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ABSTRAK 

POLA KOMUNIKASI GURU AGAMA DALAM MEMBINA AKHLAK 

SISWA SMK AL-HUDA JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN 

OLEH : 

HALIMAH 

Komunikasi adalah salah satu aktifitas yang sangat fundamental dalam 

kehidupan umat manusia. Dalam berkomunikasi memiliki beberapa bentuk antara 

lain komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok dan 

komunikasi massa. Perlu disadari bahwa peran komunikasi sangat diperlukan dalam 

kehidupan bersosialisasi, bahkan dalam proses belajar mengajar.  

Dalam penelitian ini, pola komunikasi guru agama yang digunakan dalam 

membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. Membina 

Akhlak siswa merupakan hal yang wajib yang harus dikedepankan oleh Yayasan 

SMK Al-Huda yang diperankan oleh guru agama Islam sebagai seorang Da’I yang 

menyampaikan ajaran Islam, rumusan masalah yang digunakan yakni pertama, 

bagaimana pola komuniaksi yang digunakan oleh guru agama dalam membina 

Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatang ? kedua, keefektifan 

pola komunikasi guru agama SMK Al-Huda JatiAgung Lampung Selatang? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi guru 

agama dalam membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. 

Serta mengetahui efektifitas pola komuniakasi guru agama dalam membina Akhlak 

siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriftif kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 3 guru agama dan 580 siswa. Jenis sampel yang penulis 

gunakan adalah purposive sampling dengan teknik non random. Metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

interview , metode observasi, dan metode dokumentasi. Untuk teknik analisa data, 

penulis menggunakan analisa data kualitatif. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pola komunikasi yang 

digunakan oleh guru agama dalam membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung 

Lampung Selatan adalah. Komunikasi kelompok kecil, indikasi ini dilihat dari guru 

agama menyampaikan pesan kepada siswa, dan siswa mendengarkan dengan seksama 

pesn yang disampaikan guru agama (Da’i). Dan dalam hal tersebut timbulah feedback 

atau umpan balik dari siswa-siswi. Dan pola komunikasi guru agama dalam membina 

Akhlak siswa SMK Al-Huda adalah komunikasi antarpersonal. 

Dalam pelaksanaan penyampaian ajaran agama dalam proses belajar 

mengajar, terdapat pola komunikasi yang efektif. Indikasi ini dilihat dari seorang guru 
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yang sudah menyiapkan Rencana Program Pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum pendidikan yang digunakan.  

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pola komunikasi 

guru agama dalam membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung 

Selatan, yang digunakan ialah pola komunikasi antar personal dan kelompok kecil. , 

dan sudah menggunakan pola komunikasi yang befektif, Serta dalam membina 

Akhlak siswa didukung dengan program-program yang mendukung dalam membina 

Akhlak. 

Kata kunci: Pola Komunikasi Guru Agama Dalam Membina Akhlak Siswa 
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MOTTO 

 

                           

        

 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

Dia banyak menyebut Allah (Q.S Al-Ahzab : 21). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Adapun judul yang ingin penulis kemukakan adalah berkenaan dengan pola 

komunikasi guru agama dalam membina akhlak siswa-siswi disekolah, dan 

berbicara mengenai akhlak tentu berhubungan dengan cara berkomunikasi dan 

pesan Islam yang disampaikan oleh guru tersebut. Di tambah latar study penulis 

yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis mencoba membahas mengenai 

komunikasi yang dilakukan oleh para guru agama, karena guru agama disekolah 

mereka disebut sebagai seorang (Da’i) yang bertugas menyampaikan ajaran-

ajaran agama Islam kepada siswa dalam membina akhlak siswa-siswi disekolah. 

Adapun judul yang diangkat penulis adalah “Pola Komunikasi Guru  Agama 

Dalam Membina Akhlak Siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung 

Selatan“  

Supaya memudahkan pemahaman juga menghindari kesalah pahaman 

judul skripsi, akan diperjelas kalimat dari judul ini, untuk menselaraskan persepsi 

penulis dan pembaca.  

Pola adalah corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, (struktur) yang 

tetap.
1
Pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai model, contoh, pedoman, 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, Edisi Revisi, 1997, hlm.54 
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(rancangan).
2
 Dalam bahasan ini, makna pola diartikan sebagai bentuk-bentuk 

komunikasi. 

Kata komunikasi itu sendiri, menurut Rogers bersama D.lawrence Kincaid 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
3
 Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia komunikasi secara etimologi memiliki arti sebagai 

pengiriman dan  penerimaan pesan atau berita.
4
 

Pola komunikasi yang dimaksud oleh penulis ialah bentuk atau cara 

penyampaian materi guru agama (Da’i) kepada siswa-siswi dalam proses 

membina akhlak, dengan cara komunikasi antarpersonal dan komunikasi 

kelompok, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Sebagaimana 

bentuk komunikasi seorang guru agama dalam menyampaikan ilmu agama untuk 

membentuk akhlak siswa disekolah. 

Pengertian Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua. Di negara–negara timur sejak 

dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Orang India dahulu, 

menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru disebut sensie 

                                                           
2
Puis A.Partanto, dan M. Dahlan Al-Bary, Kamus Ilmiyah Populer, Arloka, Surabaya, 1994, 

hlm.605 
3
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi kedua , PT RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm. 22 
4
 Dept. pendidikan ,Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 454 



3 
 

artinya “yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih tua”. Di Inggris, guru itu dikatakan 

“ teacher” dan di Jerman “der Lehrer”, keduanya berarti “pengajar”. Akan tetapi 

guru sebenarnya bukan saja mengandung arti “pengajar”, melainkan juga 

“pendidik”, baik didalam maupun diluar sekolah. Ia harus menjadi penyuluh 

masyarakat.
5
 

Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan 

(guru/ulama), sehingga hanya mereka sajalah yang pantas mencapai taraf 

ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-

Mujaadilah :11  :  

                  

                

   

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Karena pada dasarnya seorang guru itu adalah seorang yang bertanggung 

jawab untuk mendidik siswa-siswinya didalam maupun diluar sekolah,dan 

mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan materi dan menuntut siswanya 

untuk memahaminya, tetapi seorang guru juga bertanggung jawab sebagai 

                                                           
5
 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, cetakan ke-15,PT Bumi aksara 

Jakarta,2015,hlm.39-40 
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pendidik membentuk kepribadian yang baik, baik Akhlak maupun etika, apalagi 

jika seorang guru agama Islam, mereka harus bisa berperan sebagai seorang 

pendakwah juga yang mengajak kepada kebaikan dan perubahan akhlak para 

siswanya. 

Membina menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah pembangunan ataupembaharuan Poerwadarminta memberikan 

pemahaman bahwa dalam aktivitas pembinaan terdapat kegiatan pembangunan 

(pengembangan) dan penyempurnaan serta penemuan hal-hal baru. Dengan kata 

lain, aktivitas pembinaan senantiasa bersifat dinamik progresif dan bahkan 

inovatif .
6
 

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya Akhlaq. 

Menurut bahasa, Akhlak artinya perangai, tabiat, dan agama.Secara sempit, 

pengertian Akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh 

jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju Akhlak, pandangan Akhlak 

tentang kebaikan dan keburukan.
7
 

Menurut Imam Ghazali Ihya Ulumuddin menyatakan Akhlak adalah daya 

kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan 

yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.Jadi, Akhlak merupakan 

                                                           
6
 “Pembinaan Menurut Ahli  

http://pengertian-pengertian info.blogspot.co,id/2015/05/pengertian-pembinaan-menurut-

ahli.html?m=1, akses 23 novemnber 2016 
7
Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, Pustaka Setia, Jakarta, 2010, hlm. 33 



5 
 

sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam 

tingkah laku dan perbuatan.
8
 

Membina akhlak ialah proses pembuatan, tindakan, penanaman nilai-nilai 

perilaku budi pekerti, tingkah laku baik terhadap Allah SWT, sesama manusia, 

diri sendiri, dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil 

guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.
9
 

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas membina atau cara  seseorang 

penanaman, membangun nilai-nilai budi pekerti, tingkah laku untuk lebih baik 

lagi terhadap akhlak. Dalam konteks membina siswa bermakna, usaha yang 

ditempuh seorang guru untuk menjadikan siswanya lebih baik terhadap 

akhlaknya. Baik bersikap terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan sekolah 

ataupun masyarakat disekitarnya. 

Berdasarkan pengertian diatas penulis ingin memfokuskan masalah 

penelitian ini dengan mengetahui bagaimana cara komunikasi seorang guru 

Agama Islam (Da’i) dalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada siswa-

siswi SMK Al-Huda. Karena pada dasarnya tujuan pengajaran pedidikan Agama 

Islam ialah membina murid-murid untuk beriman kepada Allah, mencintai, 

mentaati-Nya, dan berkepribadian yang mulia. 

Anak didikakan memiliki akhlak mulia melalui pengalaman, sikap, 

kebiasaan-kebiasaan yang akan membina kepribadiannya pada masa depan. Oleh 

                                                           
8
Ibid, hlm.33 

9
Zainal ma’arif, Pembinaan Akhlak 

Remaja,http//www.binailmu.multipy.com/2011/0501/p02s06/-mu.html, akses 23 November 2016. 
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karena itu, bidang studi pendidikan agama merupakan sokoguru (tiang/penegak)  

yang paling potensial dalam membina generasi muda yang baik, yang jiwanya 

diisi dengan cinta kebaikan untuk diri sendiri dan masyarakatnya kelak.  

Maka disinilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pola komunikasi 

yang digunakan oleh guru agama dalam menyampaikan ajaran Islam sehingga 

materi yang disampaikan tersebut sekaligus bisa membina Akhlak  siswa-siswi, 

dan indikator akhlak yang penulis maksudkan ialah  bagaimana seharusnya 

mereka (siswa-siswi) bertingkah laku dengan diri sendiri, orang lain, dan 

masyarakat disekitarnya. Adapun siswa-siswi yang akan menjadi sampel dalam 

penelitian ini ialah siswa-siswi kelas X, XI dan XII yang aktif dalam kegiatan 

Rohis (rohani Islam). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul di atas adalah: 

1. Bahasan mengenai pola komunikasi seorang guru agama, dalam membina 

Akhlak  siswa disekolah. Menjadi seorang guru agama itu berbeda dengan 

seorang pengajar. Jika pengajar hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, 

dan keberhasilan dari seorang pengajar apabila siswanya memahami  dan 

menguasai materi yang disampaikan, beda dengan seorang guru atau pendidik 

mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk sekedar menyampaikan materi 

saja, karena seharusnya seorang guru agama dapat juga membantu dalam 

pembinaan akhlak, apalagi diusia siswa-siswi yang  
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menginjak remaja mereka harus selalu dibina dalam berperilaku dan berakhlak 

mulia. 

2. Bahasan mengenai Akhlak, karena bisa kita lihat dijaman modern saat ini  

teknologi semakin berkembnag pesat, tidak menutup kemungkinan kelompok 

remaja  yang rentan  ikut terbawa arus. Dan kenakalan remaja merupakan 

masalah yang sering menimbulkan kecemasan, oleh karena itu membina 

Akhlak para remaja khususnya siswa-siswi itu memiliki kedudukan yang sangat 

penting, karena sejatinya pribadi remaja masih berada pada taraf labil, membina 

Akhlak selain dilakukan oleh orang tua dirumah disekolah pun sangat 

dibutuhkan untuk remaja (siswa) itu sendiri . 

3. Dipilihnya sekolah SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan, sekolah 

tersebut termasuk sekolah kejuruan swasta yang berbasis pesantren, yang tidak 

hanya mendidik siswa-siswinya berhasil dalam bidang kejuruan saja, tetapi juga 

menekankan siswanya untuk  bersikap sebagaimana mestinya seorang muslim. 

4. Tersedia sumber data primer berupa data-data yang mudah di temui 

5. Tesedianya waktu dan dana yang memungkinkan untuk penulisan karya tulis 

ini. 

C.  Latar belakang Masalah  

Berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap manusia dimuka bumi ini 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan hampir tidak mungkin 

lagi jika ada seseorang dalam menjalani hidupnya tanpa berkomunikasi dengan 
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orang lain. Sebab tanpa berkomunikasi manusia tidak akan bisa menjalankan 

fungsinya sebagai pembawa amanah dari Allah SWT. 

Komunikasi ialah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang 

kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila sekiranya timbul 

saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak sipengirim dan si penerima 

informasi dapat memahami. 
10

 

Pada umumnya komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan 

berkomunikasi melakukan sesuatu hubungan, karena manusia adalah mahkluk 

sosial tidak dapat hidup sendiri-sendiri melainkan satu sama lain saling 

membutuhkan. Hubungan individu yang satu dengan yang lainnya dapat 

dilakukan dengan berkomunikasi.Dengan komunikasi, mencoba pula manusia 

melaksanakan kewajibannya.
11

 

Peristiwa komunikasi tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi, H.A.W. 

Widjaya dalam bukunya Komunikasi dan Hubungan Masyarakat mengatakan 

“bahwa unsur-unsur komunikasi terdiri atas sumber (orang, lembaga, buku, 

dokumen dan lain sebagainya), komunikator (orang, kelompok, surat kabar, 

radio, tv, flim dan lain-lain), pesan (bisa melalui lisan,tatap muka langsung), 

saluran media umum dan media massa (media umum seperti radio, OHP, dan 

lain-lain, sedangkan media massa seperti pers, radio, dan tv), komunikan (orang, 

kelompok atau negara), efek atau pengaruh (perbedaan antara apa yang dirasakan 

                                                           
10

H.A.W.  WIdjaya, Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat, PT Bumi aksara, Jakarta ,1997, 

hlm.8-9 
11

 Tasmora Toto, Komunikasi Dakwah, Gaga Media Pratama, Jakarta ,1997 , hlm.6 
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atau apa yang dipikirkan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan)” 
12

. Efek atau pengaruh inilah yang merupakan tolak ukur 

berhasil atau tidaknya suatu proses komunikasi.  

Perlu disadari bahwa peran komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan 

bersosialisasi, bahkan dalam proses belajar mengajar. Karena proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian 

pesan dari sumber pesan (guru) melalui media atau saluran tertentu kepenerima 

pesan (siswa). Pesan yang akan dikomunikasikan adalah bahan atau marteri 

pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa dan lain 

sebagainya.Saluranya berupa media pendidikan dan penerimanya adalah siswa.
13

 

Komunikasi dalam pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai 

pengalihan ilmu pengetahuan yang mendorong perkembangan intelektual, 

pembentukan akhlak dan ketrampilan serta kemahiran yang diperlukan dalam 

semua bidang kehidupan.
14

 

Didunia pendidikan peran seorang guru sangatlah memiliki pengaruh besar 

terhadap siswanya. Khususnya guru agama adalah seorang yang mengajar dan 

mendidik agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan serta 

membentuk kepribadian muslim yang berakhlak. Karena tujuan pengajaran 

pedidikan Agama Islam ialah pada dasarnya  membina murid-murid untuk 

                                                           
12

 H.A.W. Widjaya, Komunikasi dan Hubungan Masyaraka, Bumi Aksara, Jakarta, 

1997,hlm.13  
13

Sahbi H.M. Alisuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Jakarta ,2005, hlm.11 
14

 H.A.WWidjaya, Op.Cit,  hlm.11 
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beriman kepada Allah, mencintai, mentaati-Nya, dan berkepribadian yang mulia. 

