11 Nur’aida, S.Pd PNS Guru 

12 Rita Dewi, S.Pd PNS Guru 

13 Evi Fitriyanti, S.Pd PNS Guru 

14 Risdan Hadi, S.Pd PNS Guru 

15 Zildaya, S.Pd PNS Guru 

16 Megawati, MR., S.Pd PNS Guru 

17 Maida, S.Pd PNS Guru 

18 Atisa, SE PNS Guru 
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19 Zarkasi, S.Pd PNS Guru 

20 Samsul, S.Pd PNS Guru 

21 Arpan, S.Pd.I PNS Guru 

22 Saprin GTT Guru 

23 Romaita, SE GTT Guru 

24 Ida Rosdiana GTT Guru 

25 Abdul Gofur, A.Md GTT Guru 

26 Eni Oktavia, S.Pd GTT Guru 

27 Yeni Yulyana, S.Pd GTT Guru 

28 Novilia, S.Pd GTT Guru 

29 Lekok Laila, S.Pd.I GTT Guru 

30 Fidya Handayani, S.Pd.I GTT Guru 

31 Delta Derianti GTT Guru 

32 Astina GTT Guru 

33 Setiadi, S.P GTT Guru 

34 Ratih Wijayanti, S.Pd.I GTT Guru 

35 Novi Andriani, S.Pd GTT Guru 

36 Eka Fitriyani, S.Pd GTT Guru 

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

3. Data Siswa 

Jumlah siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak pada tahun pelajaran 2015/2016 

sebanyak 190 orang siswa. Sedangkan di SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

sebanyak 47 orang siswa. Dengan demikian jumlah siswa keseluruhan di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak pada tahun pelajaran 2015/2016 

yaitu sebanyak 237 orang siswa, berikut perinciannya: 
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Tabel 2 

Data Siswa 

No Asal Sekolah Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah 

1 SMP Negeri 1 Batu Brak 58 65 67 109 

2 SMP Negeri Satu Atap 1 

Batu Brak 

17 18 12 47 

 Total Keseluruhan 75 83 79 237 

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

 

4. Data Sarana Pembelajaran 

Sarana pembelajaran yang dimiliki SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak cukup lengkap dan memadai, sehingga dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran di kedua sekolah tersebut dengan cukup baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Data Sarana Pembelajaran 

No Sarana Pembelajaran Kondisi 

1 Ruang Belajar Baik 

2 Ruang guru Baik 

3 Ruang kepala sekolah Baik 

4 Perpustakaan Baik 

5 Laboratorium IPA Rusak ringan 

6 Laboratorium Bahasa Baik 

7 Mushalah Rusak ringan 

8 Ruang multimedia Baik 

9 Lapangan olahraga Baik 

10 Buku pelajaran Baik/mencukupi 

11 Komputer Baik/mencukupi 

12 Alat pembelajaran Baik/mencukupi 

13 Alat pratikum IPA Baik/mencukupi 

14 Alat Olahraga Baik/mencukupi 

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

Tahun Pelajaran 2015/2016 
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5. Data Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak dilaksanakan pada pagi hari, dimulai pada pukul 7.15 WIB sampai 

pukul 13.30 WIB, kecuali hari Jumat pembelajaran berakhir ada pukul 11.30 WIB. 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siswa membaca Al-Quran secara bersama-

sama dipandu oleh salah seorang siswa, dan diawasi oleh guru pada jam pelajaran 

pertama di kelas masing-masing. Setelah itu siswa membaca doa, dan memulai 

pelajaran sebagaimana biasanya. Pada pukul 11.50 WIB siswa istirahat untuk 

melaksanakan shalat Dzhuhur berjamaah. 

 

B. Akhlak Siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu 

Brak 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teori, bahwa ruang lingkup 

akhlak siswa adalah: 1. Akhlak kepada Allah, 2. Akhlak kepada diri sendiri, 3. 

Akhlak kepada sesama manusia, dan 4. Akhlak kepada hewan dan tumbuhan. 

1. Akhlak Siswa Kepada Allah SWT 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar siswa di SMP  ini memiliki akhlak kepada Allah SWT yang cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari ketika shalat zuhur berjamaah semua siswa 

melaksanakannya dengan baik, walaupun memang ada beberapa siswa yang harus 

dipaksa untuk ikut shalat zuhur berjamaah tapi jumlah siswa yang demikian sangatlah 
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sedikit.
4
 Bahkan banyak siswa di SMP  tersebut apabila jam istirahat yaitu pada pukul 

09.55 s/d 10.10 WIB, melakukan shalat dhuha di mushallah.
5
  

Hasil observasi peneliti terhadap kegiatan ibadah shalat siswa di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, juga cukup baik. Pada waktu 

shalat zuhur berjamaah siswa melaksanakannya dengan cukup baik. Apabila siswa 

perempuan tidak dapat melaksanakan ibadah shalat karena mentsruasi misalnya, 

maka harus lapor dengan guru piket. Kegiatan shalat sunnah juga cukup banyak siswa 

melaksanakannya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak ini juga dilakukan pada sore hari, sebagian besar siswa 

banyak yang melakukan ibadah shalat ashar. Walaupun memang ada beberapa siswa 

yang malas melakukan ibadah shalat.
6
 

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

Batu Brak memberikan informasi bahwa mereka selalu melakukan ibadah shalat 

dengan baik. Apabila mereka tidak dapat melakukan tepat waktu, maka mereka tetap 

berupaya agar dapat menjalankan ibadah shalat dengan baik. Mereka juga selalu 

melakukan shalat zuhur secara berjamaah di sekolah. Dan apabila ada waktu mereka 

melakukan sholat sunnah dhuha di mushallah sekolah.
7
 

Selain pelaksanaan ibadah shalat, hasil wawancara peneliti diperoleh 

informasi bahwa kebanyakan siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

                                                           
4
 Ema Wati, Guru Akidah Akhlak SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015   

5
 Ema Wati, Guru Akidah Akhlak SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015 

6
 Observasi pelaksanaan shalat siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 

1 Batu Brak, Oktober – Desember 2015  
7
 Makkah, Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015  
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Atap 1 Batu Brak rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah senin dan kamis. 
8
 Salah 

seorang siswa juga menyatakan bahwa dirinya dan teman-temannya suka melakukan 

ibadah puasa sunnah senin dan kamis. Terutama apabila menjelang ujian semester 

maupun ketika ujian berlangsung. Menurut mereka dengan berpuasa lebih mudah 

berkonsentrasi, pelajaran lebih mudah dipahami dan diingat.
9
 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa membaca Al-Quran dan 

berdoa bersama agar memperoleh kemudahan dalam menuntut ilmu. Kegiatan 

membaca Al-Quran ini dipimpin oleh salah seorang siswa secara bergantian setiap 

harinya yang dimulai pada pukul 07.15 s/d 10.20 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa bersama.
10

 Selama pembacaan Al-Quran seluruh siswa membaca Al-Quran 

masing-masing dengan khusyuk, dan dilanjutkan dengan berdoa. Saat membaca Al-

Quran dan doa, jarang sekali terlihat siswa yang main-main atau bercanda, rata-rata 

siswa melakukannya dengan baik dan khidmat.
11

 Setelah pulang sekolahpun para 

siswa selalu membaca doa dengan baik. Walaupun ada beberapa siswa yang 

membaca doa kurang baik, akan tetapi kebanyakan siswa melakukannya dengan 

benar dan khusyu.
12

 

Peneliti berhasil mewawancari salah seorang wali siswa yang sedang 

menjemput anaknya sekolah, menjelaskan bahwa semenjak anaknya sekolah di 

                                                           
8
 Romaita, Guru SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 November 2015 

9
 Septian Dwi Cahyo, Siswa Kelas VIII SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 

November 2015 
10

 Observasi kegiatan membaca Al-Quran dan berdoa bersama sebelum memulai 

pembelajaran di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Oktober - 

Desember 2015 
11

 Suharto, Guru SMP Negeri 1 Batu, Wawancara, 3 November 2015 
12

 Arpan, Guru SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 November 2015 
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sekolah ini yang biasanya malas untuk shalat terutama shalat isya dan subuh, 

sekarang sudah mau mengerjakan shalat tanpa disuruh lagi, bahkan anaknya sekarang 

mengingatkan orangtuanya dan adiknya untuk mengerjakan shalat.
13

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut dapat dipahami bahwa sebagian 

besar akhlak siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

kepada Allah SWT cukup baik. Hal ini dilihat dari ketaatan siswa melaksanakan 

ibadah shalat, rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah, rajin membaca Al-Quran dan 

selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. 

