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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat 

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, arahan, pembelajaran dan latihan, 

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.
1
 Pendidikan adalah

pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan 

non formal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah, yang berlangsung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan 

individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. 

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan secara sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa 

agar anak didik menjadi dewasa, dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan 

berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah 

kedewasaan. 

Dalam perkembangan proses kedewasaan tersebut, tidak semua tugas pendidikan 

dapat dilakukan oleh orang tua dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam 

ilmu pengetahuan yang lainnya. Oleh karena itu orang tua mengirim anak-

anaknya ke sekolah untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan. Dapat kita mengerti 

betapa pentingnya proses mendidik anak dalam lingkungan. Proses pendidikan itu 

dapat tercapai apabila tercipta harmonisasi antara orang tua dengan guru sebagai 

pendidik di sekolah. 
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Agama merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peranan penting 

dalam proses kehidupan manusia. Agama sebagai pijakan memiliki aturan-aturan 

yang mengikat manusia dan mengatur kehidupannya menjadi lebih baik. Karena 

agama selalu mengajarkan yang terbaik bagi penganutnya. Oleh karena itu 

pendidikan agama secara tidak langsung sebenarnya telah menjadi benteng bagi 

proses perkembangan anak. 

Menanamkan Pendidikan Agama Islam pada anak akan memberikan nilai 

positif bagi perkembangan anak, sekiranya dengan pendidikan agama Islam 

tersebut, pola perilaku anak akan terkontrol oleh aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh agama Islam dan dapat menyelamatkan anak agar tidak terjerumus 

dalam jurang kenistaan dan pergaulan bebas yang pada akhirnya akan merusak 

masa depan anak. Seperti yang telah disebutkan diatas, maka Pendidikan Agama 

Islam, dalam hal ini meliputi penanaman akhlak al karimah, menjadi sangat 

penting dan mutlak harus ada dalam sebuah institusi pendidikan.
2
 

Pendidikan akhlak sangatlah luas sehingga sesuatu yang tidak mungkin 

manakala pendidikan akhlak hanya menjadi tanggung jawab guru pendidikan 

agama Islam saja. Oleh karena itu, timbul gagasan tentang pentingnya kurikulum 

tersembunyi (hidden curriculum) dalam pendidikan akhlak, yang tidak secara 

eksplisit ditulis dalam kurikulum.
3
 Pendapat ini beranggapan bahwa seluruh 

kegiatan guru, orang tua, masyarakat dan negara diharapkan untuk membantu dan 

melakukan pelayanan ekstra dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan 

akhlak. Guru Pendidikan Agama Islam dapat mengkaitkan masalah bidang 

studinya dengan akhlak. Demikian pula kepala sekolah dan orang tua dapat 

berbuat sesuatu dalam kaitannya dengan masalah akhlak, walaupun masalah 

lingkungan masyarakat seperti toleransi, disiplin, tanggung jawab, kasih sayang, 

gotong royong, kesetiakawanan, hormat menghormati, sopan santun, jujur dan 

sebagainya akan mempengaruhi penentuan sikap dan pertimbangan akhlak 

seseorang. Dengan perkataan lain, pandangan ini menuntut adanya tanggung 

jawab kolektif dari semua pihak terhadap keberhasilan pendidikan akhlak. 

                                                           
2
Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2000), hal. 36 

3
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan, (Jakarta 

: Bumi Aksara, 2011), hal. 25 



3 

 

Pembinaan akhlak siswa sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang 

menegaskan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
4
  

 

Tujuan undang-undang tersebut merupakan tujuan ideal yang memerlukan 

langkah tepat dalam mewujudkannya, sehingga warga negara Indonesia benar-

benar memiliki kemampuan baik pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial 

sehingga tercipta kesejahteraan hidup lahir dan batin. Membentuk manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, 

tidak akan terealisasi kecuali melalui pendidikan agama Islam. 