Karena anak didik, akan memiliki akhlak mulia melalui pengalaman, sikap, 

kebiasaan-kebiasaan yang akan membina kepribadiannya pada masa depan.  

Oleh karena itu, bidang studi pendidikan agama merupakan sokoguru 

(tiang/penegak) yang paling potensial dalam membina generasi muda yang baik, 

yang jiwanya diisi dengan cinta kebaikan untuk diri sendiri dan masyarakatnya 

kelak.Dan dapat kita lihat sekarang ini kenakalan dikalangan remaja (siswa) 

semakin mencemaskan, ditambah lagi dengan perkembangan ilmu teknologi 

yang semakin pesat, dan bila berada ditangan orang yang tidak bijak akan 

berdampak negative. Dan masalah besar umat hari ini memasuki era globalisasi 

terjadinya interaksi kebudayaan secara meluas melalui media massa yang 

ditandai dengan semakin berkembangnya pengaruh budaya, penggunaan material 

secara berlebihan, pemisahan kehidupan duniawi dari supremasi agama, yang 

kebanyakan  para remaja (siswa) kini sudah terkena pengaruhnya.  

Dunia pendidikan akhir-akhir ini digoncangkan oleh fenomena-fenomena 

yang kurang menggembirakan terlihat dari banyaknya tawuran pelajar, pergaulan 

asusila dikalangan pelajar, pencabulan pornografi tak terbendung. 

Maka dari itu peran guru agama disekolah sangat penting untuk 

mengarahkan siswa-siswinya kepada hal-hal yang baik, mengarahkan siswanya 

untuk lebih mengetahui anjuran agama Islam yang sebenarnya.Dan untuk 

melakukan itu semua tentulah seorang guru agama harus memiliki ketrampilan 
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dalam bekomunikasi, atau memiliki bentuk komunikasi yang efektif dalam 

menyampaikan ajaran Islam tersebut. 

“Fungsi komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran informasi dan pesan 

tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, 

fakta, dan ide. Agar komunikasi berlangsung efektif dan informasi yang 

disampaikan oleh seorang pendidik dapat diterima dan dipahami oleh peserta 

didik dengan baik, maka seorang pendidik perlu menerapkan pola komunikasi 

yang baik pula.”
15

 

Kegiatan pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif 

berupa materi belajar dari sumber belajar (guru), kepada pembelajar (siswa). 

Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari 

pendidik, kepada peserta didik dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan 

baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Hal ini 

diwujudkan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang tidak dapat 

terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh proses belajar dimana sangat 

bergantung pada efektifitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran 

tersebut. Maka disini seorang pendidik (guru) yang selalu berada disamping 

siswa didik, dituntut untuk berperan dan bertanggung jawab sehingga pengajar 

dituntut memiliki pola komunikasi yang baik agar apa yang disampaikan dapat 

diterima dan dipahami sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

                                                           
15

 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran,  Jakarta,2002,hlm.7 



12 
 

“Pada umumnya proses belajar mengajar merupakan suatu komunikasi 

tatap muka dengan kelompok yang relatif kecil, meskipun komunikasi antara 

guru dengan siswa didalam kelas itu termasuk komunikasi kelompok, sang guru 

bisa merubahnya menjadi komunikasi interpersonal dengan mneggunakan 

metode komunikasi dua arah atau dialog dimana guru menjadi komunikator dan 

siswa menjadi komunikan.  

Komunikasi dua arah ini adalah apabila para pelajar bersifat responsive, 

mengetengahkan pendapat atau mengajukan pertanyaan diminta atau tidak 

diminta.Jika siswa pasif saja, atau hanya mendengarkan tanpa adanya gairah 

untuk mengekspresikan suatu pernyataan atau pertanyaan, maka meskipun 

komunikasi itu bersifat tatap muka, tetaplah bersifat satu arah dan tidak 

efektif.”
16

 

SMK Al-Huda  adalah sekolah menengah kejuruan swasta yang berbasis 

pesantren, berlokasi di propinsi Lampung kabupaten lampung Selatan dengan 

alamat Jl.Pesantren Al-Huda Jatimulyo Jati Agung Lampung Selatan, Merupakan 

salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dan sebagai media dalam 

mengembangkan bakat anak-anak sekolah dalam proses belajar mengajar dan 

 

 

                                                           
16

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya 

Bandung,2005, hlm. 101-102 
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berbagai macam ekstrakulikuler. Juga mempunyai nilai dalam bidang keagamaan 

yang positif dikalangan masyarakat sekitar. 

Proses belajar mengajar terdapat banyak bidang pelajaran yang 

dikembangkan baik pelajaran umum maupun agama. Akan tetapi penulis hanya 

terfokus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.Karena pada zaman 

sekarang ini perlu ditekankan untuk anak–anak khususnya remaja.Dan 

pendidikan agama itu juga termasuk dalam berdakwah. Dengan latar belakang 

tersebut penulis terdorong untuk menelusuri kembali pola komunikasi guru 

agama dalam mebina akhlak siswa SMK Al-Huda  Jati Agung Lampung Selatan. 

Sekolah SMK AL-Huda Jati Agung Lampung Selatan  merupakan sekolah 

kejuruan yang tidak hanya berhasil dalam bidang kurikulum kejuruan, tetapi juga 

mendidik siswa-siswinya untuk berpegang teguh dalam ajaran Islam. Dan itu bisa 

dilihat dari seorang guru agama Islam yang hanya memiliki waktu kurang lebih 2 

jam untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam, mereka mampu mengarahkan 

para siswa-siwinya untuk berakhlakul karimah.  

SMK Al-Huda juga merupakan suatu  yayasan yang menekankan siswa-

siswinya untuk berakhlakul karimah, baik dari cara berpakaian, dan selain 

pendidikan agama Islam siswa-siswi juga diajarkan materi mengenai ke Al-

Hudaan yang memabahas mengenai Kitab, seperti kitab Alala, Tajwid dan lain 

sebagainya.  

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti hal 

tersebut.dengan mengangkat pola komunikasi yang digunakan guru agama  



14 
 

mendapatkan informasi mengenai pola komunikasi guru agama yang diterapkan 

dan juga sebagai cross check agar data yang diperoleh dalam penelitian ini falid. 

Melihat penjelasan diatas cukup penting sekali pola komunikasi guru 

agama dalam kegiatan belajar mengajar, karena itu penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “Pola 

Komunikasi Guru Agama dalam Membina Akhlak Siswa SMK Al-Huda Jati 

Agung Lampung Selatan.” 

 

D. Rumusan Masalah  

Skripsi ini terkait dengan pola komunikasi antara guruagama  dan siswa. 

Agar peneliti lebih focus, peneliti membatasi permasalahan hanya pada pola 

komunikasi yang terjadi dalam membina akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung 

Lampung Selatan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

Untuk memperjelas permasalahan dan mempermudah mencari data, 

makapenulis menuliskan rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola komunikasi yang digunakan guru Agama dalam membina  

siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan ? 

2. Keefektifan komunikasi yang dilakukan guru Agama dalam membina akhlak 

siswa SMK Al-Huda ? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pola komunikasi guru agama dalam membina akhlak 

siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan  

2. Untuk mengetahui keefektifan pola komunikasi guru agama dalam  

menyampaikan ajaran agama Islam dalam keberhasilan dan pengaruh 

akhlak siswa. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfat : 

1. Secara teoritis, dapat menambah kepustakaan tentang pola komunikasi di 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung 

2. Secara praktis, dapat dijadikan acuan oleh para guru Agama yang 

menyampaikan materi pendidikan Agama Islam. 

 

F. Tinjauan Pustaka  

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian yang membahas 

tentang pola komunikasi, ada beberapa karya yang membahas pola komunikasi, 

tetapi bahasan yang ditulis dalam penelitian tersebut berbeda.Ada karya ilmiah 

yang membahas tentang pola komunikasi, yaitu Karya ilmiah Walem, Fakultas 

Dakwah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pola Komunikasi Dakwah 
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Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan”. 

Skripsi dari Walem membahas mengenai pola komunikasi dakwah yang 

dilakukan oleh Da’I dalam pembinaan ahklak remaja (RISMA) yang berada di 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.  Dan meninjau dari  Karya 

ilmiah Umi Rojiati, Fakultas Dakwah  UIN Raden Intan Lampung dengan judul 

“Pola Komunikasi Dai’yah Pada Majelis Ta’lim AL-Muhajirin Dalam 

Pembinaan Akhlak Keluarga Di Griya Sukarame 2 Bandar Lmpung”. Dan ini 

membahas mengenai pola komunikasi Dai’yah pada Majelis Ta’lim AL-

MUHAJIRIN dalam pembinaan akhlak keluarga yang berada di Griya Sukarame 

Bandar Lampung, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para 

mad’u Majelis Ta’lim, dan Dai’yah berupaya dalam meningkatkatkan akhlak 

dalam berkeluarga. 

Karya ilmiah Nurjanah, Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung 

dengan judul “Pola Komunikasi Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Wartawan 

Radar TV”. Karya ilmiah ini membahas mengenai seorang Da’I yang 

berkomunikasi dalam pembinaan akhlak wartawan yang berada di Radar TV, dan 

pembinaan ini dilakukan dengan cara pengajian dalam seminggu sekali. Dan 

yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah subjek 

penelitian yaitu guru agama (Da’i)  yang menyampaikan ajaran islam kepada 

Mad’unya (siswa) dalam membina Akhlak siswa-siswi disekolah. 
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G. Metode Penelitian 

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, perlu ditentukan 

metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian.Hal ini dimaksudkan 

agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai 

hasil yang diharapkan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian (Field Research) yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada 

dilapangan.
17

Dimana yang menjadi objek penelitian adalah SMK Al-Huda Jati 

Agung Lampung Selatan.Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 

masyarakat.
18

Berkaitan dengan penelitian ini objek penelitian di SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan.Fokus penelitian ini meneliti tentang pola 

komunikasi yang dilakukan guru Agama (Da’i) dengan para siswa-siswi 

(Mad’u) SMK AL-Huda Jati Agung Lampung Selatan. 

Penelitian lapangan di SMK Al-Huda dilakukan dengan langkah-

langkah, dimulai dari menyusun perencanaan penelitian atau kerangka 

penelitian secara konseptual, selanjutnya peneliti mengamati langsung 

                                                           
17

SuharsimiArikunto, Dasar-dasar Research, Tarsito, Bandung, 1995, hlm.58 
18

 Sayuti Ali, Metodelogi Penelitian Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.59-60 
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kelapangan untuk memperoleh data empirik dalam kegiatan belajar mengajar 

guru agama di SMK Al-Huda, dengan menggunakan beberapa metode 

penelitian yang sesuai dengan alat pengumpul dan analisis data lapangan yang 

didasarkan atas landasan teoritis dalam penelitian ini. Langkah berikutnya, 

adalah melakukan katagorisasi dan penelitian untuk menarik kesimpulan guna 

menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian di 

SMK Al-Huda 

b. Sifat Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.
19

Atau dengan kata lain penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas 

yang ada dalam konteks penelitian tanpa menggunakan skema berpikir 

statistik.
20

 Maka dengan penelitian kualitatif ini penulis bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai pola komunikasi guru agama dalam menyampaikan materi 

pendidikan agama Islam untuk  membina akhlak siswa SMK Al-Huda, serta 

menggambarkan aktifitas pola komunikasi yang dilakukan oleh guru agama 

dalam membina akhlak siswa SMK Al-Huda. 

 

                                                           
19

Lexy Moleong J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm..3 
20

Danim Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2002,hlm.153 
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2.  Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu objek yang akan 

diteliti .
21

 Populasi disebut juga keseluruhan yang tidak lain adalah daerah 

generalisasi yang diwakili oleh sampel. Populasi yang penulis maksudkan 

dalam penelitian ini adalah guru-guru agama Islam dan siswa-siswi kelas X, XI, 

XII dan yang aktif mengikuti kegiatan rohis (rohani Islam)  yang dididik . Guru 

agama di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan ini berjumlah 3 guru dan 

untuk jumlah siswa sebanyak 580 siswa. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
22

Dan 

menggunakan jenis sampel purposive sampling, yaitu menurut sugiyono adalah 

teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangn 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representatif.Penentuan jumlah sample menggunakan teknik non probabilitas 

atau non acak sampling, yaitu dengan cara semua elemen populasi belum tentu 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample.
23

Untuk 

lebih jelasnya, penulis menggunakan teknik non random sampling yaitu 

memilih sekelompok subjek yang didasari atas cirri-ciri tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkutan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

                                                           
21

Irawan Soehartono , Metode penelitian Sosial ,Bandung, Rosdakarya ,1995, hlm.35 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Rineka Cipta, Yogyakarta, 1996,hlm.137 
23

 Sutrisno , Metodologi Research Jilid 1,Penerbit Fakultas Psikologi UGM , Yogyakarta 
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diketahui sebelumnya.Sampel informasi penelitian ini disesuaikan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Guru agama di Smk Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

2. Siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Guru yang bertugas mengajar agama Islam 3 

2. Siswa merupakan pengurus Unit kegiatan Rohani Islam (Rohis) 6 

3. Aktif dalam kegiatan Rohis 5 

4. Aktif rohis minimal 10 bulan, 4 

Jadi jumlah sampel keseluruhan sebanyak 18 orang. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjaun secara cermat dan langsung.Dalam hal ini peneliti 

dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi 

penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang 

ada dilapangan.
24

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah 

observasi non partisipan. 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, Mundur Maju, Bandung, 1996, hlm.32 
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Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian 

kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan 

yang obyektif.Alasan penulis menggunakan metode ini adalah dapat 

mengingat-ingat lebih banyak atas fenomena yang perlu dicatat terhadap 

kondisi yang ada pada tempat penelitian. Yang diamati disini adalah proses 

belajar mengajar guru Agama dalam menyampaikan materi pendidikan agama 

Islam untuk membina akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung 

Selatan.  

b. Metode  Dokumentasi  

Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk 

dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai 

bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit. Adapun jenis-jenis 

dokumen tersebut seperti buku profil sekolah,  kliping-kliping yang baru dan 

artikel yang muncul di media massa, maupun laporan peristiwa 

lainnya.
25

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini untuk menghimpun 

data tentang profil SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan, stuktur, dan 

kegiatan-kegiatan yang menyangkut mengenai guru agama dalam membina 

Akhlak siswa SMK Al-Huda. 

c. Metode interview (Wawancara) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 
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 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Metode, Rajawali Press, Jakarta,1996, hlm.103-105   
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
26

Menurut jenisnya interview dibedakan menjadi tiga yaitu: 

“interview terpimpin, interview tidak terpimpin, dan interview bebas 

terpimpin”.
27

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara bebas terpimpin wawancara jenis ini merupakan kombinasi antara 

wawancara terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai 

apabila ternyata ia menyimpang. Adapun objek yang akan saya wawancarai 

ialah 3 orang guru Agama Islam dan 15 orang siswa-siswi SMK Al-Huda Jati 

Agung Lampung Selatan. 