2. Akhlak Siswa Kepada Diri Sendiri 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, pada umumnya akhlak siswa kepada dirinya sendiri cukup baik, 

seperti: jujur, tidak sombong, dan selalu menjaga kebersihan diri. Sebagian besar 

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

jujur baik dalam melakukan tugas yang diberikan guru maupun dalam pergaulannya 

sehari-hari dengan teman maupun gurunya. Begitu juga dalam menjaga kebersihan 

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

selalu menjaga kebersihan badan maupun pakaian.
14

 

Hasil observasi peneliti juga diperoleh informasi bahwa siswa SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak menjaga kebersihan diri. Setiap 

berangkat ke sekolah mereka memakai pakaian yang bersih dan rapi. Begitu juga 

                                                           
13

 Bapak Syamhudi, Orangtua Siswa SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 7 November 

2015 
14

 Zildaya, Guru SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015 
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dengan kebersihan lainnya seperti kebersihan kuku, hasil observasi peneliti, para 

siswa di SMP  tersebut cukup menjaga kebersihan kukunya. Selain itu setiap hari 

jumat para guru diwajibkan untuk memperhatikan kebersihan kuku para siswanya.
15

  

Pembina OSIS di SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak juga memberikan 

keterangan bahwa rata-rata siswa di SMP  ini memiliki kejujuran. Hal ini dilihat dari 

program warung kejujuran yang diadakan OSIS, yang menjual alat-alat tulis. Siswa 

diberikan kepercayaan untuk melakukan jual beli sendiri. Di warung tersebut hanya 

diberikan harga setiap barang dan tempat siswa meletakkan uangnya. Selama 3 (tiga) 

tahun warung kejujuran tersebut dilaksanakan, belum pernah ada kejadian kehilangan 

barang atau barang habis uang tidak terkumpul. Artinya siswa melakukan transaksi 

jual beli di warung kejujuran tersebut dengan sangat baik.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan 

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

memiliki akhlak kepada diri sendiri yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari sifat 

jujur, tidak sombong dan perilaku siswa yang selalu menjaga kebersihan badan 

maupun pakaian. 

3. Akhlak Siswa Kepada Sesama 

Akhlak siswa kepada sesama meliputi: akhlak siswa kepada orangtua, guru, 

teman sebaya, adik kelas, dan orang lain di sekitar lingkungannya. Menurut salah 

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

                                                           
15

 Observasi akhlak siswa pada diri sendiri di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, Oktober - Desember 2015  
16

 Astina, Pembina OSIS SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 November 2015 
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akhlak siswa kepada orangtua cukup baik. Mereka bersikap sopan santun kepada 

orangtua, menuruti nasehat orangtua dan jarang sekali membantah perkataan 

orangtua.
17

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru Bimbingan dan Konseling, 

jarang sekali permasalahan yang dihadapi siswa karena akhlak siswa kepada orangtua 

yang buruk. Begitu juga pengaduan dari orangtua siswa belum ada tentang akhlak 

siswa kepada orangtua yang buruk.
18

 

Adapun akhlak siswa kepada guru menurut salah seorang guru di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup baik. Setiap bertemu 

mereka mengucapkan salam dan berjabat tangan dan berkata-kata dengan lemah 

lembut. Memang ada beberapa siswa yang akhlak kepada guru sangat buruk, seperti 

selalu membantah perkataan guru, berkata kasar dan tidak sopan, dan tidak mau 

mendengarkan nasehat gurunya. Akan tetapi jumlah siswa yang demikian sangatlah 

sedikit.
19

 

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

Brak kepada teman sebaya dan adik kelas juga dapat dikatagorikan cukup baik. 

Jarang sekali terjadi perkelahian, saling menghina dan membenci, saling berkata 

kasar, dan menganiaya adik kelas. Sebagian besar siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak 

dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak bergaul dengan teman sebaya dengan cara 

                                                           
17

 Rika Adelia, Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015 
18

 Eni Oktavia, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, 

Wawancara, 4 November 2015  
19

 Nur’aida, Guru SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 3 November 2015 
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yang baik begitu pula dengan adik kelas.
20

 Dengan orang lain dalam lingkungan 

sekolah, seperti: penjaga sekolah, staf TU, penjaga kantin, dan pedagang lainya, 

akhlak siswa cukup baik. Mereka menyapa dan menghormati mereka, berkata-kata 

dengan sopan santun, dan bersikap ramah.
21

 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi 

tersebut, dapat dipahami bahwa akhlak siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak kepada sesama cukup baik, yaitu kepada orangtua, 

guru, teman sebaya, adik kelas, dan orang lain di sekitar lingkungannya. 

4. Akhlak Siswa Kepada Hewan dan Tumbuhan 

Berdasarkan hasil observasi peneliti akhlak siswa SMP Negeri 1 Batu Brak 

dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak kepada hewan dan tumbuhan cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari tanaman yang ada disekitar lingkungan sekolah maupun di depan 

kelas dipelihara dengan baik oleh para siswa.
22

 Adapun akhlak siswa kepada hewan 

menurut salah seorang siswa, mereka selalu memperlakukan hewan dengan baik, 

walaupun ada beberapa teman mereka yang takut binatang tetapi mereka bersikap 

baik. Apabila memelihara binatang mereka memberi makan dan mengurusnya.
23

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak siswa kepada hewan dan tumbuh-

tumbuhan cukup baik. Mereka memelihara dan merawatnya dengan kasih sayang. 

                                                           
20

 Observasi akhlak siswa dengan teman sebaya dan adik kelas, Oktober - Desember 2015  
21

 Observasi Akhlak siswa dengan lingkungannya, Oktober - Desember 2015 
22

 Observasi akhlak siswa dengan hewan dan tumbuhan, Oktober - Desember 2015  
23

 Fatmawati, Siswa Kelas VII SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 November 

2015 
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Wali siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu 

Brak juga memberikan penjelasan bahwa anaknya sangat menyayangi hewan 

peliharaan dan tanaman yang ada di rumah. Pernah beliau memukul kucing yang 

mencuri makanan di dapur, kemudian anaknya langsung menegur bahwa perbuatan 

memukul hewan dilarang oleh Rasul kecuali hewan tersebut mengancam nyawa kita. 

Beliau merasa sangat bersyukur anaknya masuk ke SMP  ini sehingga memiliki 

pengetahuan agama yang lebih baik.
24

 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup baik, yaitu memiliki akhlak yang cukup baik 

kepada Allah SWT, diri sendiri, sesama, hewan dan tumbuhan. 

C. Implementasi Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

Ruang lingkup implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak berdasarkan prinsip-prinsip yaitu: 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 

                                                           
24

 Ibu Rohimah, Orangtua Siswa SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 4 

November 2015 
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sayang, 13) prasyarat, 14) komunikasi terbuka, 15) memberikan pengetahuan yang 

baru. 

 Selanjutnya dilakukan penelitian implementasi pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak. Berikut hasil 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa sumber data: 

1. Integrasi  

Penerapan integrasi dalam implementasi pendidikan agama Islam di SMP 

Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah memadukan semua aspek potensi siswa. Artinya metode yang 

digunakan guru dalam pembelajaran mengembangkan semua aspek potensi siswa 

dengan baik, baik itu potensi akal, jasmani, ketauhidan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penggunaan metode pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup integratif. 

Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah yang melatih daya kosentrasi siswa 

untuk mendengarkan penjelasan guru dan melatih daya ingat siswa dalam memahami 

apa yang disampaikan gurunya, tetapi juga menggunakan metode tanya jawab dan 

diskusi untuk melatih kemampuan siswa berbicara, kemampuan berargumentasi, 

menghargai pendapat orang lain, menerima dan mendengarkan pendapat orang lain, 

bersikap terbuka dan mau menerima masukan orang lain, bekerja sama saling 

membantu dalam menyelesaikan sesuatu.
25

 Guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 
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SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak juga menggunakan metode penelitian langsung di 

lapangan, sehingga siswa dapat melatih kemampuan daya indera, kemampuan 

komunikasi, kemampuan sosialisasi, kemampuan menulis, dan kemampuan 

intelektualnya dalam memahami suatu situasi.
26

 

Berdasarkan hasil observasi tersebut diperoleh data bahwa implementasi 

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 

Batu Brak menggunakan prinsip integral dalam pelaksanaannya. 

2. Prinsip Keseimbangan  

Penerapan prinsip keseimbangan dalam implementasi pendidikan agama 

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

dimaksud dalam penelitian ini adalah menyeimbangkan kegiatan yang melibatkan 

unsur jasmani dan rohani siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup menyeimbangkan 

pengembangan unsur jasmani dan rohani siswa. Siswa selain sibuk dengan kegiatan 

pembelajaran, juga selalu diingatkan untuk tidak melupakan shalat. Siswa diwajibkan 

untuk shalat dzuhur berjamaah di aula sekolah.
27

 Menurut salah seorang guru di SMP 

Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, kegiatan pembelajaran 

di sekolah ini tidak hanya mementingkan pendidikan keduniaan tetapi juga 
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pendidikan keagamaan. Siswa selalu diingatkan untuk melaksanakan ibadah, seperti 

melaksanakan shalat dzuhur, sehingga kegiatan pembelajaran apapun harus 

dihentikan, dan semua siswa serta guru melaksanakan shalat dzuhur berjamaah.
28

 

 Selain itu kegiatan pembelajaran yang mengembangkan rohani siswa juga 

dilakukan dengan memberikan tausiah kepada siswa yang dilakukan oleh siswa-siswa 

itu sendiri dan terkadang oleh guru atau memanggil ulama lainnya. Dan biasanya 

dengan memperingati hari besar Islam.
29

 

Menurut kepala SMP Negeri 1 Batu Brak, kegiatan pembelajaran di 

sekolahnya juga berupaya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, 

kedisiplinan, seni, dan jasmani siswa, dengan mengadakan kegiatan pramuka, dan 

olah raga lainnya.
30

 Salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak juga memberikan informasi bahwa kegiatan pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak tidak hanya belajar 

di dalam kelas tetapi juga di luar kelas seperti di perpustakaan. Mereka juga diberikan 

pendidikan yang mengembangkan bakat dan minat mereka, seperti pramuka, seni tari 

dan musik, olahraga, dan baris berbaris.
31

 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan 

observasi tersebut diperoleh data bahwa implementasi pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak telah menerapkan 

                                                           
28

 Emawati, Guru SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 9 November 2015 
29

 Observasi keseimbangan dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak, Oktober - Desember 2015 
30

 A. Jaswadi, Kepala SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 9 November 2015 
31

 Muhammad Farid Salovi, Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 9 

November 2015 



96 
 

prinsip pendidikan Islami yaitu prinsip keseimbangan, yang tidak hanya 

mengembangkan jasmani siswa juga rohani, tidak hanya mengembangkan kecerdasan 

intelegensi tetapi juga emosional, spiritual dan motorik. 