Sejalan dengan  tujuan pendidikan nasional tersebut, Pendidikan Agama 

Islam juga mempunyai tujuan yang sama, karena tujuan pendidikan agama Islam 

itu sendiri adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, dan bernegara”.
5
    

Guru Pendidikan Agama Islam memang menempati kedudukan yang 

terhormat dalam masyarakat, kewibawaanlah yang menyebabkan guru Pendidikan 

Agama Islam dihormati sehingga masyarakat tidak meragukan figurnya, 

masyarakat yakin bahwa guru Pendidikan Agama Islamlah yang dapat mendidik 

anaknya agar menjadi orang yang bisa bersifat mulia baik untuk dirinya maupun 

untuk orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru Pendidikan Agama 

Islam mempunyai kelebihan yang tak dapat dimiliki oleh sembarang orang.  

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan model atau teladan bagi para 

peserta didik. Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan 
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ketika seorang guru Pendidikan Agama Islam tidak mau menerima atau 

menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi keefektifan 

pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut dipahami, dan tak perlu menjadi beban 

yang memberatkan sehinggga dengan keterampilan dan kerendahan hati akan 

memperkaya arti pembelajaran. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam akan mendapatkan sorotan peserta 

didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya 

sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Secara teoritis, menjadi teladan 

merupakan bagian integral dari seorang guru Pendidikan Agama Islam, sehingga 

menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk diteladani. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu : 

       

  

Artinya : 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. (QS. Al Ahzab :21)
6
 

Adapun upaya terpenting bagi berhasil atau tidaknya seorang guru 

Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas sebagai pendidik adalah 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam tersebut.
7
 Seperti lemah lembut, sabar 

dalam menghadapi perilaku siswa, tekun, pantang menyerah, dan tegas. Guru 

Pendidikan Agama Islam yang memiliki kepribadian atau akhlak yang baik akan 

menjadi panutan dan teladan untuk membina akhlak siswa.     

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  tidak akan tercapai manakala 

peranan atau tugas guru Pendidikan Agama Islam dalam proses pendidikan tidak 
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berjalan dengan maksimal. Peranan guru Pendidikan Agama Islam di isyaratkan 

dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran 104: 

                 

     

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran :104)
8
 

Ayat diatas Allah memerintahkan  kepada umat manusia agar ada sebagian 

orang yang kemampuannya melaksanakan misi keagamaan yakni menyeru dan 

menyuruh kepada kebajikan/ma’ruf serta mencegah dari perbuatan yang munkar. 

Orang yang secara khusus bertugas dalam bidang Pendidikan Agama Islam 

dilingkungan sekolah  adalah  guru Pendidikan Agama Islam. Secara rinci upaya 

guru Pendidikan Agama Islam menurut Abu Ahmadi adalah sebagai berikut : 

1. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

2. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam 

3. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia 

4. Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama Islam.
9
 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa tugas guru Pendidikan Agama 

Islam adalah sebagai tauladan bagi siswanya melalui penanaman keimanan, budi 

pekerti, pengetahuan serta pengamalan-pengamalan aspek-aspek pribadi yang 

mengandung nilai-nilai serta penyesuaian diri. 

Salah satu tugas guru Pendidikan Agama Islam dilingkungan sekolah 

adalah mendidik anak agar berbudi pekerti atau berakhlak yang mulia. Dalam  

hubungannya dengan akhlak siswa, pemberian perhatian kepada siswa sebagai 

salah satu  upaya guru Pendidikan Agama Islam disekolah yang harus dijalankan 
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terus menerus. Perhatian penuh dari seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa sangat diperlukan agar memperoleh hasil yang lebih baik, 

menjadikan siswa berkepribadian mulia sesuai dengan yang diharapkan. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu, masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu 

masyarakat tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka 

sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan 

batinnya.
10

 

Memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Namun 

sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang 

itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. Jika seseorang 

sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik, yakni 

pembuatan itu selalu diulang-ulang dengan kecenderungan hati (sadar).  

Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati 

nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu, membentuk 

suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. 

Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di 

dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak 

berguna, mana yang cantik dan mana yang buruk. Dikutip dari pendapat Asmaran 

dalam buku pengantar studi akhlak dijelaskan bahwa It is the science of virtues 

and the way how to acquire then, of vices and the way how to quard against then, 

bahwa ilmu akhlak adalah ilmu tentang kebaikan dan cara mengikutinya, tentang 

kejahatan dan cara untuk menghindarinya. Dengan demikian hendaknya di 

sekolah sebagai guru mampu mengantarkan anak untuk memahami ilmu akhlak 

dengan harapan agar anak mampu memahami tentang akhlak yang sebenarnya.
11

 

Menurut Islam pendidikan akhlak adalah faktor penting dalam membina 

suatu umat membangun suatu bangsa. Kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia 
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yang mengalami multi krisis juga disebabkan kurangnya pemahaman akhlak. 