Peneliti akan melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang terlibat 

sebagai guru agama di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan dan 

siswanya, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan secara jelas bagaimana 

pola komunikasi dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

penelitianini. tanya jawab ini tidak hanya melibatkan guru agama saja, tetapi 

juga melibatkan siswanya guna sebagai cross check. 
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4. Analisis data  

Setelah data terkumpul baik lapangan ataupun dipustaka, maka 

selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya.Dalam hal ini 

penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang dapat memberikan 

gambaran mengenai keadaan suatu peristiwa yang bersifat statemen-statemen, 

pendapat-pendapat, kasus-kasus dan pandangan yang bersifat monografi, 

perwujudan, dan yang dinilai adalah mutu data tersebut.
28

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif 

yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu “apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya 

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”
29

 

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.  

Metode berfikir deduktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari 

fakta yang umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.Kesimpulan 

merupakan penelitian akhir dari suatu sikap, metode dan aktifitas.
30
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BAB II 

POLA KOMUNIKASI GURU AGAMA DALAM MEMBINA AKHLAK 

 

A. Pola komunikasi Guru Agama   

1.  Pengertian pola Komunikasi  

Pengertian pola komunikasi merupakan kata jadian yang berasal dari 

kata pola, komunikasi. Pola adalah corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, 

(struktur) yang tetap.
1
 Pola komunikasi juga dapat diartikan sebagai model, 

contoh, pedoman, (rancangan).
2
 Dalam bahasan ini, makna pola diartikan 

sebagai bentuk-bentuk komunikasi. 

Pola komunikasi juga menurut Tubbs dan Moss mengatakan bahwa “ 

pola komunikasi atau hubungan itu dapat dicirikan oleh: komplementaris 

simetris. Dalam hubungan komplementer satu bentuk perilaku dominan dari 

satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya. Dalam simetri, 

tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan. Dominasi 

bertemu dengan dominasi atau kepatuhan dengan kepatuhan”
3
. Dari pengertian 

diatas maka suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan anatara 

dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang 

dikaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah–

                                                           
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, Edisi Revisi, 1997, hlm.54 
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langakah pada suatu aktifitas dengan komponen-komponen yang merupakan 

bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau 

kelompok organisasi. 

Menurut ahli pakar komunikasi Carl I. Hovland, yang dikutip oleh Dedy 

Mulyana, Komunikasi adalah proses menyampaikan makna antara dua orang 

atau lebih lewat penggunaan symbol atau tanda-tanda. Menurutnya, 

Komunikasi yang efektif menurut kepekaan dan ketrampilan yang hanya dapat 

kita lakukan sesudah kita memahami proses komunikasi dan kesadaran akan 

apa yang kita dan orang lain lakukan ketika kita sedang berkomunikasi. 
4
 

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalm proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami.
5
Pola komunikasi juga menekankan 

kepada “umpan balik pesan” dan mengarah kepada “fungsi dan peran” yang 

saling beralih kedudukan antara mubaligh (komunikator) dan mad’u 

(komunikan). Sedangkan pola komunikasi menurut Agoes Soejanto adalah 

“suatu gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan 

kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya”.
6
 

Sebagaimana dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pola komunikasi mengarah kepada adanya bentuk-bentuk komunikasi 

sehingga komunikator (guru agama) dituntut mampu menerapkan teknik 

                                                           
4
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komunikasi yang pas untuk mencapai tujuan dakwahnya, bentuk-bentuk 

komunikasi menunjukkan proses komunikasi berjalan melalui siklus yaitu 

komunikator (guru agama) menyampaikan pesan kepada komunikan. 

Dengan mengetahui proses komunikasi tersebut maka akan diketahui pola 

komunikasi mana yang pas digunakan oleh guru agama dalam menyampaikan 

materi pendidikan Agama Islam dalam membina ahklak, yang melibatkan guru 

Agama sebagai komunikator dan siswa-siswi sebagai komunika, selanjutnya 

komunikan (siswa) dapat mengambalikan pesan kepada komunikator (guru 

Agama) secara bergantian. Karena bentuk-bentuk komunikasi akan menentukan 

timbul atau tidaknya suatu umpan balik (feedback) antara Guru Agama dan para 

siswa-siswi. 

2. Macam-macam Pola Komunikasi 

Untuk mengetahui pola komunikasi dibawah ini Joseph A. Devito 

membagi menjadi empat, yakni: Komunikasi antar pribadi, Komunikasi 

kelompok, Komunikasi publik, Komunikasi Massa.
7
 

a. Komunikasi Antarpribadi 

Seperti yang diungkapkan oleh Alo Lilliweri bahwa komunikasi 

antarpribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh 

orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung.
8
 Komunikasi ini 

melibatkan paling sedikit dua orang. Jumlah individu bukanlah yang 
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sembarangan.Jumlah tiga dapat dianggap sebagai kelompok terkecil.
9
 Antar 

pribadi dibedakan menjadi dua, yakni : 

1. Komunikasi Diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 

dua orang dalam situasi tatap muka. Komuniaksi diadik dapat dilakukan 

dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog, dan wawancara. 

2. Komunikai Triadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 

tiga orang atau lebih secara tatap muka, dimana anggotanya saling 

bertinteraksi satu sama lainnya. 

b. Komunikasi Kelompok  

Komunikasi kelompok adalah komunikasi seseorang dengan 

sekelompok orang dakam situasi tatap muka. Kelompok ini bisa kecil dapat 

juga besar, tetapi beberapa jumlah orang yang termasuk kecil dan berapa 

jumlah orang yang melainkan ditentukan berdasarkan ciri-ciri dan sifat 

komunikan dalam hubungannya dengan proses komunikasi 
10

. Komunikasi 

kelompok ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni : 

1. Komunikasi kelompok kecil 

Komunikasi kelompok kecil menurut Joseph A. Devito adalah 

kumpulan yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi 

secara relative mudah baik bagi si pengirim maupun informasi
11

. 
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Sedangkan menurut Robert F. Bales dalam bukunya Intraktion Analysis, 

komunikasi kelompok kecil adalah : 

“Sejumlah orang yang terlibat dalam interaksi satu sama lain dalam 

suatu pertemuan yang bersifat tatap muka dimana setiap peserta 

mendapat kesan atau penglihatan yang bersifat tatap muka dimana setiap 

peserta mendapat kesan atau penglihatan antara satu sama lain yang 

cukup kentara sehingga dia baik pada saat timbulnya pertanyaan maupun 

sesudahnya dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing
12

. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

kelompok kecil adalah pertemuan antara seseorang (pengirim pesan) 

dengan orang lain (penerima pesan) yang saling memberikan informasi, 

ide, gagasan dan tanggapan terhadap suatu permasalahan. Prosesnya 

berlangsung secara dialogis tidak linier melainkan sirkular, umpan balik 

terjadi secara verbal.Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, 

bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat menyanggah bila tidak setuju. 

2. Komunikasi Kelompok Besar 

Komunikasi yang ditujukan kepada efeksi komunikan, prosesnya 

berlangsung secara linier,  pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam 

situasi komunikasi kelompok besar, ditujukkan kepada efeksi komunikanm 

kepada hatinya atau perasaannya.
13
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Adapun menurut Onong Ucjhana Effendi, dalam buku Ilmu 

Komunikasi: Teori dan Praktek mengungkapkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi komunikasi kelompok adalah : Pesan harus dirancang dan 

dikemas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian komunikan: 

a. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertentu tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga 

sama sama mengerti. 

b. Pesan harus membagkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

c. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh tujuan tadi, yang 

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia 

digerakkan untuk memeberikan tanggapan yang dikehendaki
14

. 

c. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi 

kolektif, komunikasi retorika, publik speaking dan komunikasi khalayak 

(audience communication). Apapun namanya, komunikasi publik menunjukkan 

suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara 

dalam situasi tatap muka didepan khalayak yang besar. 

Ciri-ciri komunikasi publik bahwa pesan yang disampaikan itu tidak 

berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. 
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Tipe komunikasi peblik biasanya ditentukan dalam berbagai aktivitas seperti 

kuliah umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah dan semacamnnya. 

d. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa ialah komunikasi melalui media massa modern, yang 

meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan 

televisi yang ditujukan kepada umum, dan flim yang dipertunjukkan digedung-

gedung bioskop
15

. 

Hal tersebut perlu dujelaskan oleh karena ada sementara pakar 

diantaranya Everett M. Rogers, yang menyatakan bahwa selain media massa 

modern terdapat media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru 

dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain. Komunikasi massa menyiarkan 

informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah 

yang banyak dengan menggunakan media.
16

 

3.  Unsur-unsur Komunikasi  

Adapun yang merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi antara lain 

sebagai berikut : 

a. Komunikator (Source) 

Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Komunikator 

memiliki fungsi sebagai encoding, yakni orang yang memformulasikan 

pesan atau informasi yang kemudian akan disampaikan kepada orang lain 
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komunikator sebagai bagian yang paling menentukan dalam berkomunikasi 

dan untuk menjadi seorang komunikator itu harus mempunyai persyaratan 

dalam memberikan komunikasi agar mencapai tujuannya. Sehingga dari 

persyaratan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri komunikan terhadap 

komunikator .
17

 

Komunikator sebagai unsur yang sangat menentukan proses 

komunikasi harus mempunyai persyaratan dan menguasai bentuk, model,  

dan strategi komunikasi untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor tersebut 

akan menimbulkan kepercayaan dan daya tarik komunikan terhadap 

komunikator. Komunikator berfungsi sebagai encoder, yakni orang yang 

memformulasikan pesan yang kemudian menyampaikan kepada orang lain. 

Orang yang menerima pesan ini adalah komunikan yang berfungsi sebagai 

decoder, yakni menerjemah lambang-lambang pesan kedalam konteks 

pengertian sendiri
18

. 

 

b. Pesan (message) 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara 

tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa 
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inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message , content atau 

information.
19

 

c. Media komunikasi  

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa 

pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa 

bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antarpribadi panca 

indra dinggap sebagai media komunikasi. Selain indra manusia, ada juga 

saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai 

media komunikasi antarpribadi.  

Komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara 

sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang yang melihat, 

membaca, dan mendengarnya. Media dalam komunikasi massa dapat 

dibedakan atas dua macam yakni, media cetak dan media elektronik. Media 

cetak seperti halnya surat kabar, majalah, buku, leaflet, brosur, stiker, bulletin, 

hand out, poster, spanduk, dan sebagainya. Sementara itu, media elektronik 

anatara lain : radio, flim, televisi, video recording, komputer, handphone, audio 

cassette dan semacamnya. 

Selain media komunikasi seperti diatas, kegiatan dan temat-tempat 

tertentu yang banyak ditemui dalam masyarakat pedesaan, bisa juga dipandang 
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Jakarta 2012, hlm.27  



33 
 

sebagai media komunikasi sosial, misalnya rumah-rumah ibadah, balai desa, 

arisan, panggung kesenian, dan pesta rakyat.
20

 

d. Penerima Pesan (Komunikan) 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

komunikator. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam 

istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa inggris disebut 

audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa 

keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber (komunikator). 

Tidak ada penerima jika tidak ada sumber (komunikator). 

Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah 

yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh 

penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali 

menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan atau saluran. Karenalah 

khalayakmu adalah prinsip dasar dalam berkomunikasi. Karena mengetahui 

dan memahami karakteristik penerima (khalayak), berarti suatu peluang untuk 

mencapai keberhasialan komunikasi.
21

 

 e. Efek Komunikasi  

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikrkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 
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Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. 

Oleh karena itu, pengaruh bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan 

pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai penerima pesan.
22

 

4. Pendidikan Sebagai Proses Komunikasi  

Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata 

bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas manusia, 

yakni pengajar sebagai komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Lazimnya, 

pada tingkatan bawah dan menengah pengajar itu sendiri disebut guru, sedangkan 

pelajar itu sendiri murid. Perbedaan antara komunikasi dengna pendidikan terletak 

pada tujuannya atau efek yang diharapkan. Ditinjau dari efek yang diharapkan itu, 

tujuan komunkasi sifatnya umum, sedangkan tujuan pendidikan sifatnya khusus. 

Kekhususan inilah yang dalam proses komunikasi melahirkan istilah-istilah khusus 

seperti penerangan, propaganda, indoktrinisasi. 
23

 

Tujuan pendidikan adalah khas atau khusus, yakni meningkatkan 

pengetahuan seseorang mengenai suatu hal sehingga ia menguasainya. Tujuan 

pendidikan itu akan tercapai prosesnya komunikatif. Jika proses belajar itu tidak 

komunikatif, tidak mungkin tujuan pendidikan itu dapat tercapai.
24

 

Pada umumnya pendidikan berlangsung secara berencana didalam kelas 

secara tatap muka. Karena kelompoknya relative kecil, meskipun komunikasi antara 

pengajar dengan pelajar dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok., 
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sang pengajar sewaktu-waktu bisa mengubahnya menjadi komunikasi 

antarpersonal.  

Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog dimana si pelajar, menjadi 

komunikan dan komunikator, demikian pula sang pengajar. Terjadinya komunikasi 

sua arah ini apabila para pelajar bersikap responsive, mengetengahkan pendapat 

atau mengajukan pertanyaan, diminta atau tidak diminta. Jika pelajar pasif saja, 

dalam arti kata hanya mendengarkan tanpa ada gairah mengekspresikan suatu 

pernyataan atau  pertanyaan, maka meskipun komunikasi bersifat tatap muka tetap 

saja berlagsung satu arah, dan komunikasi itu tidak efektif.
25

 

 

B.  Akhlak  

1. Pengertian Akhlak  

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlaq. 

Menurut bahasa, Akhlak artinya perangai, tabiat, dan agama.Secara sempit, 

pengertian Akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh 

jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju Akhlak, pandangan Akhlak 

tentang kebaikan dan keburukan.
26

 

Menurut Imam Ghazali Ihya Ulumuddin menyatakan Akhlak adalah 

daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-

perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, Akhlak 
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merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan 

diwijudkan dalam tingkah laku dan perbuatan.
27

 

Ibn Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq adalah etika yang dipilih 

seseorang.Dinamakan khuluq karena etika bagaikan khalaq (karakter) pada 

dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan 

diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaanya 

dinamakan al-khaym.
28

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak 

diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat.
29

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau 

sikap dapat dikategorikan Akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Pertama, perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, 

perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa 

pemikiran.Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan yang 

bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, atau 

gila.Ketiga, perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri 

orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.Keempat, 

perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 

bukan main-main, berpura-pura, atau karena bersandiwara.
30
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Akhlak juga dapat dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketika istilah 

itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perubahan manusia. 

Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi Akhlak standarnya 

ialah Al-Quran dan Assunnah, bagi etika standarnya ialah pertimbangan akal 

dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum 

berlaku dimasyarakat.
31

 

Sedangkan Ahmad Amin mengatakan bahwa ilmu Akhlak adalah ilmu 

yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau 

buruk.tetapi tidak semua amal baik atau buruk itu dapat dikatakan perbuatan 

Akhlak.Banyak perbuatan yang tidak dapat disebut Akhlaki, dan tidak dapat 

dikatakan baik atau buruk. Perbuatan manusia yang dilakukan tidak atas dasar 

kemaunnya atau pilihannya seperti bernafas, berkedip, berbolak-baliknya hati, 

dan kaget ketika tiba-tiba terang setelah sebelumnya gelap tidaklah disebut 

akhlak, karena perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa pilihan.
32

 

Definisi–definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling 

melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima cirri yang terdapat dalam 

perbuatan akhlak, yaitu : 

Pertama, perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiaanya, jika kita 

mengatakan si A misalnya sebagai orang yang berakhlak dermawan, maka 

                                                           
31

Rosihon Anwar, Op.Cit, hlm, 19 
32

 Abuddin Nata , Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, Rajawali pres , Jakarta,2014, hlm .5 



38 
 

sikap dermawan tersebut telah mendarah daging, kapan dan dimanapun 

sikapnya itu dibawa, sehingga menjadi identitas yang membedakan dirinya 

dengan orang lain. 

Kedua, perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah dan tanpa pemikiran.Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan 

sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang 

ingatan, tidur atau gila. 

Ketiga, bahwa perbuatan Akhlak adalah perbuuatan yang timbul dari 

dalam diri ornag yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar. 

Keempat, bahwa perbuatan Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena berandiwara. 

Kelima, sejalan dengan cirri keempat, perbuatan Akhlak (khususnya 

Akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata 

karena allah, bukan Karena ingin dipuji atau karena ingin menadapatkan 

sesuatu pujian. 
33

 

2. Dasar-dasar Akhlak  
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Artinya :Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.(18)dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 

(19). (Q.S Al-luqman:18-19). 

[1182] Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu 

lambat. 

Al-Quran adalah sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran 

islam, hukum-hukum islam yang mengandung serangkaian pengetahuan 

tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan dapat dijumpai sumber 

yang aslinya didalam Al--Qur’an.
34

 Diantaranya : 

                  

               

 

Artinya: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 

lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S Al-

Isra :9) 

Amat jelas bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang 

mengandung pokok-pokok aqidah keagamaan, terutama akhlak dan prisip-

prinsip perbuatan. 
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3.  Macam-macam Akhlak  

Pada dasarnya akhlak dibagi dua bagian, yaitu: 

a. Akhlak Terpuji (Akhlakul Mahmudah) 

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari uangkapan bahasa Arab 

akhlaq mahmudah.Mahmudah merupakan bentuk maf’ul dari kata hamida yang 

berarti “dipuji”. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhlaq karimah (Akhlak 

mulia), atau makarim Al-Akhlaq (Akhlak mulia), atau Al-Akhlaq Al-munjiyat 

(Akhlak yang menyelamatkan pelakunya).
35

 

Menurut Al-Ghazali, Akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan 

kedekatan kepada Allah SWT. Sehingga mempelajari dan mengamalkannya 

merupakan kewajiban individual setiap muslim.
36

 

Banyak contoh Akhlak terpuji terhadap sesama yang dapat kita terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya: 

1. Husnudzon, adalah setiap pikiran, anggapan dan prasangka yang baik padaa 

orang lain. Apabila setiap orang telah terbiasa menerapkan perilaku 

husnudzon terhadap sesama, maka akan tercipta suatu masyrakat yang 

harmonis, rukun dan saling menjaga. Tidak aka nada lagi masalah yang 

timbul karena prasangka-prasangka bruruk telag dihilangkan diantara 

mereka. 

2. Tawadhu’, adalah seseorang yang senantiasa merendahkan diri dan hatinya 

dihadapan Akllah ST. Tawadhu’ merupkan sikap yang dimiliki oleh setiap 
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muslim selain menjadi bukti imanNya kepada Allah SWT. Sikap ini juga 

melahirkan sikap rendah hati pada sesama manusia. 

3.Tasamuh, adalah suatu sikap yang saling menghargai, memahami, dan 

bertenggang rasa terhadap orang lain. Sikap ini muncul dari hasil interaksi 

yang baik antara manusia.Bertasmuh dapat kita lakukan terhadap siapa saja. 

Baik setiap muslim maupun non muslim, selama mereka tidak mengusik dan 

mendzolimi Islam. 

4. Ta’awun, adalah sikap saling menolong dan membantu antara manusia. 

Orang yang berta’awun gemar melakukan hal yang dapat membantu 

meringankan beban orang lain, baik diminta atau tidaak. Bantuan yang 

diberikan tidak hanya sebatas harta benda, tetapi juga tenaga, dan sokongan 

motivasi
37

. 

b.  Akhlak Tercela 

Yang dimaksud akhlak tercela adalah setiap perbuatan yang dilakukan 

seseorang pada orang lain yang bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku. Seperti contoh dibawah ini, yakni: 

1. Mengadu domba, yaitu perilaku yang suka memindahkan perkataan 

seseorang kepada orang laib dengan maksud agar hubunagan social kedunya 

rusak. 

2. Bersifat congkak, yaitu suatu sifat dan perilaku yang menyampaikan 

kesombongan. 
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3. Berbuat aniaya, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain baik kerugian 

materil maupun non materil. 

4. Sikap kikir, yaitu sikap tidak mau memberikan nilai materi dan jasa kepada 

orang lain 

5. Iri hati, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan  

6. Mudah marah, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan lagi oleh 

kesadarannya. 

7. Mengumpat, yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan seseorang kepada orang 

lain
38

 

4.  Membina Akhlak Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa membina 

adalah sebagai proses, perbuatan, atau cara membina.
39

 Membina diartikan 

“pembangunan dan pembawaan”, kedua pendapat ini pada hakikatnya tidak 

berbeda, hanya arti pembinaan itu sendiri yang bersifat luas, bergantung orientasi 

dan persepsi yang menafsirkannya. Dengan kata lain, membina berarti proses, 

perbuatan, cara membina juga berarti atau berpadanan dengan pembangunan atau 

pembawaan.  

Membina dapat juga berarti proses melakukan kegiatan membina atau 

membangun sesuatu, seperti membina bangsa. Dalam membina ini tampak atau 
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identik dalam perubahan, tergantung  objek yang bina, tentu saja perubahan yang 

mengacu kepada peningkatan . 

Membina Akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam islam. Hal 

ini dapat dilihat dari salah-satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang 

utama adalah untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia. Dalam salah satu 

hadisnya beliau menegaskan innama buitstu li utammima makarim Al-Akhlaq 

(H.R Ahmad), (hanya saja aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia).
40

 

Dalam membina Akhlak juga dapat dikatakan proses perbuatan, tindakan, 

penanaman nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai,tingkah laku baik terhadap 

Allah Swt, sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar, yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kenahagiaan hidup didunia dan 

diakhirat.
41

 

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas dapat penulis simpulakan 

bahwa pembinaan Akhlak ialah sebuah proses, kegiatan, perbuatan, atau juga bisa 

dikatakan cara yang dilakukan oleh seseoarng dengan harapan menjadi lebih baik 

terhadap akhlak. Dalam konteks membina akhlak siswa bermakna usaha yang 

ditempuh  oleh seorang guru untuk menjadikan siswanya lebih baik akhlaknya. 

Baik dalam bersikap terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan sekolah ataupun 

masyarakat sekitar. 
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5.  Ruang Lingkup Ajaran Akhlak  

Ruang lingkup ajaran Akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam 

ajaran Islam mencakup berbagai aspek, dimulai Akhlak terhadap Allah, hingga 

kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan). Lebih jelasnya 

dapat disimak paparan berikut ini :
42

 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Akhlak terhadap allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai 

khalik.
43

. Akhlak terhadap Allah mencakup diantanya adalah : 

 Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi 

tidak cukup hanya “percaya” kepada adanya Tuhan, melainkan harus 

meningkat menjadi sikap mempercayai Tuhan dan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya.  

 Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa 

hadir atau bersama manusia dimanapun manusia berada. Bertalian 

dengan ini, dank arena menginsafi bahwa Allah selalu mengawasi 

manusia, maka manusia harus berbuat, barlaku dan bertindak 

menjalankan sesutau dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung 

jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekadarnya saja.  
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 Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi 

manusia. Kemudian manusia berusaha berbuat hanya sesuatu yang 

diridhai allah, dengan menajauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang 

diridhai-Nya. Takwa inilah yang mendasari budi pekerti luhur (al-

akhlaqul karimah). 

 Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-

mata demi memperoleh keridhaan Allah dan bebas dari pamrih lahir 

dan batin, tertutup mauapun terbuka. Dengan sikap ikhlas, manusia 

akan mampu mencapai tingkat tertinggi nilai karsa batinnya dan karya 

lahirnya, baik pribadi maupun social. 

 Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh 

harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia askan menolong 

manusia mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Allah, maka 

tawakal adalah sutau kemestian. 

 Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan, dalam hal 

ini atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya yang 

dianugerahkan allah kepada manusia. Bersyukur sebenarnya sikap 

optimis dalam hidup, senantiasa mengharap kepada Allah. 

 Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup, besar dan 

kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, karena ketyakinan 
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yang tak tergoyahnkan bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan 

kembali kepada-Nya.
44

 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia  

Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qura’an berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia.Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya 

dalam bentuk larangan melalukan hal-hal negative seperti membunuh, 

menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan 

juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang 

dibelakangnya, tidak perduli aib itu benar atau salah
45

. Dan akhlak terhadap 

sesama manusia diantaranya  

 Husnuzan berasal dari lafal husnum (baik) dan adhamu (prasangka). 

Husnuzan berarti prasangka, perkiraan, dugaan baik. Lawan kata husnuzan 

adalah Suuzan yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum 

kepada Allah dan rasulnya wajib, wujus husnuzan kepada Allah dan Rasul-

Nya antara lain : meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah 

Allah dan Rasul-Nya adalah untuk kebaikan manusia. Meyakini dengan 

sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. 

 Tawadhu’  berarti rendah hati. Orang yang tawadhu’ berarti otrang yang 

merendahkan diri dalam pergaulan. Lawan kata tawaduk ialah takabur. 
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 Tasamuh artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati dan saling 

mengharagai sesama manusia.  

 Ta’awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan 

sesama. 

 Persaudaraan (ukhuwah), yaitu semangat persaudaraan, lebih-lebih antara 

sesama kaum beriman (biasa disebut ukhuwah Islamiyah). Intinya adalah 

agar manusia tidak mudah merendahkan golongan lain. Tidak merasa lebih 

baik atau lebih rendah dari golongan lain, tidak saling menghina, saling 

mengejek, banyak berprasangka, suka mencari-cari kesalahan orang lain 

dan suka mengumpat (membicarakan) keburukan orang lain. 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan  

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatau yang 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang 

tidak bernyawa. Pada dasaranya Akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khlifah. Kekhalifahan 

menuntut adanya interaksi sesama manusia dengan sesamanya dan mamusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan agar setiap makhluk mancapai tujuan penciptannya.
46

 

Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah 

sebelum matang, atau memetik bungan sebelum mekar, karena hal ini tidak 

memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaaanya. 
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Ini berarti manusia dituntut mampu menghormati proses yang sedang berjalan, 

dan terhadap proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan 

manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap 

lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah SWT. Dan menjadi milikNya, serta semuanya memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim 

untuk menyadari bahwa semua adalah “Umat Tuhan” yang harus diperlakukan 

secara wajar dan baik.
47

 

C.  Guru Agama Dalam Membina Akhlak 

1 . Pengertian Guru Agama   

Guru agama atau pendidik adalah pendidik profesional, karenanya 

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagaian 

tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua. Dinegara –

negara timur sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Orang India 

dahulu, menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru 

disebut sensei artinya “yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih tua”. Di Inggris, 

guru itu dikatakan “ teacher” dan di Jerman “der Lehrer”, keduanya berarti 

“pengajar”. Akan tetapi guru sebenarnya bukan saja mengandung arti 
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“pengajar”, melainkan juga “pendidik”, baik didalam maupun diluar sekolah. Ia 

harus menjadi penyuluh masyarakat.
48

 

Dilihat dari ilmu pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi 

seorang guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya hendaknya bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat 

jasmaniahnya, baik Akhlaknya, bertanggung jawab dan berjiwa nasional. 

Berdasarkan kemajuan zaman sekarang ini, setiap sekolah memerlukan 

beberapa guru, sehingga masing-masing anak didik mendapat pembinaan dari 

beberapa orang guru yang memiliki kepribadian yang baik. Sebab setiap guru 

pasti memiliki pengaruh kepada anak didiknya. 

 Pengaruh tersebut ada yang melalui pendidikan dan pengajaran yang 

dilakukan dengan sengaja dan ada pula yang terjadi tidak sengaja, bahkan tidak 

disadari oleh para guru, melalui sikap, gaya, dan macam-macam penampilan 

kepribadian guru.
49

 Oleh karena itu setiap guru hendaklah mempunyai 

kepribadian yang dapat dicontoh dan diteladani oleh para muridnya baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Maka sudah barang tentu profesi atau tugas 

sebagai guru agama tidak sama dengan  pekerjaan apapun.  

Dapat disimpulkan bahwa tugas seorang guru agama (da’i)  sangat 

berperan dalam memberikan suri tauladan kepada siswa-siswinya (mad’u), 

bukan hanya bertangung jawab dengan paham atau tidaknya materi yang 
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disampaikan oleh guru tersebut, tetapi juga seorang guru harus dapat membina 

dan mengarahkan kepada siswa-siswinya kepada yang Mahruf dan menjauhkan 

kepada yang Munkar, hal ini juga berlaku untuk semua guru disekolah bukan 

hanya guru agama Islam yang bisa disebut sebagai seorang Da’i disekolah. 