3. Prinsip Persamaan  

Implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak pada penerapan persamaan masih belum optimal 

dilaksanakan. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti, siswa yang lebih diperhatikan 

adalah siswa yang berprestasi. Siswa yang pintar dianggap bisa melakukan segalanya, 

sedangkan siswa yang tidak berprestasi tidak atau kurang diperhatikan. Padahal 

walaupun siswa tersebut kurang berprestasi dalam mata pelajaran kurikuler ternyata 

dia memiliki kemampuan yang menonjol di bidang lainnya. Tapi dikarenakan dia 

tidak terlalu menonjol, sehingga kurang diberikan kesempatan yang sama 

dibandingkan teman-temannya yang lain.
32

 Sebagaimana disampaikan salah seorang 

siswa yang menyatakan bahwa guru selalu lebih memperhatikan siswa yang pintar 

dan berprestasi. Tetapi mereka yang kurang pintar apalagi yang jauh dari pintar tidak 

diperhatikan. Sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan seperti acara perpisahan siswa 

yang mengisi acara pastinya siswa yang pintar, cantik, ganteng, sedangkan mereka 

dicuekin saja, hanya sebagai penonton,
33

 begitulah keluh kesah beberapa siswa di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak tersebut. 
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Begitu pula dalam kegiatan pembelajaran, siswa tidak diberikan kebebasan 

dalam menentukan sendiri kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Semua di 

bawah komando sang guru. Apabila siswa tidak melakukan kegiatan atau sesuatu 

tidak sesuai dengan instruksi guru, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman. 

Siswa tidak diperkenankan untuk memberikan protes, sehingga kegiatan 

pembelajaran yang diikuti guru sesuai dengan keinginan guru, bukan disesuaikan 

dengan karakteristik siswanya.
34

 Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang 

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

terkadang guru memaksakan suatu kegiatan kepada mereka, padahal mereka merasa 

bosan, jenuh dan capek untuk melakukannya. Tapi guru pasti marah apabila mereka 

protes, katanya “kalian ikutin aja jangan banyak protes”. Hanya beberapa guru saja 

yang mengadakan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kebebasan kepada 

mereka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. 

Tapi bukan berarti guru tersebut menuruti semua keinginan mereka. Misalnya ada 

guru yang mau diajak untuk beristirahat sebentar untuk memberikan beberapa cerita 

yang menarik sesuai dengan materi mereka. Mereka merasa senang sekali dan 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih santai dan menarik.
35

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut diketahui bahwa 

penerapan prinsip persamaan dalam pendidikan Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak 
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dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak masih belum optimal dilaksanakan, karena 

pada umumnya guru masih melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tidak 

mempehatikan perbedaan individual, karekteristik, minat, dan bakat siswa. 

4. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup  

Implementasi pendidikan agama Islam, guru harus menanamkan dalam diri 

siswa prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu penanaman dalam diri siswa untuk 

selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya  dengan senantiasa mengabdi 

kepada Tuhannya dengan penuh kesadaran dan selalu berusaha menambah ilmunya. 

Menurut salah kepala SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak mereka selalu 

berupaya untuk mengingatkan siswanya agar selalu memperbaiki kualitas ibadahnya, 

dengan semboyan “Hari ini lebih baik dari hari esok”. Semboyan tersebut ditempel di 

beberapa sudut yang mudah dibaca dan sering dilihat siswa, seperti di dinding 

pengumuman, di dalam kelas, di kantin, di pojokan parkiran. Maksudnya agar siswa 

selalu ingat untuk selalu memperbaiki dirinya.
36

 

Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kurang ada 

dukungan dari guru lainnya. Dalam artian guru yang selalu mengingatkan siswa 

untuk selalu meningkatkan ibadahnya hanya guru agama, sedagkan guru umum hanya 

beberapa orang saja.
37

 Akan tetapi dalam menambah ilmu pengetahuannya, siswa 

selalu dimotivasi dan diingatkan untuk selalu belajar lagi menambah pengetahuannya 

tidak hanya dari sekolah tetapi juga dari sumber lainnya. Siswa dihimbau untuk 
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memanfaatkan sarana perpustakaan. Siswa diingatkan untuk selalu tidak merasa puas 

akan ilmu yang diperolehnya, dengan terus mencari dan mencari, dengan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan mengisi kekosongan waktunya dan 

hari libur dengan kegiatan bermanfaat seperti membaca buku.
38

 

 Menurut salah seorang siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, mereka selalu dimotivasi guru untuk belajar lebih rajin, tidak boleh 

malas untuk belajar dan menuntut ilmu, mengantungkan cita-cita setinggi-tingginya 

dengan terus menuntut ilmu. Walaupun tidak bisa melanjutkan sekolah, tetap harus 

belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal itu yang selalu diingatkan oleh guru-

guru mereka.
39

 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan prinsip pendidikan seumur hidup di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak sudah cukup optimal, akan tetapi masih perlu 

diperbaiki dan ditingkatkan lagi penerapannya dengan melibatkan semua peran serta 

guru, terutama dalam memotivasi siswa dalam meningkatkan ibadahnya. 

5. Prinsip Keutamaan  

Implementasi pendidikan agama Islam selanjutnya adalah prinsip keutamaan, 

yaitu kegiatan apapun yang dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia siswa. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, prinsip keutamaan ini belum optimal 

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

karena hanya beberapa guru saja yang melaksanakannya terutama guru mata 

pelajaran agama Islam, sedangkan guru mata pelajaran umum masih jarang 

melaksanakan prinsip keutamaannya, karena hal yang paling diutamakan mereka 

adalah bagaimana siswa dapat menjawab soal dengan baik, lulus dengan nilai yang 

baik, naik kelas, dan memenuhi skor ketuntasan minimal, sudah selesai tanggung 

jawab mereka.
40

 

Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru mata 

pelajaran umum di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, 

tentang target mereka terhadap siswa-siswanya, dan rata-rata menjawab siswa mampu 

memahami materi, dapat menjawab soal dengan baik, siswa mencapai ketuntasan 

belajar. Hanya beberapa guru saja yang menyatakan agar siswa dapat mengamalkan 

ilmu yang diperolehnya untuk hal-hal yang bermanfaat kelak di masyarakat, dan 

semakin yakin akan kebesaran Allah SWT. Jawaban itupun hanya diperoleh peneliti 

pada dua orang guru saja.
41

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut diperoleh data bahwa 

penerapan prinsip keutamaan sebagai dasar pendidikan Qurani belum dapat 

dilaksanakan secara optimal di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 

1 Batu Brak. 
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6. Prinsip Tidak Dibatasi Ruang dan Jarak  

Implementasi pendidikan agama Islam selanjutnya adalah prinsip tidak 

dibatasi ruang dan jarak. Artinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan 

Islam dalam pembelajaran hendaknya dimana saja dan kapan saja, tidak dibatasi 

ruang dan jarak. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 

1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup menerapkan prinsip ini. 

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya di 

dalam kelas tetapi juga di luar kelas, seperti di perpustakaan, di halaman sekolah, di 

luar sekolah, di mushala, dan lain sebagainya.
42

 

 Selain itu penerapan prinsip tidak dibatasi ruang dan jarak, juga cukup baik 

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

berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang siswa yang menyatakan bahwa, 

guru meraka akan menegur mereka apabila melakukan perilaku yang tidak baik 

walaupun itu di luar jam sekolah ataupun di luar sekolah. Guru mereka tidak bersikap 

acuh, malah ada temannya yang ketauan merokok di mall kemudian dilihat oleh salah 

seorang gurunya, besoknya di sekolah temannya itu dipanggil oleh guru BK.
43

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut diketahui bahwa 

penerapan prinsip tidak dibatasi ruang dan jarak, cukup baik diterapkan di SMP 

Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak. 
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7. Berakhlakul karimah atau Keteladanan yang Baik 

Penerapan prinsip berakhlakul karimah atau keteladanan yang baik dalam 

mengimplementasikan pendidikan agama Islam dalam pembelajaran, berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti cukup baik diterapkan di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak. Hal ini dapat dilihat dari ketika guru bertemu 

dengan siswa mengucapkan salam dan mencium tangan si guru, ketika masuk ke 

dalam kelas meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam, guru menerapkan 

disiplin belajar, seperti memperhatikan guru menjelaskan, tidak boleh mentertawakan 

teman, langsung menegur siswa yang berperilaku kurang baik, memberikan sanksi 

pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan kelas.
44

 Sebagaimana dijelaskan 

oleh salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 

Batu Brak, bahwa guru mereka selalu menekan kepada mereka untuk selalu 

melakukan akhlak yang baik. Apabila ada temannya yang berperilaku kurang terpuji 

langsung ditegur dan dinasehati. Dan apabila tetap saja mengulangi perilaku kurang 

terpuji tersebut maka diberikan sanksi oleh guru.
45

 