Secara umum pembinaan pemahaman akhlak siswa sangat memprihatinkan.  

Kejayaan seseorang terletak pada akhlaknya yang baik, akhlak yang baik 

selalu membuat seseorang menjadi aman, tenang dan tidak adanya perbuatan yang 

tercela. Seseorang yang berakhlak buruk menjadi sorotan bagi sesamanya, contoh: 

melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan, penuh dengan sifat-sifat 

tercela, tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dikerjakan secara 

objektif, maka yang demikian ini menyebabkan kerusakan susunan sistem 

lingkungan, sama halnya dengan anggota tubuh yang terkena penyakit.
12

 

Manusia terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah, di dalam kehidupannya 

ada masalah material (lahiriah), spiritual (batiniah), dan akhlak. Apabila seseorang 

tidak mempunyai rohani maka orang itu mati, sebaliknya apabila tidak 

mempunyai jasmani maka tidak dapat disebut manusia. Dasar hidup manusia 

selalu ingin mencari kebahagiaan. Secara intrinsik mencari kebahagiaan yang 

menyeluruh dan kebaikan yang tertingggi. Tujuan setiap manusia adalah 

mencapai kebahagiaan yang tertinggi, karena itu Allah memerintahkan untuk 

berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa peranan akhlak 

itu sangat penting bagi manusia, apalagi bagi siswa. Dalam suatu lembaga 

pendidikan sangat berpengaruh besar pada pembentukan karakter seorang siswa. 

Indikator upaya guru pendidikan agama Islam dalam  membina akhlak 

siswa adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan tauladan kepada siswa melalui akhlak yang baik, misalnya 

toleransi, disiplin diri, rasa menghargai diri sendiri, tanggung jawab, 

percaya diri, sederhana, tidak boros, hemat, kesetiakawanan, kasih sayang, 

gotong royong, saling menghormati, memiliki tata krama dan sopan 

santun, serta jujur. 

2. Membiasakan bersikap dan bertindak atas niat baik, diulangi terus 

menerus dan konsisten misalnya membiasakan untuk bersopan santun, 

membiasakan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. 

3. Menegur atau menghukum siswa yang melakukan akhlak tercela serta 

Memberikan pujian kepada anak yang melakukan akhlak terpuji. 

                                                           
12

Abdullah Yatimin, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta : Amzah, 2007), 

hal. 32  



8 

 

4. Memberikan petuah dan nasihat kepada siswa tentang akhlak yang baik. 

5. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa yang melakukan 

akhlak tercela. 

6. Menanamkan sikap jujur, disiplin, percaya dan tanggung jawab misalnya 

disaat ulangan tidak mencontek pekerjaaan teman yang lain. 

7. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang akhlak yang 

baik serta mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari.  

8. Menyalurkan dan mengembangkan potensi serta bakat siswa agar menjadi 

manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. 

9. Menumbuhkembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan hubungan 

dengan Allah, Rasul, Manusia, Alam Semesta bahkan diri sendiri. 
13

 

 

Dari data prasurvey yang penulis lakukan di SDN 02 Margosari 

Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat di peroleh 

keterangan bahwa “Adapun upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam  

membina akhlak siswa SDN 02 Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten 

Tulang Bawang Barat  yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Sutomo,S.Pd, selaku 

Kepala SDN 02 Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat bahwa upaya dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa adalah : 

Pertama, diadakannya  tambahan pelajaran mulok BTA (Baca Tulis Al 

Quran) diikuti oleh siswa kelas  I-VI yang telah diatur sesuai jadwal. 

Kedua, ceramah tentang ibadah. Guru Pendidikan Agama Islam menyuruh 

mengerjakan ibadah, seperti shalat.  