2. Tugas Guru Agama  

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, yang 

diterbitkan oleh Departement Agama RI, disebutkan bahwa tugas guru agama 

ada 6, yaitu : 

a. Guru agama bertugas mengajar dan mendidik  

Guru agama disekolah bertugas mengajar dan mendidik siswa-siswanya 

agar menjadi manusia yang beretika, disamping itu tugas guru agama harus 

menjadikan anak didiknya menjadi manusia yang memiliki kepribadian 

muslim. 

b. Guru Agama Sebagai Seorang Da’I  

Guru agama sebagai seorang da’I artinya guru agama harus berfungsi 

memberikan pengertian-pengertian positif kepada guru-guru lainnya sehingga 

pelaksanaan pendidikan agama tidak menghadapi hambatan 

c. Guru Agama Sebagai Pembimbing dan Penyuluh  

Guru agama harus dapat berfungsi sebagai pembimbing dan penyuluh anak 

didiknya. Maka guru agama harus peka terhadap sikap dan tingkah laku anak 

didiknya. Guru agama berkewajiban membina jiwa agama anak didik baik 

disekolah maupun diluar sekolah .karena guru agama juga sebagai pembina  
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mental dan spirual. Maka guru agama harus aktif dalam bimbingan dan 

penyuluhan agama disekolahnya . 

d. Guru Agama Sebagai Pemimpin Informal 

Guru agama adalah suatu jabatan yang tidak hanya berlaku ketika 

bertugas didepan kelas saja, akan tetapi suatu jabatan dan gelar yang dibawa 

kedalam masyarakat, baik dalam lingkungan rumah tangganya maupun 

masyarakat umum. Dan didalam masyarakat umum tersebut guru agama selalu 

disebut dan tidak dapat dielakkan bahwa guru agama adalah ahli dalam bidang 

agama, sehingga ia akan dijadikan pemimpin agama didalam lingkungannya. 

e. Guru Agama Harus Mendorong Tumbuhnya Iman  

Pendidikan agama yang diselenggarakan disekolah diharapkan dapat 

menanamkan dan mengembangkan sikap cinta serta mengabdi kepada Allah 

SWT.Dengan landasan taqwa.Oleh Karena itu usaha utama yang terpenting 

adalah hubungan guru agama dengan murid-muridnya. 

f. Guru Agama Harus Dapat Mendorong Siswanya untuk selalu Bersyukur Kepada 

Allah SWT 

Guru agama harus berusaha menanamkan, memupuk, mengembangkan pada 

dirinya sikap cinta kepada Allah Swt dengan cara mengolah dan memanfaatkan 

alam sekitarnya dengan baik sebagai anugerah dari Allah SWT. Rasa syukur yang 
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ditanamkan oleh guru agama kepada siswanya akan berhasil apabila guru agama 

itu sendiri sudah memberikan contoh yang kongkrit.
50

 

Didalam proses belajar, atau lebih luasnya proses pendidikan, terkandung 

unsur-unsur yang mendukung. Unsur - unsur tersebut antara lain adalah “orang-

orang yang belajar, pihak yang membantu menyebabkan belajar, dan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi kedua pihak tersebut dalam melaksanakan fungsi 

masing-masing, termasuk pula didalam unsur komunikasi. 

3. Metode Pendidikan Agama Islam 

Metode mengajar adalah sistem penggunaan teknik-teknik didalam 

interaksi dan komunikasi antara guru dan murid dalam pelaksaan program belajar-

mengajar sebagai proses pendidikan. Proses belajar mempunyai dua aspek : 

“Aspek Ideal dan Aspek Teknis”. Secara ideal harus selalu diingat bahwa program 

belajar–mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena 

itu, yang harus menjadi pedoman utama adalah bagaimana mengusahakan 

perkembangan anak-didik yang optimal, baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai anggota masyarakat. 

 Aspek ideal ini harus tertanam dalam sikap dasar seorang guru sebagai 

pendidik dan harus tertanam dalam sikap dasar seorang guru sebagai pendidik dan 

diwujudkan dengan cara pendekatan guru terhadap murid sesuai dengan tahap 
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perkembangannya, serta dilaksanakan, baik secara individual atau kelompok 

maupun secara klasikal.
51

 

Metode mengajar sebagai interaki dan komunikasi antara guru dengan 

muridnya didalam proses pendidikan tersebut akan terlaksana secara baik apabila 

dilakukan didalam suasanan interaksi dan komunikasi diantara para guru sebagai 

pelaksana pendidikan itu.
52

 

Pengajaran agama Islam adalah suatu tugas yang setelah itu barulah kita 

mengetahui garais temu antara kedua lingkaran tersebut mempunyai permasalahan 

yang berkembang, karena obyeknya, situasinya dan tugasnya yang berkembang 

pula.Metodik membuat sipelaksana tugas atau guru (Da’i) dapat mencapai tujuan 

dengan tepat dan cepat.Hasilnya dapat diyakini, dan kalau perlu dapat diperiksa 

kembali jalan pengajaran itu.dengan menelusuri kembali jalan pelajaran itu kita 

dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan dan dengan itu 

dapat diperbaiki. Hal yang demikian tidak atau sukar dilakukan jika kita tidak 

mengikuti suatu metode yang tepat.
53

 

Adapun berikut adalah beberapa metode dalam pengajaran Pendidikan 

Agama Islam : 
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a. Metode Ceramah  

Guru (Da’i) memeberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah 

murid pada waktu tertentu (waktunya terbatas)dan tempat tertentu pula. 

Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap 

sesuatau masalah, karena itu cara tersebut sering juga disebut dengan metode 

kuliah, sebaba ada persamaan guru (Da’i) mengajar dengan seorang 

dosen/mahaguru memeberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswanya.
54

 

Dalam metode ceramah ini murid (Mad’u) dududk, melihat dan 

mendengarkan serta percaya bahwa apa yang diceramahkan guru (Da’i) itu 

adalah benar, murid mengutip ikhtisar ceramah semampu murid (mad’u) itu 

sendiri dan menghafalnya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru (Da’i) 

yang bersangkutan.Untuk bidang studi agama, metode ceramah masih tepat 

untuk dilaksanakan, misalnya : untuk memberikan pengertian tentang Tauhid, 

maka satu-satunya metode yang dapat digunakan adalah metode ceramah. 

Karena Tauhid tidak dapat diperagakan, sukar didiskusikan, maka seorang guru 

(Da’i) akan membrikan uarain menurut caranya masing-masing dengan tujuan 

murid (Mad’u) dapat mengikuti jalan pikiran guru (Da’i).
55

 

b. Metode Diskusi 

Metode ini biasanya erat kaiatannya dengan metode lainnya, misalnya 

metode caramah, karyawisata dan lain-lain Karena metode diskusi ini adalah 
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bagian yang terpenting dalam memecahkan sesuatau masalah (Problem 

Solving). Dalam dunia pendidikan metode diskusi ini mendapat perhatian 

karena dengan diskusi akan merangsang murid-murid (mad’u) berfikir atau 

mengeluarkan pendapat sendiri. Oleh karena itu, metode diskusi bukanlah 

hanya percekapan atau debat biasa saja, tapi diskusi timbul karena ada masalah 

yang memerlukan jawabana atau pendapat yang bernacam-macam. Dalam 

metode diskusi ini peran guru (Da’i) sangan penting dalam rangka 

menghidupkan kegairah murid berdiskusi.
56

 

c. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan 

bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Memperjelas pengertian 

tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan oleh guru (Da’i) itu sendiri atau 

langsung oleh anak didik. Dengan metode demonstrasi guru (Da’i) atau murid 

(Mad’u) memperlihatkan pada seluruh anggota kelas sesuatu proses, misalnya 

bagaimana cara solat yang sesuai dengan ajaran atau contoh Rasulullah SAW. 

Sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru (Da’i) terlebih 

dahulu mendemontrasikan yang sebai-baiknya, lalu murid ikut memprakteknya 

sesuai dengan petunjuk.
57
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d. Metode Pemberian Tugas 

Yang dimaksud dengan metode ini ialah suatu cara dalam proses belajar 

mengajar bilamana guru (Da’i) memberi tugas tertentu dan murid (Mad’u) 

mengerjakannya, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru 

(Da’i). dengan cara demikian diharapkan agar murid belajar secara bebas tapi 

bertanggung jawab dan murid-murid (Mad’u) akan berpengalaman mengetahui 

berbagai kesulitan kemudian berusaha untuk ikut mengatasi kesulitan-kesulitan 

itu. pusat kegiatan metode ini berada pada murid-murid (Mad’u) dan mereka 

disuguhi bermacam masalah agar mereka menyelesaikannya, menanggapi dan 

memikirkan masalah itu. Yang penting bagaimana melatih murid (Mad’u) agar 

berpikir bebas berpikir ilmiah (logis dan sistematis) sehingga dapat 

memecahkan problem yang dihadapinya dan dapat mengatasi serta 

mempertanggung jawabkannya. 

e. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah metode pengajaran dengan cara 

membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu 

masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang periu dikerjakan 

bersama-sama. Pengelompokkan dapat dilakukan oleh anak didik sendiri yang 

biasanya dalam pemilihan kelompok seperti ini didasarkan atas pemilihan 

teman yang menurutnya lebih dekat atau lebih intim. Cara yang demikian ada 

keuntungannya dalam proses belajar, yaitu menimbulkan konsentrasi dalam 
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belajar, memudahkan hubungan kepribadian dan dapat menimbulkan 

kegairahan baru.  

Pengelompokkan dapat pula dilakukan oleh guru (da’i) atas 

pertimbangan-pertimbangan pedagogis (bersifat mendidik),diantaranya untuk 

membedakan anak didik yang cerdas, normal dan yang lemah. Menurut teori, 

seperti pendapat Crow and Crow bahwa anak yang cerdas apabila digabungkan 

dengan anak yang lemah akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar 

terutama bagi yang lemah
58

 

f. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat 

membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah, ini 

disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat 

mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Metode 

tanya jawab ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan kadar 

pengetahuan setiap anak didik dalam suatu kelas karena metode ini, tidak 

member kesempatan yang sama pada setiap murid untuk menjawab pertanyaan. 

Metode tanya jawab dapat di pakai oleh guru (Da’i) untuk menetapkan 

perkiraan secara umum apakah anak didik yang mendapat giliran pertanyaan 

sudah memahami bahan pelajaran yang diberikan.
59
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BAB III 

GAMBARAN UMUM SMK AL-HUDA 

 JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya SMK Al-Huda  Jati Agung  Lampung Selatan 

 SMK Al–Huda sebuah yayasan pendidikan formal yang berbasis pesantren 

dengan diketuai oleh bapak A. Habib S.Pd,I, bermula dari sebuah pondok 

pesantren kecil yang hanya menerima murid untuk belajar mengaji dan belajar 

ilmu agama lainnya, dan pondok pesantren tersebut bernama “Diniyah Murni”. 

Pemilik pondok tersebut bernama A. Habib S.Pd,I. bertemu dengan kerabatnya 

berencana mendirikan pendidikan formal. Dan berdirilah sebuah yayasan 

berbasis pesantren yang bernama Al-Huda dan pada tahun 1996 berdirilah 

sebuah pendidikan formal yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama). 

Kemudian setelah meluluskan satu angkatan pada saat itu, maka yayasan 

Al-Huda mempunyai pemikiran untuk menempatkan siswa-siswinya yang telah 

lulus ini di yayasan yang sama juga yaitu Al-Huda dengan mendirikan SMA 

(Sekolah Menengah Awal) pada tahun 1999.  

Melihat perkembangan dunia pendidikan di Indonesia pada saat itu 

pemerintah berpendapat bahwa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dianggap 

sangat penting karena SMK merupakan sekolah menengah kejuruan yang disitu 

siswa-siswi diajarkan sesuai dengan minat serta bakat yang mereka minati guna 

untuk membantu mengasah baik hard skill maupun soft skillsehingga jika para 
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peserta didik yang sudah tamat dalam proses pendidikan dapat dengan mudah 

mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan 

mudah karena meraka sudah dibekali keahlian yang didapat dari sekolah 

menengah kejuruan tersebut, dengan demikian pihak pemerintah mendukung jika 

didirikannya SMK diyayasan Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. Dan bukan 

hanya dari pihak pemerintah saja, dari animo masyarakat disekitarpun 

menginginkan adanya SMK diyayasan Al-Huda.Berangkat dari bebagai kalangan 

yang mendukung dan dari kebutuhan masyarakat berdirilah SMK di yayasan Al-

Huda Jati Agung Lampung Selatan pada tahun 2004. 

SMK Al-Huda pada saat pertama kali dibuka hanya memiliki satu program 

kejuruan yaitu Teknik Kendaraan Ringan (TKR) pada tahun 2004, dan ditahun 

2008 lalu dibukalah program kejuruan yang kedua yaitu Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ), ditahun 2011 dibukalah program kejuruan Teknik Sepeda Motor 

(TSM), dan ditahun 2013 dibuka kembali jurusan Farmasi.Pada saat ini yayasan 

SMK Al-Huda memiliki empat program kejuruan diantaranya adalah Teknik 

Kendaraan ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor ( TSM), Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ), dan jurusan yang terbaru serta akan meluluskan angkatannya 

yang pertama ditahun ini yaitu Jurusan Farmasi. 

Berdirinya yayasan SMK Al-Huda pendidikan formal kejuruan yang 

berbasis pesantren memiliki harapan kepada anak-anak peserta didiknya agar 

bisa menjadi seorang teknisi yang berintelektual dan  beriman kepada Allah 

SWT, dan membekali para peserta didiknya pengamalan agama sesuai dengan 
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pengakuannya, karena menurut hasil interview dengan pihak ketua yayasan 

A.Habib S.Pd I. “kalo untuk pintar dalam bidang keagamaan bukan disini 

tempatnya tetapi di pondok pesantren yang mempunyai tempat khusus, di 

yayasan SMK Al-Huda hanya membekali anak-anak dalam pengamalan ibadah 

sesuai dengan pengakuannya dalam artian berbuat seyogyanya seorang yang 

beragama Islam. Karena sekarang pun di SMK Al-Huda didukung dengan mata 

pelajaran tambahan yaitu Keal-hudaan yang mempelajari tentang ilmu aqidah 

akhlak, ilmu tauhid, ilmu Al-Qur’an yaitu tajwid.
1
 

 

1. Letak Geografis SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan terletak di wilayah Lampung 

Selatan, tepatnya di Jl. Pesantren Al-Huda Jatimulyo Jatiagung Lampung Selatan, 

dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara   : Perkebunan  

b. Sebelah Barat  :Pemukiman Warga 

c. Sebelah Timur  : Pemukiman warga 

d. Sebelah Selatan  :  Jalan raya  

Dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas, secara langsung maupun 

tidak langsung sangat mendukung lembaga pendidikan ini, yaitu SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan dalam memfasilitasi bidang pendidikan khususnya 

di desa Jatimulyo Jati Agung Lampung Selatan. 
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2.   Profil SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan  

SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan merupakan sebuah yayasan 

pendidikan  menengah kejuruan berstatus swasta yang berbabis pesantren. SMK 

Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan memiliki empat bidang program kejuruan, 

yaitu terdiri dari: (1) teknik kendaraan ringan (TKR), (2) teknik komputer 

jaringan (TKJ), (3)  teknik sepeda motor (TSM), (4) farmasi.SMK Al-Huda 

Jatiagung Lampung ini bagian dari yayasan pendidikan Al-Huda.Pendidikan 

formal yang didirikan setelah adanya SMP dan SMA diyayasan tersebut. 

SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan berdiri di tahun 2004, yang 

beralamat di Jl. Pesantren Al-Huda Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan, dengan status yang terakreditasi berdasarkan Nomor Pokok 

Sekolah Nasional 10810658 dan nomor Identittas Sekolah (NSS) 512109058. 

Dan berdasarkan nomor SK/Izin pendiri 451/1342/III.02/205 yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Pendidikan Nasional  pada tahun 2004 inilah SMK Al-Huda 

Jatiagung Lampung Selatan sudah mulai beroperasi.  