Keteladanan yang diberikan guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak dalam berperilaku sesuai dengan akhlakul karimah 

juga terlihat cukup baik, seperti ketika waktunya shalat berjamaah rata-rata guru ikut 

shalat berjamaah dengan siswa, kecuali apabila tempatnya sudah tidak 
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memungkinkan maka guru tersebut shalat di tempat guru. Tidak membuang sampah 

sembarangan, memakai pakaian yang sopan, rapi, bersih, dan menutup aurat. Jarang 

sekali terlihat guru terlambat datang ke sekolah. Apabila jam pelajaran telah 

berbunyi, guru tersebut akan langsung menuju ke kelasnya masing-masing. Hanya 

beberapa orang guru saja yang masih menunjukkan kedisiplinan yang kurang baik.
46

 

Siswa juga diberikan berbagai peraturan dalam berpakaian, seperti tidak boleh 

memakai perhiasan, make up, pakaian yang sempit, atau berdandan yang berlebihan, 

bagi siswa perempuan memakai pakaian yang menutup aurat (jilbab), tidak boleh 

datang terlambat, mengucapkan salam apabila bertemu guru, bersalaman apabila 

bertemu guru apalagi ketika memasuki gerbang sekolah.
47

 Menurut salah seorang 

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

selalu membiasakan siswanya untuk melakukan akhlak yang terpuji, walaupun 

kesannya seperti memaksa, tetapi untuk kebaikan siswa itu sendiri.
48

 

8. Prinsip Bersungguh-sungguh dan Rajin  

Dalam  mengimplementasikan pendidikan agama Islam, hendaknya guru 

melakukannya dengan sungguh-sungguh dan rajin. Suatu kegiatan yang setengah hati, 

tidak secara kontinu, maka hasilnya pun akan kurang maksimal. Oleh karena itu 

dalam memberikan pendidikan, prinsip bersungguh-sungguh dan rajin sangat 

diperlukan. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masih ada beberapa guru yang kurang 

serius dalam melaksanakan pendidikannya, misalnya di satu saat guru tersebut 

melarang, di satu saat mendiamkan saja. Terkadang menegur siswa yang berperilaku 

kurang baik, terkadang bersikap masa bodoh. Terkadang teguh dengan kedisiplinan 

terkadang bersikap lunak. Hal tersebut menyebabkan siswa tidak juga terlalu serius 

dalam memperbaiki dirinya.
49

 Sebagaimana yang dijelaskan salah seorang siswa 

“kami bingung dengan guru, terkadang marahnya bukan main apabila ada teman 

kami yang berbuat kurang baik, kita sudah takut sekali, tetapi besok-besoknya guru 

tersebut diam saja, sehingga akhirnya lama kelamaan kami cuek aja, karena guru 

biasanya hanya mengancam doang”.
50

  

Contohnya lagi yang peneliti temukan dari hasil pengamatan, guru melakukan 

pemeriksaan siswa perempuan yang mengaku sedang menstruasi sebagai alasan tidak 

melakukan shalat berjamaah. Pemeriksaan itu hanya bertahan lebih kurang 2 bulan. 

Hasilnya pada waktu itu cukup baik, jumlah siswa perempuan yang tidak shalat setiap 

harinya sedikit paling maksimal 10 orang. Ketika mulai kendur kegiatan pemeriksaan 

tersebut, jumlah siswa perempuan yang tidak shalat kembali membengkak sampai 30 

orang lebih.
51

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut dipahami bahwa di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak penerapan prinsip 
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bersungguh-sungguh dan rajin dalam pendidikan Islam belum dilaksanakan dengan 

baik. 

9. Prinsip Diamalkan/Aplikasi  

Penerapan prinsip diamalkan atau diaplikasikan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dalam penyajian materi pelajaran, guru tidak hanya sebatas 

teoritis melainkan juga praktis. Guru harus mengenalkan kepada siswa 

kebermanfaatan dari materi yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu perlu aplikasi dalam kehidupan siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak mereka selalu memberikan 

penjelasan kepada siswa makna atau hikmah dari materi yang mereka pelajari dan 

bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
52

 Menurut salah 

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

guru mereka selalu memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana penerapan 

materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika materi iman kepada 

kitab Allah, guru menjelaskan bagaimana cara mencintai al-Quran dalam penerapan 

di kehidupan sehari-hari. Siswa diminta untuk menyebutkan beberapa perilaku yang 

telah dikerjakannya sebagaimana perilaku yang dijelaskan guru.
53
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Akan tetapi hanya sebatas penjelasan bagaimana aplikasi materi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan keberlanjutannya kurang diperhatikan guru. 

Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang siswa tersebut “guru kami tidak 

pernah bertanya untuk selanjutnya apakah kamu masih suka membaca al-Quran di 

rumah pada beberapa hari selanjutnya, karena melanjutkan materi berikutnya yang 

berlainan.”
54

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diketahui bahwa prinsip 

penerapan atau pengaplikasian masih belum optimal dilaksanakan, karena masih 

sebatas penyajian materi bagaiamana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan pembinaan selanjutnya sering terlupakan atau tidak ada keberlanjutan 

upaya pembinaan penerapan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

10. Prinsip Guna Mewujudkan Kebaikan Hidup atau Kebermaknaan 

Implementasi pendidikan agama Islam agar efektif dan efisien, maka dalam 

pelaksanaannya haruslah memiliki nilai kegunaan bagi siswa untuk kebaikan 

hidupnya atau memberikan makna. Artinya metode apapun yang digunakan guru 

hendaknya memberikan makna atau manfaat bagi kemajuan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, implementasi pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup memberikan 

manfaat atau kegunaan bagi kemajuan siswa. Seperti ketika guru menggunakan 

metode resitasi atau pemberian tugas, dimaksudkan agar siswa mengulangi materi 
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yang disampaikan guru. Dan tugas yang diberikan guru juga tidak terlalu banyak, 

sehingga siswa dapat menyelesaikannya dengan optimal. Begitu juga ketika guru 

menggunakan metode ceramah dengan divariasikan cerita, maka cerita yang 

disampaikan guru sesuai dengan materi yang disampaikan sekaligus juga memberikan 

pesan-pesan moral kepada siswa.
55

 

Demikian halnya yang dikemukakan salah seorang guru di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak bahwa metode yang digunakan 

guru selalu diupayakan agar memberikan manfaat atau berguna bagi siswa. Sehingga 

mereka selalu merencanakan dengan matang langkah-langkah metode pembelajaran 

yang akan digunakan, sehingga setiap kegiatan memberikan makna yang bermanfaat 

bagi siswa.
56

 

Guru lainnya juga memberikan keterangan bahwa beliau selalu menggunakan 

metode pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa dapat menerima materi atau 

penjelasan guru dengan lebih mudah akan tetapi juga agar dapat membuat siswa lebih 

aktif baik fisik maupun psikisnya, seperti mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, melatih keterampilan motorik, keterapilan 

berfikir kritis, kemampuan berinteraksi atau bersosialisasi, dan sebagainya. Oleh 

karena itu menurut beliau selain mengunakan  metode ceramah, beliau juga 

memvariasikannya dengan metode tanya jawab, resitasi, demosntrasi, diskusi, dan 
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lain sebagainya. Dengan maksud agar seluruh potensi siswa berkembangan dengan 

metode pembelajaran yang digunakannya.
57

 

Salah seorang siswa juga mengemukakan bahwa, metode pembelajaran yang 

digunakan guru mereka, tidak hanya satu metode tetapi metode yang berbeda-beda, 

terkadang guru ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, dan lain sebagainya. Metode-

metode yang digunakan gurunya tersebut membuat mereka lebih mudah memahami 

materi, dan tidak hanya membuat mereka mengetahui materi tetapi juga mampu 

berbicara, mengeluarkan pendapat, bekerja sama, dan lain sebagainya.
58

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara 

tersebut diketahui bahwa implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, memiliki kegunaan atau 

kebermaknaan bagi siswa. 

11. Prinsip Memberikan Suasana Kegembiraan 

Prinsip selanjutnya dalam implementasi pendidikan agama Islam adalah  

memberikan suasana kegembiraan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sebagian 

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

mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi 

gembira, tidak tegang atau rileks. Hal ini terlihat dari pancaran muka siswa selama 
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kegiatan pembelajaran ceria, tidak mengantuk, dan bersemangat.
59

 Sebagaimana yang 

dikemukakan salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak bahwa mereka sangat menyenangi kegiatan pembelajaran yang 

mereka ikuti. Walaupun memang mereka mengakui ada beberapa guru yang mereka 

takuti, akan tetapi ketika kegiatan pembelajaran, guru tersebut mampu melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan cerita humor, apabila siswa 

salah dalam menjawab pertanyaan guru tersebut tidak dibalas dengan marah atau 

ejekan dari guru. Guru tetap memberikan semangat. Terkadang guru memberikan 

hadiah, apabila mereka berhasil menunjukkan hasil belajar yang memuaskan. 

Kegiatan pembelajaran juga terkadang berbeda-beda setiap pertemuannya. Intinya 

mereka menganggap kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti menyenangkan dan 

tidak tegang.
60

Akan tetapi ada beberapa siswa yang juga mengatakan terkadang 

mereka bosan dan jenuh mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

beberapa orang guru, karena metode yang digunakan itu-itu saja atau kurang variasi.
61

 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak agar siswa merasa gembira selama kegiatan pembelajaran, beliau 

selalu memberikan pujian dan penghargaan akan hasil kerja siswa, menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya ketika siswa mulai terllihat jenuh 
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atau bosan, maka guru mengajak siswa untuk bernyanyi atau menceritakan sebuah 

kisah atau cerita yang mampu membuat mereka semangat dan gembira lagi.
62

 

Bahkan salah seorang guru lainnya juga memberikan informasi bahwa beliau 

jarang sekali bahkan berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang akan 

membuat siswa menjadi takut, kurang bersemangat, atau malas belajar. Beliau selalu 

berusaha menghargai hasil kerja keras siswa. Apabila ada siswa yang melakukan 

suatu kelalaian atau pelanggaran beliau akan langsung menasehatinya dengan kata-

kata yang baik. Karena beliau menyadari memberikan ancaman dan menekan siswa 

tidak akan mampu menyelamatkan siswa tersebut. Dan beliau meyakini bahwa 

kegiatan pembelajaran dalam suasana kegembiraan akan mampu membuat siswa 

lebih mudah menerima pelajaran dengan baik.
63

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh data bahwa 

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

Satu Atap 1 Batu Brak cukup mampu membuat kegiatan pembelajaran menjadi 

gembira dan menyenangkan. 

12. Prinsip Memberikan Layanan dengan Lemah Lembut dan Kasih Sayang 

Prinsip selanjutnya dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak adalah membeirkan 

layanan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Menurut salah seorang siswanya, 

pada umumnya guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu 
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Brak mampu memberikan pendidikan dengan lembah lembut dan kasih sayang. 

Apabila mereka bertanya berulang-ulang tentang materi yang sulit dimengerti, guru 

mereka jarang menanggapi mereka dengan marah, akan tetapi guru tetap sabar 

mengajarkan mereka berkali-kali. Akan tetapi bukan berati guru mereka tidak dapat 

bersikap tegas. Apabila ada teman mereka yang melakukan kesalahan dan sudah 

dinasehati berkali-kali dan masih saja mengulangi kesalahannya, maka guru pasti 

akan menghukumnya, walaupun hukuman yang diberikan tidak dengan perkataan 

yang menyakiti hati mereka atau hukuman fisik. Guru hanya memanggil orangtua 

siswa atau mengurangi nilainya.
64

 

Siswa lainnya juga menyatakan bahwa guru mereka selalu berusaha untuk 

memberikan layanan pendidikan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Siswa 

tersebut tidak pernah mendengar gurunya mengatakan perkataan yang tidak pantas 

atau pun menyakiti hati siswanya. Bahkan guru mereka mau mendengarkan keluh 

kesah masalah yang sedang dihadapi siswa misalnya ketika jam istirahat. Guru 

mereka mau berbincang-bincang dengan mereka di dalam kelas atau di kantin 

sekolah.
65

 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak juga menjelaskan bahwa beliau selalu berusaha untuk tidak 

berkata-kata kasar kepada siswanya walaupun terkadang ada beberapa siswanya 
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berperilaku yang menjengkelkan. Belia juga selalu berusaha bersabar menghadapi 

tingkah laku siswanya, walaupun beliau akan berlaku tegas apabila siswa tersebut 

tidak mau mengubah dirinya.
66

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh temuan bahwa 

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

Satu Atap 1 Batu Brak cukup mampu dilaksanakan dengan lemah lembut dan kasih 

sayang. 

13. Prinsip Prasyarat 

Agar pendidikan agama Islam efektif mencapai tujuannya, maka dalam 

mengimplementasikannya haruslah menggunakan prinsip prasyarat, yaitu sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran guru melakukan berbagai upaya untuk menarik minat 

dan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, untuk menarik 

perhatian siswa akan kegiatan pembelajaran beliau selalu terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan siswa dalam belajar. Menurut beliau 

dengan menginformasikan kepada siswa tujuan dan indikator keberhasilan siswa 

dalam belajar, siswa lebih mudah berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Siswa lebih fokus untuk mencapai keberhasilan dalam 

belajar.
67
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Guru lainnya juga menjelaskan bahwa agar siswa lebih konsentrasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, maka sebelum memulai kegiatan beliau 

menjelaskan tujuan pembelajaran, kriteria penilaian guru, dan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan cara tersebut, menurut beliau 

cukup efektif dalam membuat siswa lebih perhatian dan konsentrasi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran selanjutnya.
68

 

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

Batu Brak juga menyatakan bahwa sebelum memulai kegiatan pembelajaran gurunya 

selalu menjelaskan tujuan pembelajaran, menuliskan judul materi dan poin-poin yang 

akan dibahas di papan tulis, menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan 

guru dan siswa. Dengan informasi tersebut, mereka menjadi memahami apa saja yang 

harus mereka persiapkan untuk mencapai keberhasilan dalan belajar dan bagaimana 

cara mencapai keberhasilan dalam belajar tersebut sesuai dengan kriteria penilaian 

yang dijelaskan guru.
69

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti juga ditemukan bahwa pada umumnya 

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

memasuki kegiatan inti pembelajaran melakukan apersepsi dengan tanya jawab atau 

mengulangi pelajaran yang telah lalu, menjelaskan tujuan pelajaran, menuliskan judul 

materi dan sub bab yang akan dibahas, menjelaskan kriteria penilaian, dan 

memotivasi siswa dengan memberikan iming-iming penghargaan yang akan 
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diperoleh siswa apabila mencapai keberhasilan sebagaimana yang ditargetkan 

gurunya.
70

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh data bahwa 

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

Satu Atap 1 Batu Brak dilaksanakan sesuai dengan prinsip prasyarat yaitu 

mengadakan kegiatan pendahuluan untuk menarik minat dan perhatian siswa terhadap 

metode yang akan digunakan. 

14. Prinsip Komunikasi Terbuka 

Prinsip selanjutnya dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak adalah prinsip 

komunikasi terbuka. Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam penggunaan metode 

pembelajaran sebagian besar guru menerapkan prinsip komunikasi terbuka. Hal ini 

dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang tidak hanya guru yang aktif tetapi juga 

siswa. Guru bukan sattu-satunya sebagai sumber belajar tetapi siswa juga menjadi 

sumber belajar bahkan lingkungannya pun menjadi sumber belajar bagi siswa. 

Kegiatan yang dilaksanakan yang bersifat komunikasi terbuka seperti tanya jawab, 

diskusi, eksperimen, dan lain sebagianya. Bahkan guru pun terbuka terhadap kritikan 

dan saran siswanya. Misalnya ketika siswa menyarankan metode pembelajaran yang 
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lain, apabila memang sesuai dengan memenuhi kebutuhan, maka guru mau mengikuti 

saran siswa tersebut.
71

 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, beliau selalu menerima saran dan kritikan siswanya, asalkan 

memang kritikan tersebut sesuai dan beralasan baik, maka beliau mau mengikuti 

saran dan kritikan siswanya. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya pun tidak 

hanya beliau yang selalu berbicara dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. 

Beliau selalu berupaya agar siswanya aktif dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakannya seperti mengadakan kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, 

sehingga sumber belajar siswa tidak hanya berasal dari dirinya tetapi juga dari sesama 

temannya.
72

 

Guru lainnya juga memberikan keterangan bahwa beliau sangat terbuka dalam 

berkomunikasi dengan siswanya. Bahkan beliau selalu mendorong siswa untuk 

belajar berani mengeluarkan pendapat tanpa takut salah atau ragu-ragu, dengan 

memberikan penghargaan dan menegur temannya yang sering mengolok-olok siswa 

lainnya. Terkadang beliau tidak langsung menjelaskan materi pelajaran akan tetapi 

membuat diskusi kelompok, untuk mendiskusikan beberapa permasalahan yang 

diajukan guru, dan siswa belajar untuk mempresentasikannya.
73
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Bahkan salah seorang guru menyatakan bahwa setiap akhir bulan beliau selalu 

meminta tanggapan, saran dan kritikan siswa terhadap dirinya dan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakannya. Siswa diperbolehkan mengutarakan seluas-

luasnya keluh kesah dan permasalahannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan guru. Saran dan kritikan siswa tersebut dijadikan bahan bagi 

beliau untuk intropeksi diri dan membenahi metode dan media pembelajaran yang 

akan digunakan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi.
74

 

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

Batu Brak juga menyatakan bahwa guru mereka sebagian besar bersikap terbuka 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Apabila siswa memberikan saran 

dan kritikan guru akan menanggapinya dan mencoba melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sebagaimana saran mereka. Misalnya ketika mereka mengantuk dan 

bosan karena jam pelajaran siang hari, dan mereka menyarankan kepada gurunya 

untuk mengubah metode yang digunakan dengan cerita atau yang lebih membuat 

mereka segar kembali, maka guru akan mencoba untuk menerima usulan dari 

siswanya. Dan menurut mereka kembali, guru mereka jarang sekali cepat marah atau 

tersinggung apabila mereka memberikan saran atau masukan.
75

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut ditemukan bahwa 

implementasi prinsip komunikasi terbuka dalam mengimplementasikan pendidikan 
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agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak 

cukup baik. 