SMK Al-Huda merupakan sekolah menengah kejuruan yang masih 

berkembang dan memiliki usia yang masih terhitung sangat muda yaitu 13 tahun  

Tetapi meskipun begitu  SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan mampu 

menunjukkan keeksistensiannya kepada masyarakat khususnya di Lampung 

Selatan, dengan diperhitungkannya para anak-anak didik yang disetiap tahunnya 

mampu masuk diperusahaan yang sesuai dengan bidang kejuruan yang ditekuni 

sekitar 80%, usaha mandiri 5%,  dan melanjutkan diperguruan tinggi 15%.   
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Relationship atau hubungan kerja sama dengan wadah-wadah  yang 

berbasis teknologi juga berjalan dengan baik, SMK Al-Huda Jatiagung Lampung 

Selatan yang di pimpin oleh Dwinanto. ST (Sarjana Teknik) mampu menjalin 

hubungan kerja sama dengan bidang usaha yang sesuai dengan bidang kejuruan 

yang terdapat disekolah tersebut meliputi: Traktor Nusantara Bandar Lampung, 

Boneto Bandar Lampung, Mitra Perdana Rajabasa Bandar lampung, Galang 99 

Way Kandis Bandar Lampung, Bintang Timur, Damai motor Korpri Bandar 

Lampung, Atori Komputer Teluk Betung, Griya Com Kedaton, Alam Prima 

Komputer Tanjung Karang, Basic Komputer Bandar Lampung, dan Yamaha 

Lautan Teduh Teluk Betung Bandar Lampung. 

SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan sejauh ini memiliki beberapa 

prestasi yang telah diraih baik dari bidang kejuruan maupun ekstrakulikuker 

seperti juara 1 tingkat Provinsi Modifikasi Egine Yamaha pada tahun 2002, juara 

2 tingkat Provinsi Modifikasi Motor Yamaha, juara 1 futsal tingkat Provinsi di 

UIN Raden Intan Lampung,  juaraumum pramuka tingkat Kecamatan, Juara 3 

tingkat Provinsi Word Processing, juara harapan 1 tingkat Provinsi Olimpiade 

PKN, dan lain sebagainya.
2
 

3.  Visi dan Misi  SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

Yayasan SMK Al-Huda yang didirikan dengan niat meningkatkan mutu 

sumber daya manusia melalui Iptek dan Iman dan taqwa, tentunya memiliki visi 
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dan misi yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program kerja ke depan. 

Adapun visi dan misi dimaksud sebagai berikut : 

a. Visi : 

Mewujudkan sekolah yang unggul dibidang Teknik Kendaraan Ringan, 

Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Sepeda Motor, dan Farmasi yang 

mandiri melalui pengembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) berdasarkan iman 

dan taqwa (IMTAQ). 

b. Misi: 

 Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan juga misi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan 

(PAIKEM). 

2. Memberikan layanan prima terhadap warga sekolah dalam semua aspek 

sarana dan prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan 

mandiri. 

3. Meningkatkan kualitas lulusan program keahlian  Teknik Kendaraan 

Ringan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Sepeda Motor dan Farmasi 

dalam menghadapi era globalisasi.  

4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui dukungan IPTEK dan 

IMTAQ. 

5. Meningkatkan kualitas sekolah berstandar nasional.
3
 

 

                                                           
3
  Data Arsip Dokumen Tata Usaha, SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan  
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4. Fasilitas SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

  Untuk menunjang kefektifan belajar mengajar maka SMK Al-Huda Jati 

Agung Lampung Selatan menyediakan fasilitas untuk proses belajar mengajar. 

a. Prasarana  SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan  

 

Tabel1  

Prasarana SMK Al-Huda  

No. Nama Ruang/Area Kerja 

Kondisi Saat Ini 

Jumlah Ruang 

 

A Ruang Pembelajaran Umum  

1 Ruang Kelas 18 

2 Ruang Lab. Fisika 1 

3 Ruang Lab. Kimia 1 

4 Ruang Lab. Biologi 1 

5 Ruang Lab. Bahasa 2 

6 Ruang Lab. Komputer 2 

7 Ruang Lab. Multimedia 1 

8 Ruang Praktek Gambar Teknik  

9 Ruang Perpustakaan 

Konvensional 

 

10 Ruang Perpustakaan Multimedia  

B Ruang Khusus (Praktik)  
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1 Ruang 

Praktek/Bengkel/Workshop 

1 

 R. Praktek  Multimedia   

 R. Praktek Farmasi   

 R. Praktek Kendaraan ringan   

C Ruang Penunjang  

1 Ruang Kepala Sekolah & Wakil 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang Pelayanan Administrasi 

(TU) 

1 

4 BP/BK  

5 Ruang OSIS  

6 Ruang Pramuka  

7 Koperasi  

8 UKS  

9 Ruang Ibadah (Mushola) 1 

10 Ruang Bersama (Aula) - 

11 Ruang Kantin Sekolah  

12 Ruang Toilet 4 

13 Ruang Gudang 2 

14 Ruang Penjaga Sekolah 1 

15 Ruang Unit Produksi  

16 Asrama Siswa  

Sumber: Data Arsip Tata Usaha SMK Al-Huda  
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b. Perabot  Ruang Pembelajaran  Dan Buku Teks Penunjang  Ujian Nasional Di 

Perpustakaan  

1. Jenis Perabot 

Tabel 2 

Perabot Ruang Pembelajaran dan Buku Teks Penunjang  

No Jenis Perabot Jumlah Yang Ada Jumlah Kebutuhan 

1 Meja Siswa  420 420 

2 Kursi Siswa 420 420 

3 Lemari  4 16 

4 Papan Tulis 12 12 

5 Meja Guru 38 38 

6 Kursi Guru 38 38 

7 Rak Buku Perpustakaan 16 28 

8 Lemari Alat & Bahan 4 10 

Sumber: Data Arsip Tata Usaha SMK Al-Huda  

 

2. Jenis Mata Pelajaran  

Tabel 3 

Buku penunjang Ujian NasionalBerdasarkan  Mata Pelajaran 

 

No Mata Pelajaran Jumlah Judul 

Jumlah 

Eksemplar 

yang ada 

Jumlah 

Kebutuhan 

1 Matematika  38 38 260 

2 Bahasa Inggris 48 38 260 

3 Bahasa Indonesia 36 34 260 

4 Produktif  23 20 260 

Sumber: Data Arsip Tata Usaha SMK Al-Huda  
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3. Sarana Praktek Penunjang  Pembelajaran  Berbasis TIK SMK 

Tabel 4 

Sarana Praktek Penunjang Pembelajaran Berbasis TIK 

No Nama Alat Praktek 

Kondisi Saat Ini Kebutuhan Alat 

Jumlah 

Alat 

Jumlah 

Baik/ 

Berfungsi 

Jumlah 

Rusak/ 

Tidak 

Berfun 

gsi 

Jumlah 

Alat 
+/- 

A Alat Praktek 

Umum 

5 3 2 8 8-3=5 

1 Komputer Laptop 4 2 2 10  

2 Komputer PC 30 20 10 45  

3 Komputer Server 1 1  4  

4 LCD 2 1  12  

5 Tape/Audio 1 1  4  

6 TV/Video  2 1  4  

7 Printer 2 2  8  

Sumber: Data Arsip Tata Usaha SMK Al-Huda  

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4. Sarana  PraktekPenunjang  Pembelajaran 

Tabel 5 

Sarana Praktek Penunjang Pembelajaran 

No Nama Alat Praktek 

Kondisi Saat  Ini 

Jumlah 

Alat 

Jumlah 

Baik / 

Berfungsi 

Jumlah 

Alat 
+/- 

A Alat Praktek Umum 5 3 8 
8-3= 

5 

 Ruang Lab. Komputer 1 1 3 -2 

1. Komputer Laptop 3 3   

2. Komputer PC 40 25   

3. Komputer Server 1 1   

4. Router 1 1   

5. Switch Hub 2 2   

6. Access Point     

7. LCD 2 2   

8. Printer 2 2   

B 
Alat Praktek Kejuruan Utama  

(standar minimal peralatan kejuruan) 

 
Ruang Praktek Teknik 

kendaraan Ringan  
    

1. Angine stan 5 5   

2. Kelistrikan body 2 2   

3. System rem 2 2   

4. Injector tester 1 1   

5. Transmisi otomatis 1 1   
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6. Transmisi manual 3 3   

7. Tolboks besar 3 3   

C  Ruang Praktek Bidang Kejuruan   

1. Bengkel Mesin 1 1   

2. Ruang Praktek Komputer 2 2   

3. 
Ruang praktek Kendaraan 

Ringan 
1 1   

4. Ruang Farmasi 1 1   

Sumber: Data Arsip Tata Usaha SMK Al-Huda  

 

Alat praktek kejuruan utama yaitu alat yang digunakan untuk menunjang 

pencapaian kompetensi minimal pada masing-masing kompetensi keahlian 

(diprioritaskan alat permesinan mekanik, power tools, teknologi informasi 

komunikasi, multimedia dan alat non handtools).
4
 

B. Pola Komunikasi Guru Agama Dalam Membina Akhlak Siswa SMK Al-

Huda Jati Agung Lampung Selatan 

Sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya bahwa pola komunikasi 

memiliki arti sebuah bentuk dalam berkomunikasi yang dimana komunikasi itu  

bersifat mengajak, mempengaruhi, serta memberikan informasi  dengan 

perkataan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan tentang suatu 

pesan di mana komunikan dapat menimbulkan umpan balik (feedback) kepada 

komunikator, keduanya saling bertukar fikiran dan beralih fungsi serta peran 

                                                           
4
Data Arsip Dokumen Bidang Tata Usaha, SMK Al-Huda Jati Agung Lampung selatan. 
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sepanjang berlangsungnya proses komunikasi. Ajakan atau memberikan 

informasi yang dilakukan oleh komunikator (guru agama) pada SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan menurut bapak Sukma menjelaskan bahwa: 

“ kegiatan dalam belajar mengajar ajaran agama Islam yang 

dilakukan melalui pendeketan sentifik yaitu pendeketan yang 

dalam mengajar seorang guru dalam menyampaikan materi 

terlebih dahulu menganalisa materi, kemudian memberikan 

materi, setelah itu siswa diberikan tugas dalam bentuk tulisan 

makalah dan dipresentasikan serta di diskusikan, disini 

menuntun siswa (mad’u) mampu berperan aktif dan mampu 

menggali potensi siswa (mad’u) dalam kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas”
5
 

 

Pola komunikasi yang dilakukan oleh guru agama Islam SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan, dalam pembinaan akhlak siswa dilakukan melalui 

penyampaikan materi di dalam kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan mata pelajaran ke Al-Hudaan materi yang membahas mengenai aqidah 

akhlak, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran tajwid. Dalam proses belajar mengajar 

tersebut, guru agama Islam (Da’i) SMK Al-Huda Jatiagung Lampung Selatan 

menggunakan beberapa macam pola komunikasi dalam melakukan pembinaan 

akhlak terhadap siswa-siswi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi mata 

pelajaran yang akan disampaikan dan keadaan psikis anak didik. Hal ini 

dimaksudkan agar materi yang disampaikan dapat diterima dan direkam dengan 

baik oleh mereka. 

Sebagaimana diungkap oleh bapak Subki yang menjelaskan bahwa : 

                                                           
5
  Sukma S.H.I Guru Agama Islam SMK Al-Huda, wawancara, tanggal 10 April 2017 



71 
 

“ pola atau bentuk  komunikasi dalam membina akhlak 

siswa-siswi yang diterapkan oleh guru agama yang biasa 

disampaikan didalam kelas itu menggunakan komunikasi satu 

arah, terkadang juga dua arah dan tak jarang menggunakan model 

komunikasi banyak arah, sesuai dengan situasi. Dan model 

metode pengajaran, yaitu percakapan (baik individu maupun 

kelompok), model dengan bercerita atau kisah, model 

perumpamaan-perumpamaan, model praktek mengenai materi 

yang disampaikan, memberikan ketauladanan dan pembiasaan 

tentang pengamalan keagamaan seperti sholat yang kita terapkan 

di yayasan ini dengan sholat dhuha berjamaah, maupun sholat 

wajib berjamaah, dan mengadakan tadarusan di setiap hari 

jumat.”
6
 

 

Selain itu metode dalam berkomunikasi yang di terapkan oleh guru 

agama Islam SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan dalam membina 

akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda dilakukan ” dengan cara berceramah  ( 

metode ceramah) dalam menyampaiakan ajaran Islam, kemudian metode diskusi 

untuk menggali potensi dan anak dapat berperan aktif,  metode tanya jawab, 

serta metode yang efektif juga Bil Hal guru memberikan contoh dan bisa 

menjadi suri tauladan untuk siswanya dengan menggerakkan siswanya untuk 

sholat berjamaah dan tadarusan setiap seminggu sekali dihari jumat.”
7
 

Kemudian menurut Intan Damayanti, salah satu siswi sekaligus ketua 

rohis SMK Al-huda Jati Agung Lampung selatan mengatakan bahwa: 

“ dari beberapa bentuk komunikasin dan cara guru agama Islam dalam 

menyamapaikan ajaran-ajaran Islam yang digunakan dalam proses 

                                                           
6
 Subki Ali Harun, M.Pd,I, Guru Agama Islam SMK Al-Huda, wawancara, tanggal 18 April 

2017 
7
 Budi Setiawan, S.Pd.I, Guru Agama Islam SMK Al-Huda, Wawancara tanggal 19 April 

2017 
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belajar mengajar bentuk komunikasi yang saya sukai yaitu komunakasi 

yang interaktif seperti diskusi karena disitu siswa dapat berperan aktif 

dalam mengukuti pelajaran dan bisa bertanya jika ada yang kurang 

paham. Dan metode yang saya sukai dalam mengajar yaitu dengan 

berceramah yang disampaikan dengan disisipkan kisah-kisah dan sejarah 

Nabi dan rasul, dan di berikan gambaran perumpamaan-perumpamaan, 

dan kami juga diperintahkan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan baik 

yang terkandung dalam materi tersebut.”
8
 

 

Penggunaan pola komunikasi antarpersonal dan kelompok kecil dalam 

menyampaikan ajaran Islam dalam membina akhlak siswa-siwi SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan serta metode ceramah dengan model cerita dan 

memberikan gambaran perumpamaan-perumpamaan yang ada didalam Al-qur’an 

sangat baik dalam menanamkan sifat-sifat terpuji dalam diri anak.Dan SMK Al-

Huda juga memiliki program-program kerja yang dijalankan oleh kegiatan rohis 

dan diikuti oleh anggota rohis dan juga seluruh siswa-siwi SMK Al-Huda Jati 

Agung Lampung Selatan. 

Ketika penulis melakukan wawancara kepada bapak Subki terkait 

mengenai tolak ukur untuk  melihat keberhasilan dalam menyampaikan materi 

beliau menyatakan bahwa, jika dilihat dari generasi ke generasi dari tahun 2002 

saya menjadi guru agama Islam di SMK Al-Huda akhlak atau perilaku dari 

siswa-siswi semakin membaik, lebih nurut , siswa sekarang lebih kooperatif dan 

bisa diajak untuk bekerja sama. Dan dapat dilihat juga dari permasalahan-

                                                           
8
 Intan Damayanti, Siswi SMK Al-Huda, wawancara, tanggal 21 April 2017 
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permasalahan yang sering dilakukan oleh para anak didik disini yaitu mereka 

masih ada yang suka membolos, mencuri barang sesama teman. 

Melihat kasus tersebut cara atau solusi yang dilakukan dalam menangani 

hal tersebut, guru agama Islam melakukan pendekatan persuafif dengan siswa 

yang bersangkutan, kemudian memberikan nasehat dengan lemah lembut, dan 

tidak mengjudge siswa tersebut, hal ini mengacu pada cara Nabi dalam 

berkomunikasi yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Untuk 

permasalahan-permasalahan siswa seperti tindak kriminal, tawuran antar siswa, 

sangat jarang dijumpai.Permasahalan-permasalahan seperti membolos, melawan 

guru, mencuri barang sesama teman, bisa di presentasikan sebanyak 10 % siswa 

yang terlibat.Dan hal tersebut masih dibina dari sekarang, bisa dipresentasikan 

keberhasilan dalam membina akhlak siswa-siswi sebesar 70 %.
9
 

Berkenaan dengan program-program yang mendukung dalam membina 

akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda seorang Pembina rohis menjelaskan bahwa : 

“ Di pendidikan formal seperti ini seoorang guru agama memiliki 

waktu yang sangat terbatas dalam menyampaikan ajaran Islam apalagi 

dalam membina akhalak siswa-siwi di SMK Al-Huda, mak yayasan kami 

membuat program kerja yang mendukung dalam membina akhlak siswa 

seperti : 

a. Sholat berjamaah yang dikakukan seitap hari 

b. Tadarus seminggu sekali di hari jumat 

c. Mabit (Malam bina dan Takwa) 2 bulan sekali  

d. Istighosah 1 bulan sekali 

                                                           
9
 Subki Aliharun, M.Pd.I, Guru SMK Al-Huda, wawancara, tanggal 18 April 2017  
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e. Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) 

f. Pelatihan Sholawat 2 minggu sekali 

g. Rohis  

h. Pelatihan tausiah  

Program-program ini dibuat untuk menanamkan sifat-sifat terpuji di 

dalam diri siswa-siswi apalagi yayasan kami yang berbasis pesantren 

sudah seharusnya menerapkan hal yang demikian”
10

 

 

Data interview tersebut diperkuat dengan data hasil observasi penulis 

bahwa: “ guru agama Islam yang selalu mengingatkan dan memerintahkan anak-

anak untuk lebih giat dalam melaksanakan pengamalan ibadah, dan  kemudian 

guru agama selalu  menggerakkan siswa-siswinya untuk sholat berjamaah 

disetiap hari, sholat dhuha dan dhuzur  berjamaah untuk siswa SMK Al-Huda 

yang belajar di pagi hari, dan sholat ashar berjamaah untuk siswa-siswi SMK 

yang belajar di siang hari”.
11

 

Kemudian menurut Salsa, salah seorang siswi SMK Al-Huda Jatiagung 

Lampung Selatan, cara berkomunikasi guru agama Islam dalam menyampaikan 

materi dikelas menggunakan komunikasi yang melibatkan siswanya untuk 

berperan aktif menjadi seorang komunikan dan juga beralih fungsi menjadi 

komunikator sehingga siswa-siswi mendapatkan umpan balik (feedback). Dan 

dengan didukung metode ceramah, tanya jawab dan diskusi yang digunakan  

                                                           
10

  Sukma, S.H.I, Guru Agama Islam SMK Al-Huda, Wawancara, tanggal 10 April 2017 
11

  Observasi, tanggal 26 April 2017 
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guru agama Islam sudah efektif, hanya saja mungkin dari semua siswa-siswi 

mempunyai cara tersendiri untuk menangkap materi yang disampaikan.
12

 

Berdasarkan hasil interview dan hasil observasi tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh guru agama 

Islam dalam membina akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan 

dilakukan dengan cara berkomunikasi antarpersonal dan kelompok kecil , dengan 

berdiskusi di dalam kelas. Dalam aspek siswa-siswi yaitu dilakukan dengan cara 

mengingatkan dan memerintahkan untuk rajin melaksanakan ibadah, 

memberikan ketauladanan kepada siswa-siswi (mad’u), dan melakukan 

pembiasaan pengamalan ibadah kepada siwa-siswi. Dengan didukung dengan 

program-program keislaman yang mendukung dalam membina akhlak siswa-siwi 

SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan, yaitu : 

1.  Sholat berjamaah yang dikakukan seitap hari 

2.  Tadarus seminggu sekali di hari jumat 

3. Mabid (Malam bina dan Takwa) 2 bulan sekali  

4. Istighosah 1 bulan sekali 

5. Praktek Pengamalan Ibadah (PPI)  

6. Pelatihan Sholawat 2 minggu sekali 

7. Rohis  

8. Pelatihan Tausiah  

                                                           
12

 Salsa, Siswi SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan, wawancara, tanggal 26 April 

2017 
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Selanjutnya,  Pola komunikasi dalam membina keagamaan siswa-siswi 

SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan melakukan pengajaran dengan cara 

menyampaikan materi dengan model ceramah, praktek dan diskusi, serta tugas-

tugas saat proses belajar mengajar didalam kelas dilaksanakan dengan materi-

materi sebagai berikut: 

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2. Materi Keal-Hudaan : aqidah akhlak untuk materi kelas X, ilmu al-quran 

tajwid untuk materi kelas XI, dan ilmu tauhid untuk materi kelas XII. 

Membina akhlak atau budi pekerti merapakan suatu hal yang sangat 

penting untuk diberikan kepada anak apalagi para remaja-remaja sebagai penerus 

generasi bangsa dan agama, sebagaimana bekal mencapai pribadi Muslim 

sebangaimana yang dicita-citakan. Sebab keimanan serta Keislaman seseorang 

tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan akhakul yang baik. Maksud dalam 

membina akhlak adalah pembinaan mengenai dasar-dasar akhlak yang telah 

didapat di usia anak-anak, dan sekarang sudah saatnya kembali dibina sifat dan 

perilaku seorang remaja yang akan menuju dewasa. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN ANALISA DATA  

 

A. Pola Komunikasi Guru Agama Dalam Membina Akhlak  

Dalam  pembahasan terdahulu yang telah dikemukakan pada BAB II dan 

BAB III baik yang bersifat teori maupun data yang telah dihimpun melalui 

pengumpulan data secara observasi, interview, maka dalam BAB IV ini 

menganalisa data yang bersifat kualitatif. 

Dikarenakan  penulis melakukan penelitian berdasarkan masalah yang ada 

dilapangan, maka analisa yang penulis lihat adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh guru agama Islam dalam 

membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. 

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa pola macam komunikasi 

yang terjadi di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatang, yaitu :. 

a. Pola komunikasi dua arah, yaitu pola komunikasi yang komunikator bisa 

berperan sebagai pemberi pesan dan penerima pesan. Demikian pula halnya 

komunikan, bisa berperan sebagai penerima pesan dan bisa pula sebagai 

pemberi pesan. Dalam proses pengajaran tersebut, baik guru agama di SMK 

AL-Huda maupun siswa SMK Al-Huda dapat berperan ganda sebagai 

pemberi dan penerima pesan atau komunikasi ini bisa dikatakan sebagai 

komunikasi antarpersonal, yaitu proses penukaran informasi antara 
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komunikator dan komunikan yang feedbacknya secara langsung dapat 

diketahui 

b. Pola komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya terjadi antara 

perorangan melainkan kepada banyak orang. Disini komunikan dituntut lebih 

aktif dari pada komunikator. 

Proses komunikasi yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar 

merupakan salah satu bentuk  kegiatan komunikasi kelompok kecil, indikasi ini 

terlihat ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan lebih 

dari tiga orang atau lebih. 

Meskipun komunikasi antara guru dan siswa dalam kelas tersebut termasuk 

komunikasi kelompok kecil, Da’I (guru agama) bisa mengubahnya menjadi 

komunikasi antarpersonal dengan menggunakan metode komunikasi dua arah 

atau dialog, yakni guru menjadi komunikator dan siswa menjadi 

komunikan.Terjadi komunikasi dua arah ini ialah apabila para pelajar bersifat 

responsif, mengetengahkan pendapat atau mengajukan pertanyaan diminta atau 

tidak diminta. Jika si siswa pasif saja, atau hanya mendengarkan tanpa adanya 

gairah atau tanggapan untuk mengekspresikan pernyataan ataupun pertanyaan, 

komunikasi itu tetap bersifat tatap muka dan komunikasinya bersifat satu arah 

serta tidak efektif dalam belajar mengajar. 

Adapun pola komunikasi yang efektif menurut guru agama Islam ialah 

pola komunikasi dua arah yaitu  komunikasi yang bersifat antarpersonal seorang 

komunikan bisa menjadi komunikator begitu juga sebaliknya. dan pola 
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komunikasi banyak arah yang komunikasi ini berbentuk komunikasi kelompok 

kecil.  

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas ini dilakukan 

secara langsung bertatap muka antara Guru agama dan siswa-siswi SMK Al-

Huda, dan seorang guru berperan sebagai seorang Da’i yang menyampaikan 

ajaran-ajaran Islam dan siswa-siswi berperan sebagai seorang Mad’u yang 

menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Da’I (Guru Agama). Dan dalam 

hal tersebut timbulah feed backatau umpan balik dari siswa-siswi, apakah dia 

mengerti atau tidak. Ilmu agama yang dimiliki oleh Da’I (Guru Agama ) 

setidaknya menjadi bekal awal dalam proses penyampaian materi untuk membina 

akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda. 

 Pola komunikasi guru agama di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung 

Selatan mempunyai ciri-ciri  komunikasi kelompok, jika dilihat dari segi dan 

situasi.   

Adapun ciri-ciri tersebut adalah : 

1. Proses komunikasi yang disampaikan oleh seorang pembicara  pada 

khalayak dalam jumlah yang lebih besar pada tatap muka. Hal tersebut 

menunjukkan adanya seorang pembicara, dalam hal ini seorang guru 

agama yang menjelaskan pada khalayak atau siswa-siswi dalam jumlah 

yang besar. 
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2. Komunikasi berlangsung secara continue. Hal ini sesuai dengan program 

suatu kurikulum dalam sekolah yang mempunyai jadwal yang pasti dan 

berlangsung secara terus-menerus. 

3. Pesan yang disampaikan terencana (dipersiapkan) dan bukan spontanitas 

untuk segmen khalayak tetentu. Maksud dari cirri-ciri ini adalah seorang 

komunikator atau Da’I (dalam hal ini seorang guru) harus mempumyai 

program yang terencana atau sudah disiapkan sebelumnya. Bukan 

spontanitas, karena hal tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh 

komunikator terhadap kurukulum yang dibebankan. 

Proses komunikasi yang terjadi dalam kegiatan membina akhlak siswa 

SMK Al-Huda merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok kecil indikasi 

ini terlihat ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan yang 

berjumlah lebih dari tiga atau lebih kemudian komunikator menunjukan 

pesannya berupa bentuk pikiran bukan perasaan komunikan. Dalam hal ini 

setelah komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan maka timbulah 

beberapa pertanyaan yang diajukan oleh komunikan, ketika mereka tidak paham 

mengenai hal-hal yang disampaikan komunikator dan ketika itu komunikator bisa 

merubah bentuk komunikasi tersebut dengan  komunikasi interpersonal. 

Penyampaian yang disampaikan oleh guru agama Islam memang sudah 

terencara dalam sebuah RPP  (Rencana Program Pembelajaran)dan materi ajaran 

Islam yang terdapat diyayasan SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan yaitu 
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PAI (Pendidikan Agama Islam), dan materi Keal-Hudaan yang membahas 

mengenai aqidah akhlak, Ilmu Al-Qur’ an (Tajwid), dan Ilmu Tuahid.   

Pola komunikasi guru agama dapat dikatakan efesien ketika guru agama 

Islam menyampaikan meteri dengan bahasa lisan kemudian siswa-siswi 

mendengarkan dan menerima materi tersebut dengan menggunakam media Lcd 

proyektor. Setelah itu guru agama memberi peluang bagi para siswa-siswi untuk 

bertanya maupun mengeluarkan pendapat, yang lalu dibahas oleh Da’I (Guru 

agama) supaya Mad’u (siswa-siswi) SMK Al-Huda mengerti apa yang dimaksud. 

Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar menjadi efesien. 

Membina akhlak seseorang bisa dikatakan tidak begitu mudah, karena 

akhlak merupakan perilaku baik yang dimiliki dalam setiap individu, seorang 

guru agama yang hanya memiliki waktu kurang lebih 2 jam dalam setiap 

pertemuan dan 2 kali dalam seminggu. Merupakan waktu yng sangat minim. Dan 

untuk mengatasi masalah tersebut yayasan SMK Al-Huda mempunyai program 

kegiatan yang mendukung dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan 

Adapun menurut hasil interview penulis menemukan  program-progam 

kegiatan yang mendukung dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda 

seperti, tadarus satu minggu sekali dihari Jum’at, sholat berjamaah yang 

dilakukan setiap hari, tabit (malam bina takwa) setiap 3 bulan sekali, Istighosah 1 

bulan sekali, pelatihan sholawat 2 minggu sekali, praktek pengalaman ibadah, 

pelatihan tausiah dan Rohis (rohani Islam). 



82 

 

Adapun solusi apabila dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda 

ini masih saja terdapat siswa-siswi yang akhlaknya kurang baik, atau belum 

berhasil dalam membina akhlaknya. Maka seorang guru agama Islam melakukan 

sebuah pendekatan persuasive. Menggunakan komunikasi antar pribadi, dalam 

bentuk komunikasi antar pribadi sangat ampuh dibanding bentuk komunikasi 

lainnya. Alasannya komunikasi berlangsung secara tatap muka oleh karena itu 

komunikator dengan komunikan saling bertatap muka, maka terjadilah kontak 

pribadi. Misalnya pribadi guru agama menyentuh pribadi siswanya.Dengan 

menggunakan metode bil hikmah menasehati kekeliruan yang dialami siswa 

dengan lemah lembut serta memberikan contoh kepasa siswa-siswanya. 

Dalam proses pembinaan akhlak yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan 

Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan tersebut, penulis menemukan beberapa 

unsur-unsur komunikasi, yakni guru agama yang merupakan sebagai 

komunikator dalam penyampaikan pesan (materi pelajaran/pembinaan akhlak) 

kepada para siswanya. Adapun pesannya itu adalah berupa materi 

pelajaraan/pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru agama Islam kepada 

siswa didiknya. Dan siswanya sendiri sebagai komunikan aau penerima pesan. 

Sedangkan yang menjadi medianya adalah sekolah tempat terjadinya komunikasi 

antara guru dengan siswa. Maka dari situlah timbul efek komunikasi dimana 

seorang guru menjadi teladan yang baik bagi siswanya dalam bersikap, sehingga 

para siswa-siswi dapat mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari mereka baik 

terhadap diri sendiri , orang lain, dan dengan lingkungan masyarakat. 
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Menurut penulis berdasarkan teori mata pelajaran dan program-program 

kegiatan yang mendukung dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-

Huda,yang dilakukan oleh guru agama dan pihak yayasan SMK Al-Huda  tidak 

terlepas dari bentuk-bentuk komunikasi guru dakwah guru agama Islam. Bentuk-

bentuk komunikasi dakwah guru agama Islam akan menentukan timbul atau 

tidaknya suatu umpan balik (feedback)antara guru agama dengan siswa-siswi 

SMK Al-Huda dalam menyampaikan pesan dakwah. Sehingga guru agama 

dituntut mampu menerapkan teknik komunikasi yang pas untuk mencapai tujuan 

dakwah. 