15. Prinsip Memberikan Pengetahuan yang Baru 

Prinsip terakhir dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak adalah prinsip 

memberikan pengetahuan yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

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

guru mereka jarang memberikan materi pengayaan kepada mereka atau mengaitkan 

materi pelajarannya dengan materi yang lain sehingga menambah pengatahuan siswa 

menjadi lebih luas.
76

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap penyampaian materi beberapa 

guru mata pelajaran agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, jarang sekali mengaitkannya dengan materi umum yang 

sebenarnya dapat dilakukan oleh guru tersebut. Misalnya, ketika guru fikih 

menjelaskan tentang materi wudhu, guru hanya menjelaskan apa itu wudhu, mengapa 

harus berwudhu, syarat dan rukun wudhu, dan lainnya. Tidak ada sama sekali guru 

menjelaskan bagaimana hikmah wudhu ditinjau dari kesehatan dan psikologis, 

sehingga berdasarkan hasil pengamatan penulis, siswa mendengarkan materi tersebut 
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tidak ada respon ingin tahu atau berminat, hanya mendengarkan, karena materi 

tersebut sudah biasa didengarkan mereka ketika di sekolah dasar pun.
77

 

Begitu pula halnya ketika guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak menyajikan materi umum, jarang sekali guru mengaitkannya 

dengan materi agama. Misalnya ketika menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik 

manusia atau tumbuhan-tumbuhan, guru tidak mengaitkannya dengan ayat-ayat Allah 

SWT yang menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran. Ataupun menggunakan kalimat 

yang mengingatkan siswa pada agamanya, seperti pada mata pelajaran matematika, 

ketika guru menjelaskan tentang jarak, guru hanya mengatakan “si A berjalan menuju 

ke kota dengan mengendarai mobil dengan kecepatan 80KM/Jam B pada pukul 07.00 

WIB dengan jarak tempuh 3 kilometer. Jam berapa si A sampai ke Kota B?.” Jarang 

sekali guru menggunakan kata-kata yang mengingatkan siswa dengan nilai-nilai 

agama, seperi si A diganti dengan Fatimah ke kota B diganti dengan kata Masjid, atau 

lainnya.
 78

 

Menurut salah seorang guru agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, mereka mengakui bahwa jarang sekali 

mengaitkan materi pelajarannya dengan materi umum. Alasan mereka dikarenakan 

sedikitnya jumlah jam pelajaran dan banyaknya materi yang harus disampaikan, 
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sehingga ditakutkan materi pelajaran tidak tuntas disampaikan kepada siswa.
79

 

Sedangkan guru agama Islam lainnya juga menjelaskan bahwa, beliau mengakui 

jarang sekali mengaitkan materinya dengan materi lain terutama materi pelajaran 

umum, tapi terkadang mereka mencoba untuk menjelaskannya juga. Hal ini 

dikarenakan mereka mengakui kurang banyak memahami hal tersebut dengan baik.
80

 

Adapun hasil wawancara dengan salah seorang guru mata pelajaran umum di 

SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, yang menyatakan 

bahwa beliau sangat kesulitan apabila materi pelajarannya dikaitkan dengan materi 

agama, karena beliau mengakui masih minimnya pengetahuan agama, dan memang 

latar belakang pendidikannya tidak ada dari lembaga pendidikan agama, semua dari 

pendidikan umum.
81

 Hal senada disampaikan juga oleh salah seorang guru mata 

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

yang menjelaskan bahwa beliau tidak pernah mengaitkan materi pelajarannya dengan 

materi agama. Karena kurang memahami bagaimana mengaitkannya dan kurangnya 

pengetahuan agamanya.
82

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh temuan bahwa 

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

Satu Atap 1 Batu Brak kurang memberikan pengetahuan baru kepada 
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siswanya,karena hanya sebatas materi yang ada dalam kurikulum saja yang diberikan 

kepada siswa. 

Dari hasil pengumpulan data melalui dokumentasi, pengamatan, dan 

wawancara tentang i implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak diperoleh temuan bahwa dalam 

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

Satu Atap 1 Batu Brak sesuai dengan prinsip integral, keseimbangan, pendidikan 

seumur hidup, tidak dibatasi ruang dan jarak, berakhlakul karimah atau keteladanan 

yang baik, guna mewujudkan kebaikan hidup atau kebermaknaan, memberikan 

suasana kegembiraan, memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut dan 

kasih sayang, prasyarat, dan komunikasi terbuka.  Akan tetapi masih kurang optimal 

dalam penerapan prinsip prinsip persamaan, keutamaan, bersungguh-sungguh dan 

rajin, penerapan atau pengaplikasian dan memberikan pengetahuan yang baru. 

 Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

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

Satu Atap 1 Batu Brak sudah cukup baik pada prinsip integral, keseimbangan, 

pendidikan seumur hidup, tidak dibatasi ruang dan jarak, berakhlakul karimah atau 

keteladanan yang baik, guna mewujudkan kebaikan hidup atau kebermaknaan, 

memberikan suasana kegembiraan, memberikan layanan dan santunan dengan lemah 

lembut dan kasih sayang, prasyarat, dan komunikasi terbuka. Akan tetapi 

implementasi pendidikan agama Islam pada prinsip persamaan, keutamaan, 

bersungguh-sungguh dan rajin, penerapan atau pengaplikasian dan memberikan 
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pengetahuan yang baru masih kurang optimal dalam penerapan sehingga masih perlu 

ditingkatkan lagi. 

D. Faktor-Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Pendidikan Agama 

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

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, ada beberapa hal yang 

yang menjadi kendala dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam upaya 

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

Batu Brak, yaitu: 

1. Faktor dalam diri siswa 

Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, ada beberapa siswa yang diberikan pembinaan akhlak yang sangat 

sulit diatur. Guru telah melakukan berbagai cara dimulai dengan nasehat dengan cara 

lemah lembut, dimarahi, dipanggil orangtua, diberi peringatan, dijadikan sahabat, 

akan tetapi siswa bersangkutan masih sulit untuk diatur, misalnya merokok, bolos 

dari sekolah, dan sebagainya. Setelah diobsrevasi guru bersangkutan ternyata 

memang dalam diri siswa tersebut yang tidak ada kemauan untuk mengubah dirinya 

menjadi lebih baik.
83

 Hal yang sama dikemukakan salah seorang guru Bimbingan dan 

Konseling SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, bahwa 

siswa yang sangat sulit untuk diberikan pembinaan akhlak adalah siswa yang 

tidak/kurang memiliki kemauan untuk mengubah perilaku yang jelek dalam dirinya. 
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Hal ini terlihat dari sikap siswa yang apabila dinasehati menunjukkan sikap acuh tak 

acuh, tidak ada sikap memperhatikan apa yang disampaikan gurunya.
84

 

2. Faktor teman sepergaulan siswa 

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Atap 1 Batu Brak adalah faktor teman sepergaulan siswa yang kurang baik. Menurut 

salah seorang guru ada beberapa siswa yang diberikan pembinaan akhlak dan siswa 

tersebut ada yang sangat sulit dibina karena dia sering atau mudah terpengaruh 

temannya yang kurang baik. Siswa tersebut sering dinasehati untuk menghindari 

teman pergaulan yang kurang baik, akan tetapi siswa tersebut merasa sulit untuk 

melakukannya. Terkadang ada siswa yang sudah mau mengubah perilaku buruknya, 

akan tetapii kemudian mengulangi kembali perbuatannya yang buruk tersebut karena 

diajak temannya.
85

 

Menurut salah seorang siswa yang diberikan pembinaan akhlak oleh guru 

Bimbingan dan Konseling, mereka sebenarnya mau mendengarkan dan menuruti 

nasehat guru mereka untuk meninggalkan perilaku/perbuatan yang jelek seperti 

merokok atau bolos sekolah, akan tetapi mereka sangat sulit untuk tidak mengikuti 
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ajakan temannya. Apabila mereka tidak mengikuti ajakan temannya tersebut, mereka 

akan diacam dan dikucilkan oleh kelompoknya.
86

 

3. Faktor kurangnya perhatian orangtua 

Kurangnya perhatian orangtua terhadap perkembangan anaknya dapat menjadi 

faktor lain yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak. Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang guru di SMP 

Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, siswa yang sukar sekali 

untuk dibina biasanya kondisi keluarga yang kurang harmonis, seperti orangtua yang 

bercerai atau orangtua yang sibuk bekerja di luar rumah. Guru telah berupaya 

seoptimal mungkin memberikan pembinaan akhlak kepada siswanya, akan tetapi 

apabila orangtua kurang mendukung upaya yang dilakukan guru tersebut, maka 

hasilnya akan kurang maksimal.
87

 

 Menurut salah seorang guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, setiap pihak sekolah melakukan home 

visit kepada siswa yang bermasalah, seperti suka bolos, malas mengerjakan tugas 

sekolah, atau prestasi belajar siswa yang rendah, biasanya yang akan ditemukan guru 

Bimbingan dan Konseling tersebut adalah keadaan keluarga yang kurang harmonis. 