 

B. Efektifitas Pola komunikasi Guru Agama Dalam Membina Akhlak 

  Tentang Efektifitas pola komunikasi guru agama dalam membina akhlak 

siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. Dalam penganalisaan 

tersebut penulis menganalisa tentang hal mengenai apakah seorang guru agama 

(Da’i) mampu memberikan materi dalam membina akhlak siswa SMK Al-Huda , 

melalui komunikasi antar pribadi dan kelompok kecil terhadap siswa-siswi SMK 

Al-Huda dengan proses belajar mengajar di dalam kelas dengan waktu yang 

terbatas, maupun kegiatan diluar kelas yang mendukung dalam membina Akhlak 

siswa-siswi SMK Al-Huda. 

  Berkaitan dengan sejauh mana pesan atau materi membangkitkan 

tanggapan yang dikehendaki Da’I (guru agama) dalam rangka membina Akhlak-

akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan dalam berakhlak 
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baik dengan diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Yang dimaksud efektifitas 

disini adalah bentuk keberhasilan pola komunikasi guru agama dalam membina 

Akhlak siswa SMK Al-Huda, 

  Dengan adanya penyampaian-penyampain materi ajaran agama Islam dan 

program-program kegiatan yang mendukung dalam membina Akhlak yang 

berkesinambungan, sedikit demi sedikit tentunya akan membuahkan hasil. 

Bentuk pola komunikasi guru agama dalam membina Akhlak siswa- SMK Al-

Huda, maka diberi materi-materi islami dan program-program kegiatan yang 

mendukung membina Akhlak, sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB III 

tentang mata pelajaran yang diberikan untuk siswa, dan kegiatan keislaman yang 

mendukung dengan silabus serta kurikulum yang telah ditetapkan oleh yayasan 

SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. 

  Berdasarkan observasi dan setelah melakukan crosscheck antara guru 

agama dengan para siswa-siswi mengenai pola komunikasi guru agama dalam 

membina Akhlak siswa SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan, maka 

bentuk komunikasi yang efektif dan cocok diterapkan dalam bentuk 

penyampaian materi ajaran islam adalah bentuk komunikasi antar pribadi (dua 

arah) dan bentuk komunikasi kelompok kecil (banyak arah). Indikasi ini ketika 

guru agama Islam menyampaikan  pesan dakwah kepada siswa-siswi, dan siswa-

siswi pun mendengarkan dengan seksama materi apa yang disampaikan oleh 

guru agama Islam tersebut. Sehingga menimbulkan feed back atau umpan balik 

dari siswa-siswi SMK Al-Huda itu sendiri.  
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  Komunikasi antar pribadi dan kelompok kecil dapat dikatakan efektif dan 

efesien adalah karena komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dialog 

yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi 

bentuk ini berfungsi ganda Masing-masing berfungsi sebagai pembicara dan 

mendengar secara bergantian dan komunikasi antar pribadi ini berlangsung 

secara tatap muka ketika guru agama menyampaikan pesan, maka umpan balik 

berlangsung seketika itu. Dan guru agama pun dapat mengertahui keberhasilan 

penyampaian pesan dilihat dari ekspresi wajah, dan gaya bicara. Sebaliknya 

dengan para siswa-siswa mereka bisa lengsung bertanya dan berpendapat jika 

ada hal yang kurang dimengerti. 

  Komunikasi kelompok kecil dapat dikatakan efektif  indikasi ini terlihat 

ketiak seorang komunikator (guru agama) menyamapaikan pesan kepada banyak 

orang  (siswa-siswi), dan pada bentuk komunikasi ini komunikan dituntut untuk 

lebih aktif. Maka disini melatih untuk para siswa- siswi agar pandai dalam 

berkomunikasi dan dapat menggali potensi. 

  Hal–hal yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dalm 

menyampaikan ajaran Islam (Dakwah) lazim disebut sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dakwah, baik faktor dari dalam yang melekat pada kegiatan 

dakwah  itu sendiri. Faktor dari dalam disebut juga aspek-aspek dakwah, 

diantanya: Aspek sumber, Aspek materi, Aspek tujuan Dakwah, Aspek 

lingkungan, Aspek sasaran Dakwah, Aspek alat atau media. Sedanngkan faktor 

luar adalah sebagai kelengkapan dakwah yang layak diperhatikan 
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keberadaannya.Seperti: faktor bahasa, faktor metodologi (strategi, pendekatan, 

metode tekhnik dan kemampuan mempengaruhi). 

Mendidik para siswa-siswi selain menjadi seorang teknisi yang pandai  

bersaing didunia luar juga membina para siswanya agar dapat menguasai ilmu 

agama dan dapat berakhlak baik tentunya harus mempunyai strategi dan metode 

pengajaran yang efektif pula. Dan berdasarkan observasi metode yang efektif 

dalam membina akhlak siswa SMK Al-Huda ialah, metode tanya jawab, dengan 

cara seorang guru agama dalam penyanpain pembelajaran agama Islam 

mengajukan pertnyaan dan siswa menjawab atau sebaliknya, lalu metode 

demonstrasi mengajar dengan cara menggukan peragaan untuk menjelaskan 

suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu 

kepada anak didik.   

Metode Bil Hal dengan menjadi suri tauladan untuk para siswa-siswinya, 

seperti berdasarkan hasil observasi penulis seorang guru agama mengajak sholat 

Dzuhur berjama’ah untuk siswa-siswi kelas X, dan sholat ashar berjama’ah untuk 

siswa-siswi kelas XI, XII yang dilakukan rutin setiap hari. Dan ditambah 

mengajak sholat dhuha bejama’ah. 

Pengiriman merupakan sumber yang memnyampaikan ajaram Islam dalam 

hal ini adalah guru agama Islam SMK Al-Huda.Aspek sumber merupakan kunci 

keberhasilan dakwah, syarat yang paling assensi bagi Da’I (guru agama) adalah 

masalah akhlak atau budi pekerti.Keharusan budi pekerti seorang guru agama ini 

didasarkan atas pandangan bahwa dakwah (menyampaikan ajaran Islam) adalah 
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media perubahan perilaku seseorang.Maka keberhasilan perubahan terletak pada 

seorang guru agama Islam atau pelaku dakwah, yang paling memiliki akhlak 

yang dapat dijadikan panutan, teladan bagi para siswa-siswinya.Mengenai akhlak 

guru agama Islam SMK Al-Huda sendiri berdasarkan temuan lapangan pada 

penelitian sudah cukup baik dan menjadi tauladan bagi anak didik. 

Pesan atau materi komuniaksi dalam membina akhklak siswa SMK Al-

Huda sangat menentukan adanya keberhasilan suatu proses pembelajaran secara 

menyeluruh, terutama pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam penyampaian 

ajaran agama Islam dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda, seorang 

guru agama menyampaikan ajaran yang telah terencana sebelumnya sesuai 

dengan kurikulum yang diterapkan, dan dalam pengajaran menyesuaikan mata 

pelajaran dan konteks yang akan diajarakan.  

 Berdasarkan wawancara penulis dengan bidang kurikulum SMK Al-Huda  

untuk  mendukung dalam membina akhlak siswa-siswi SMK Al-Huda, yayasan 

SMK Al-Huda membuat program-program yang mendukung dalam membina 

akhlak yang dijalankan oleh rohis (Rohani Islam) yang dibina oleh guru agama 

Islam yaitu bapak Subki (selaku ketua Pembina) dan diikuti oleh seluruh siswa 

SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. 

Penentuan atau tujuan guru agama Islam dalam menyampaikan ajaran 

Islam yang baik harus memperhatikan kondisi siswa-siswinya. Tujuan guru 

agama Islam selain menjadikan siswa didiknya menjadi teknisi yang pandai 
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dalam bersaing, juga menjadikan anak didiknya berakhlakul karimah, baik dalam 

berperilaku dengan diri sendiri, orang lain dan masyarakat.  

Penerima pesan atau sasaran dalam menyampaikan ajaran agama Islam, 

adalah para siswa-siswi SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan.Maka dari 

itu seorang guru agama Islam dalam belar mengajar dan membina akhlak siswa-

siswi tentunya memiki sasaran dakwah, tanpa adanya sasaran dakwah maka 

dapat dikatakan dakwah itu pada hakikatnya tidak ada. 

Komponen dari pola komunikasi dakwah yang terakhir adalah efek dari 

pesan yang telah  disampaikan kepada siswa-siswi SMK Al-Huda. Untuk 

mengetahui efek dari pesan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Guru 

agama Islam, penulis mengumpulkan data observsi penulis sendiri dan 

wawancara dengan siswa-siswi. Adapun efektifitas yang dapat diperoleh dalam 

temuan lapangan adalah siswa-siswi dapat cukup baik meaplikasikan ajran yang 

disampikan, meskipun belum semuanya ajaran yang disampaikan langsung 

diterapkan oleh anak didik. 

Terutama dalam akhlak siswa-siswi SMK AL-Huda,  berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Subki yang menjadi guru agama selama 15 tahun. 

Menurut penilaiannya bahwa Akhlak atau perikalu baik siswa-siswi meningkat 

disetiap tahunnya sampai saat ini. Permasalahan siswa yang menjadi PR  para 

guru agama serta guru yang lainnya, ialah siswa yang suka membolos, mencuri 

barang sesama teman, melawan guru, dan siswa siswa yang terlibat dalam hal 
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tersebut sekitar 10 %. Dalam artian keberhasilan dalam membina Akhlak sedikit 

sudah mulai meningkat. 

Dengan demikian menurut penulis, proses belajar-mengajar yang 

diterapkan oleh guru agama Islam dalam menyampaikan sebuah materi atau 

pesannya, sudah bisa dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan materi yang akan 

disampaikan sudah terencana atau dirancang yang biasa didisebut dengan RPP 

(Rencana program pembelajaran). 

Selanjutnya jika melihat pola komunikasi yang berlangsung dalam kegiatan 

belajar-mengajar tersebut, antara guru dan siswa sudah melakukan pola 

komunikasi yang sangan efektif dan efesien untuk melangsungkan kegiatan 

tersebu, walaupun terdapat beberapa hambatan–hambatan yang sering terjadi 

pada diri siswa, misalnya hambatan dari lingkungan tempat tinggal siswa dan 

psikologi yang dialami siswa. 

Dikatakan pola komunikasi tersebut berjalan efektif, indikasi ini dilihat 

pada proses penyampaian (teori), dimana hal tersebut terjadi ketika seirang guru 

agama menyampaikan sebuah materi. Dan sebelum menyampaikan materi, guru 

agama terlebih dahulu merencanakan pesan (materi pelajaran)yang akan 

disampaikan kepada siswa didiknya, dengan pesan-pesan yang terencana, 

sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang baik dan mudah dimengerti oleh 

seorang siswa. Pada hal lain, dikatakan komunikasi yang baik jika seorang guru 

dan sisw mengadakan kesamaan makna dan arti. 
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Dikatakan efesien, indikasi ini terjadi pada proses pembelajaran atau 

praktek, ketika terdapat beberapa siswa yang belum mengerti, disebebkan siswa 

tersebut kurang memahami dasar-dasar atau basic pada suatu materi yang 

berlangsung. Oleh sebab itu, seorang guru agama memerintahkan kepada siswa 

yang sudah mengerti untuk memberitahu atau menerangkan kepada siswa yang 

belum paham. Dengan begitu proses kegitan belajar-mengajar menjadi efesien. 

 

 

 

 

 

   

   

 



90 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dibahas dalam kajian teori pada bab II dan sebagai komparasi 

aktualisasi teori yang digambarkan pada bab III, yang kemudian dianalisa terkait 

bagaimana pola komunikasi guru agama dalam membina Akhlak SMK Al-Huda 

Jati Agung Lampung Selatan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pola komunikasi dua arah, yaitu pola komunikator bisa berperan sebagai 

pemberi pesan dan penerima pesan. Demikian pula halnya komunikan, bisa 

berperan sebagai penerima pesan dan bisa pula sebagai pemberi pesan. Dalam 

proses pengajaran tersebut, baik guru agama di SMK AL-Huda maupun siswa 

SMK Al-Huda dapat berperan sebagai pemberi dan penerima pesan atau 

komunikasi ini bisa dikatakan sebagai komunikasi antarpersonal, yaitu proses 

penukaran informasi antara komunikator dan komunikan yang feedbacknya 

secara langsung dapat diketahui. 

Pola komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya terjadi 

antara perorangan melainkan kepada banyak orang. Disini komunikan 

dituntut lebih aktif dari pada komunikator.Bentuk komunikasi ini dapat 

disebut juga sebagai komunikasi kelompok kecil. 

2 Pola komumikasi antarpersonal dan kelompok kecil ini, sangat efektif untuk 

diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam membina Akhlak siswa. 
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Indikasi ini terlihat karen adanya timbal balik yang didapat dari polak 

omunikasi yang digunakan, karena komunikas antarpersonal bisab erfungs 

iganda, yaitu komunikator dapat berperan sebagai komunikan dan 

sebaliknya.Komunikasi kelompok kecil ini seorang komunikan dituntut lebih 

aktif dari pada komunikator. Disinilah peran siswa diterapkan. 

 Adapun pola komunikasi yang dikatakan efektif juga indikasi ini terlihat 

dari, seorang guru yang dalam proses menyampaikan ajaran Islam, sudah 

terencana. Hal ini terlihat dari seorang guru yang merencang Rencana Program 

Pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Maka dengan hal ini 

penyampaian materi akan lebih terkonsep, terarah juga efektif. 

 

B. Saran 

1. Bagi sekolah dan Pembina pendidik hendakny selalu berusaha menjadikan 

sekolahnya, sebagai lingkungan dunia pendidikan yang agamis, dalam arti 

menunjukkan terwujudnya pengamalan ajaran-ajaran agama secara nyata yang 

bukan hanya sekedar teori. 

2. Bagi guru agama sekaligus yang berperan sebagai seorang Da’I, disarankan 

memilki rasa pengabdian dan tanggung jawab yang tinggi dalam peningkatan 

moral, serta Akhlak siswa. Dan juga dapat memberikan tauladan yang baik 

untuk para anak didiknya. 
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3. Bagi Yayasan untuk ditambahkan program kegiatan membaca dan menulis Al-

Qur’an, untuk mengembangkan bakat siswa dibidang agama dan membantu 

dalam membina Akhlak. 

4. Bagi penulis diharapkan setelah melakukan penulis ini hubungan silaturahmi 

dengan pihak sekolah masih bisa terjalin dengan baik. 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT dengan segala 

keterbatasannya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadar skripsi ini masih 

jauh dari kata kesempurnaan, namun setidaknya inilah karya terbesar yang penulis 

persembahkan bagi perkembangan khazanah ilmu dakwah. 

Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua,  pelaku 

pemerhati dan pelaksana dakwah Islam. 
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