Anak kurang perhatian dan perawatan yang baik, disebabkan orangtua sibuk bekerja 
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di luar rumah mencari nafkah.
88

 Salah seorang siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak juga mengemukakan bahwa salah satu penyebab 

mereka melakukan perbuatan yang buruk, seperti merokok dikarenakan kurangnya 

perhatian orangtua. Ketika pulang sekolah terkadang orangtua tidak ada di rumah. 

Walaupun mereka pulang sampai malampun orangtua tidak memperdulikan. 

Orangtua mereka juga jarang menanyakan perkembangan anaknya di sekolah.
89

 

4. Faktor kurangnya kerjasama antar guru di sekolah 

 Faktor lain yang mempengaruhi implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Atap 1 Batu Brak adalah kurangnya kerjasama antar guru di sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang dikemukakan 

Kepala SMP Negeri 1 Batu Brak, terkadang ada beberapa guru yang kurang 

mendukung upaya menerapkan prinsip keutamaan, seperti apabila marah kepada 

siswanya yang bandel atau melanggar peraturan sekolah mengeluarkan kata-kata 

yang tidak pantas, bersifat berat sebelah, suka mengejek dan menghina siswa baik di 

depan siswa maupun teman-temannya serta guru lain, tidak ikut shalat berjamaah dan 

lain sebagainya.
90
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Hal yang sama dikemukakan salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak 

dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, terkadang ada guru yang mendiamkan saja 

apabila siswa menunjukkan perilaku yang kurang baik misalnya melanggar peraturan 

sekolah. Bahkan ada guru yang suka membela perilaku siswa yang kurang baik yang 

dianggapnya hal biasa yang dilakukan anak remaja.
91

 

5. Faktor kurang pengetahuan guru tentang implementasi pendidikan Islam 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, diperoleh data bahwa sebagian besar guru di 

SMP tersebut kurang memahami implementasi pendidikan agama Islam. Misalnya 

implementasi prinsip integrasi pada materi pendidikan, mereka mengira hanya 

sebatas menyajikan materi agama dan materi umum, itulah yang namanya integrasi. 

Padahal yang dimaksud integrasi itu bukan berarti hanya memasukkan materi umum 

dan materi agama pada kurikulum tetapi ketika menjelaskan materi agama 

mengaitkannya dengan materi umum, begitu pula sebaliknya ketika menjelaskan 

materi umum dikaitkan dengan materi agama. Menurut guru di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak mereka kurang memahami 

pengintegralan yang demikian, dan merasa kesulitan dalam melaksanakan hal 

tersebut.
92
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Begitu juga ketika implementasi prinsip keutamaan dalam pelaksanaan 

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

Brak, mareka jarang sekali mengembalikan hakikat materi yang disampaikan dengan 

nilai-nilai tauhid. Yang mereka tahu selama ini ketika menyampaikan materi target 

yang perlu dicapai adalah siswa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan 

maupun ketika ulangan dengan memperoleh hasil belajar tuntas.
93

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan pendidikan agama 

Islam dalam upaya meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 

kendala dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan 

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

yaitu: 1) faktor dalam diri siswa, 2) faktor teman sepergaulan siswa, 3) faktor 

kurangnya perhatian orangtua, 4) faktor kurangnya kerjasama guru di sekolah, dan 5) 

faktor kurangnya pengetahuan guru tentang implementasi pendidikan agama Islam. 

 

                                                           
93

 Munarni, Atisa, dan Zarkasi, Guru SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 4 Desember 

2015 



127 
 

Adapun faktor yang menjadi pendukung implementasi pendidikan agama 

Islam dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan 

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

antara lain: 

1. Faktor lingkungan sekolah yang Agamis 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak sangat mendukung implementasi 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswanya. Karena walaupun 

merupakan sekolah umum akan tetapi semua siswa perempuan diharuskan memakai 

pakaian yang menutup aurat dan memakai jilbab bagi yang bergama Islam. Pakaian 

siswa laki-laki juga tidak pendek. Selain itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

siswa selalu membaca Al-Quran secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan 

membaca doa. Pada siang harinya siswa shalat Dzuhur berjamaah. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan juga dilaksanakan dengan baik di SMP ini, seperti memperingati hari 

besar Islam, melaksanakan lomba-lomba keagamaan. Sehingga suasana lingkungan di 

sekolah SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, cukup 

mendukung dalam meningkatkan akhlak siswa.
94

 

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

Batu Brak juga menyatakan bahwa, walaupun dirinya sekolah di sekolah umum akan 

tetapi kegiatan keagamaan Islam selalu dilaksanakan dan dirasakan oleh mereka, 
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seperti membaca Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, shalat berjamaah, 

mengucapkan salam kepada guru setiap bertemu, memakai pakaian yang menutup 

aurat, dan lain sebagainya.
95

 Siswa lainnya juga menjelaskan bahwa guru mereka 

sellu mengutamakan dalam mendidik akhlak mereka. Seperti, apabil mereka 

melakukan akhlak yang kurang baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah pasti akan langsung dipanggil dan diberikan bimbingan. 

Bimbingan yang diberikan baik itu dengan memanggil siswa ke ruang bimbingan 

konseling atau memanggil orangtua siswa.
96

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dipahami bahwa salah 

satu faktor yang mendukung implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Batu Brak adalah lingkungan sekolah yang agamis. 

 

2. Faktor keteladanan guru pendidikan agama Islam 

Faktor lainnya yang mendukung implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Batu Brak adalah keteladanan guru sangat diutamakan dan diperhatikan. Kepala 

sekolah selalu mengingatkan siswa untuk selalu menjadikan dirinya sebagai teladan 

yang baik bagi para siswanya, baik itu dalam berkata-kata, bersikap, maupun dalam 
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berpakaian. Sehingga semua guru memakai pakaian yang sopan bahkan sebagian 

besar guru perempuan memakai pakaian yang menutup aurat dan jilbab.
97

 

Berdasarkan observasi peneliti, akhlak guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak. Ketika waktu shalat, mereka melaksanakan 

shalat dengan baik. Selain itu hubungan antar guru terjalin dengan baik, setiap 

bertemu mereka saling mengucapkan salam dan berjabatan tangan, berkata-kata 

dengan sopan santun, mampu menjaga tawanya, dan berpakaian yang menutup aurat 

tidak terlalu mencolok ataupun ketat. Hubungan guru laki-laki dan perempuan juga 

mampu membedakan yang bukan mahramnya, begitu pula dengan siswa baik laki-

laki maupun perempuan.
98 Menurut salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak 

dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, guru pendidikan agama Islam mereka dapat 

menjadi teladan yang baik bagi diri mereka. Belum pernah mereka melihat perilaku 

guru pendidikan agama Islam mereka yang menunjukkan akhlak yang tercela.
99

 

Menurut salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak, guru pendidikan agama Islam mereka memiliki akhlak yang 

cukup baik. Bapak guru pendidikan agama Islam mereka tidak pernah melakukan 

perbuatan yang kurang sopan kepada siswa perempuannya. Begitu juga dengan ibu 

guru pendidikan agama Islam mereka. Tingkahlaku guru pendidikan agama Islam 
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mereka pun sangat baik, baik itu dari segi berpakaian, berkata-kata maupun tertawa 

yang tidak terbahak-bahak.
100

  

Kepala SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak juga menyatakan bahwa para guru 

pendidikan agama Islam mereka, memiliki akhlak yang cukup baik. Dalam segi 

berpakaian mereka sopan-sopan, setiap bertemu saling menyapa, tersenyum, dan 

mengucapkan salam. Tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa ada suatu kejadian 

yang menunjukkan kebobrokan akhlak guru pendidikan agama Islam kepada 

siswanya ataupun kepada sesama rekan guru.
101

 

Menurut salah seorang siswa SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak, sebagian besar guru pendidikan agama Islam di SMP ini mampu 

mengendalikan diri. Misalnya, ketika ada siswa yang bandel atau melawan perkataan 

guru, maka guru tersebut tidak langsung marah-marah terbawa emosi dengan 

mengatakan perkataan yang tidak pantas. Akan tetapi dengan sabar menghadapi siswa 

tersebut, sehingga siswa menyadari kesalahannya. Begitu juga apabila guru tertawa, 

maka ia mampu mengendalikan tawanya, tidak terbahak-bahak yang dapat 

menjatuhkan wibawa sang guru.
102

 

Salah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, menyatakan bahwa mereka berusaha untuk 

mengendalikan diri terutama emosi mereka apabila menghadapi siswa yang 
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bermasalahan. Begitu juga pada siswa yang pintar, mereka berusaha untuk tidak 

terlalu menunjukkan sikap berlebihan pada mereka  yang akan menimbulkan rasa iri 

dan pilih kasih dalam hati para siswa.
103

 

Begitu juga menurut Kepala SMP Negeri 1 Batu Brak, bahwa guru 

pendidikan agama Islam yang ada di SMP ini cukup mampu mengendalikan dirinya. 

Belum pernah terjadi ada laporan dari siswa ataupun orangtua siswa atas perilaku 

guru yang tidak mampu menahan diri, misalnya memukul siswa yang bandel. Begitu 

juga dalam berhubungan dengan para siswa baik laki-laki maupun perempuan, para 

guru pendidikan agama Islam tersebut mampu  menahan atau mengendalikan dirinya 

dengan cukup baik.
104

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dipahami bahwa faktor 

keteladan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswa, khususnya di SMP 

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

 

3. Faktor konsistensi guru pendidikan agama Islam 

Faktor lainnya yang menjadi pendukung dalam implementasi pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, adalah faktor konsistensi guru pendidikan agama 

Islam. Artinya guru pendidikan agama Islam akan memberikan hukuman maupun 
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sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah 

maupun melakukan akhlak yang kurang baik lainnya. Menurut hasil observasi 

penulis, guru pendidikan agama Islam bersikap tegas pada siswa yang melakukan 

akhlak yang tercela. Sikap tegas yang ditunjukkan guru pendidikan agama Islam 

adalah langsung memberikan hukuman pada siswa yang melanggar mulai dari 

hukuman ringan seperti diskor sampai hukuman yang berat seperti dipindahkan 

sekolah. Siswa yang melakukan akhlak yang baik juga mendapatkan perhatian guru 

dengan memberikan pujian, perlakukan yang baik, dari para guru.
105

 

 Menurut guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, mereka selalu berupaya menanamkan disiplin dalam 

diri siswa. Siswa yang melakukan akhlak yang kurang baik, seperti: mencuri, tidak 

mengumpulkan tugas guru, berbohong, memaksa siswa lain memberikan uang, 

mencontek ketika ulangan, dan lain sebagainya, maka akan langsung diberikan 

hukuman tegas dari guru maupun dari pihak sekolah. Akan tetapi hukuman yang 

diberikan tidak langsung hukuman yang berat. Apabila baru pertama kali siswa 

melakukan pelanggaran maka siswa dipanggil dan diberikan nasihat, dilakukan 

pendekatan dengan siswa dan orangtua siswa. Apabila siswa masih saja mengulangi 

perbuatannya yang kurang baik tersebut, maka barulah diberikan hukuman berat 
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dengan pemanggilan orangtua siswa, tidak diperbolehkan mengikuti kegitan belajar 

ataupun dikeluarkan dari sekolah.
106

  

 Bagi siswa yang melakukan akhlak yang baik, maka siswa tersebut diberikan 

suatu penghargaan dari para gurunya dengan pujian, perhatian, dan tanggapan yang 

baik dari para guru. Sikap guru yang demikian diharapkan agar siswa tersebut 

mengulangi perbuatannya yang baik tersebut lebih baik lagi. Guru berusaha untuk 

tidak bersikap acuh atas usaha siswa memperbaiki dirinya. Siswa yang telah berusaha 

memperbaiki dirinya diberikan dukungan dengan tidak mengingatkan siswa akan 

kesalahannya yang lalu.
107

 

 Menurut salah seorang siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri 

Satu Atap 1 Batu Brak, guru mereka bersikap tegas pada siswa yang melakukan 

akhlak yang buruk. Mereka akan diberikan hukuman oleh guru apabila melakukan 

akhlak yang kurang baik. Pertama guru akan memberikan nasihat, apabila siswa 

masih melakukan perbuatan tersebut barulah orangtua dipanggil, apabila siswa masih 

juga melakukan perbuatan tersebut maka siswa diberikan teguran yang keras mulai 

dimarahi, tidak diperbolehkan ikut belajar, sampai dikeluarkan dari sekolah.
108

 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 

guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 

1 Batu Brak langsung memberikan hukuman pada siswa yang melakukan akhlak yang 

buruk dan memberikan respon yang baik pada siswa yang melakukan akhlak yang 

                                                           
106

 Effendi, Guru SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 7 Desember 2015 
107

 Arpan, Guru SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak, Wawancara, 10 Desember 2015 
108

 Sinta Amelia, Siswa Kelas VIII  SMP Negeri 1 Batu Brak, Wawancara, 7 Desember 2015 



134 
 

baik. Pemberian hukuman dilakukan bertahap mulai dengan memberi nasihat dan 

bimbingan. Apabila siswa masih mengulangi perbuatan buruknya maka siswa 

diberikan hukuman yang lebih tegas sampai dikeluarkan dari sekolah. Siswa yang 

melakukan akhlak yang baik juga direspon positif. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh data bahwa 

beberapa faktor yang mendukung implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Batu Brak, diantaranya adalah: 1) faktor lingkungan sekolah yang agamis, 2) faktor 

keteladanan guru pendidikan agama Islam, dan 3) faktor konsistensi guru pendidikan 

agama Islam. 

E. Hasil Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlak 

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

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan maka diperoleh temuan 

bahwa implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP 

Negeri Satu Atap 1 Batu Brak telah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun masih 

perlu peningkatan lagi. Implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 

akhlak siswa di SMP Negeri 1 Batubrak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batubrak 

sesuai dengan prinsip integral, keseimbangan, pendidikan seumur hidup, tidak 

dibatasi ruang dan jarak, berakhlakul karimah atau keteladanan yang baik, guna 

mewujudkan kebaikan hidup atau kebermaknaan, memberikan suasana kegembiraan, 

memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut dan kasih sayang, prasyarat, 

dan komunikasi terbuka.  Akan tetapi masih kurang optimal dalam penerapan prinsip 
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prinsip persamaan, keutamaan, bersungguh-sungguh dan rajin, penerapan atau 

pengaplikasian dan memberikan pengetahuan yang baru. 

Dengan diimplementasikannya pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 

Batu Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak cukup berhasil meningkatkan 

akhlak siswanya yang meliputi akhlak kepada Allah SWT, diri sendiri, sesama, 

hewan dan tumbuhan. Walaupun tidak semua siswa di SMP Negeri 1 Batu Brak dan 

SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak meningkat akhlaknya, akan tetapi implementasi 

pendidikan agama Islam cukup mampu meningkatkan akhlak siswanya menjadi lebih 

baik lagi. Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu 

Brak dan SMP Negeri Satu Atap 1 Batu Brak bahwa, dengan memberikan bimbingan 

dan arahan dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, tidak dibatasi ruang dan 

jarak, siswa menjadi lebih mudah didekati, dinasehati, dan diarahkan. Apalagi dengan 

keteladanan yang diberikan guru membuat siswa menjadi lebih bersikap positif 

terhadap arahan dan nasihat yang diberikan gurunya.
109

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh guru lainnya bahwa komunikasi 

yang terbuka kepada siswa, tidak menekan, menyudutkan, tidak selalu menyalahkan 

siswa, melainkan mendengarkan keluh kesah siswa, penyebab siswa melakukan 

perbuatan yang kurang baik, membuat siswa menjadi lebih terbuka dan mau 

menerima saran dan nasihat dari gurunya. Ternyata teknik seperti ini cukup efektif 

dalam mengatasi akhlak siswa yang kurang baik.
110
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Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 1 Batu Brak dan SMP Negeri Satu 

Atap 1 Batu Brak juga menyatakan bahwa implementasi pendidikan agama Islam 

mampu menekan perilaku atau akhlak siswa yang kurang baik. Siswa melanggar tata 

terib sekolah mulai berkurang, siswa yang suka bolos ataupun tidak mengerjakan 

tugas dari guru juga mulai memperbaiki tingkah lakunya. Siswa yang suka 

mencontek ketika ulangan, menghina temannya, dan perilaku buruk lainnya 

berdasarkan hasil pengamatan guru tersebut mulai berkurang.
111

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa implementasi pendidikan agama Islam dapat meningkatkan akhlak siswa 

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

Keberhasilan implementasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak 

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

beberapa faktor pendukung antara lain, 1) faktor lingkungan sekolah yang agamis, 2) 

faktor keteladanan guru pendidikan agama Islam, dan 3) faktor konsistensi guru 

pendidikan agama Islam. 

Adapun faktor yang menjadi kendala implementasi pendidikan agama Islam 

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

Atap 1 Batu Brak antara lain, 1) faktor dalam diri siswa, 2) faktor teman sepergaulan 

siswa, 3) faktor kurangnya perhatian orangtua, 4) faktor kurangnya kerjasama guru di 
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sekolah, dan 5) faktor kurangnya pengetahuan guru tentang implementasi pendidikan 

agama Islam. 

Oleh karena itu agar implementasi pendidikan agama Islam dalam 

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

Batu Brak semakin optimal, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 

beberapa hal berikut:  

1) Menciptakan dan meningkatkan lingkungan sekolah yang agamis. 

2) Meningkatkan keteladanan guru, khususnya pendidikan agama Islam 

3) Guru pendidikan agama Islam harus konsistensi dalam melaksanakan 

pembinaan akhlak 

4) Guru pendidikan agama Islam harus memperhatikan faktor dalam diri 

siswa dengan melakukan pendekatan secara pribadi. 

5) Guru pendidikan agama Islam harus memperhatikan teman sepergaulan 

siswa dan menjelaskan kepada siswa pengaruh teman terhadap dirinya. 

6) Guru pendidikan agama Islam harus meningkat hubungan kerjasama yang 

baik dengan orangtua siswa, sehingga implementasi pendidikan agama 

Islam tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga. 

7) Kepala sekolah harus meningkatkan hubungan kerjasama antar guru 

dengan menyatukan visi dan misi untuk pembinaan akhlak siswa. 

8) Kepala sekolah harus meningkatkan pengetahuan guru tentang 

implementasi pendidikan agama Islam, sehingga upaya peningkatan 

akhlak siswa semakin optimal. 