Ketiga, sapa, santun, salam, salim ketika bertemu dengan guru, dan 

sesama teman (hidden curriculum).
14

 

Dengan memperhatikan penjelasan Kepala SDN 02 Margosari tersebut, 

dapat dipahami bahwa upaya  yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak siswa, selain melalui pembelajaran di kelas, yang tak 

kalah pentingnya adalah dengan diadakannya pelajaran tambahan BTA ( Baca 

Tulis Al Quran) 

Kesinambungan Pendidikan Agama Islam tidak terletak pada banyak dan 

tingginya materi yang disajikan saja, tidak pula pada alokasi waktu atau jam 
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pelajaran per minggu. Pendidikan agama  Islam tidak harus seluruhnya diajarkan 

di kelas (tatap muka) dan melalui guru.  

Hal ini sebagaimana diakui oleh ibu Lilik Suryani,A.Ma, guru Pendidikan 

Agama Islam  da BTA SDN 02 margosari mengungkapkan bahwa : 

“Saya sebagai guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan tugas 

dan  tanggung  jawab saya sebagai pendidik dan pengajar dalam proses belajar 

mengajar di SDN 02 Margosari. Sebagai pengajar saya menyampaikan berbagai 

materi pelajaran  yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Sebagai 

pendidik saya melakukan hal-hal yang berkenaan dengan penerapan dan 

bimbingan pengamalan  ibadah kepada siswa. Berdasarkan  pernyataan diatas, 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam sudah cukup maksimal dalam membina 

akhlak siswa. Namun pada kenyataannya masih juga terdapat siswa yang 

berperilaku kurang baik serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah 

yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk  perilaku tidak baik dan pelanggaran 

tersebut antara lain : 

1. Absen tanpa keterangan 

2. Bertutur kata tidak sopan/Berkata kotor  

3. Tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah 

4. Mengobrol di kelas saat guru menjelaskan 

5. Menyontek pada saat ulangan 

6. Membolos 

7. Berkelahi dengan teman 
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Untuk lebih jelas bentuk-bentuk perilaku tidak baik dan pelanggaran dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 1 

Bentuk-bentuk perilaku tidak baik dan pelanggaran siswa SDN 02 

Margosari Kecamatan Gunung Terang  

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun  Ajaran 2015-2016 

N

o 

Perilaku tidak baik dan 

pelanggaran siswa 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

pelaku 

Kelas 

1 Absen tanpa keterangan 

 

3 1 4 IV.V 

2 Bertutur kata tidak 

sopan/Berkata kotor 

3 1 4 IV.V 

3 Tidak mengerjakan PR 

 

3 2 5 IV. V 

4 Mengobrol dikelas saat 

guru menjelaskan  

3 2 6 IV. V 

5 Menyontek pada saat 

ulangan 

2 2 4 IV.V 

6 Membolos 

 

1 - 1 IV  

7 Berkelahi dengan teman 

 

3 - 3 IV.V  

 Jumlah 

 

18 8 26  

      

Sumber : Buku BP Siswa SDN 02 Margosari  yang Melakukan  Pelanggaran 

Tahun Ajaran 2015-2016 
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Adapun upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

siswa SDN 02 Margosari adalah : 

Tabel II 

Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Akhlak Siswa 

SDN 02 Margosari Tahun Pelajaran 2015-2016 

No Bentuk Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Bimbingan baca tulis al-Qur’an  Setiap kelas seminggu sekali sesuai 

jadwal yang sudah ditentukan 

2 Praktik shalat dan wudhu Setiap ada materi tentang Sholat dan 

wudhu 

3 Ceramah tentang ibadah rajin mengerjakan ibadah di rumah 

dan menutup aurat 

4 Sapa, santun, salam, salim(hidden 

curriculum) 

ketika bertemu guru, teman, dan 

masyarakat 

Sumber  data : Dokumentasi SDN 02 Margosari  T.A 2015-2016 

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa posisi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses pelaksanaan pendidikan memegang 

peranan penting dalam  mewujudkan keberhasilan pendidikan. Upaya yang di 

lakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa sudah cukup 

maksimal tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini ditandai masih banyaknya siswa 

yang melakukan pelanggaran sebagaimana digambarkan di atas.   

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, mencetak, dan 

menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari apa yang akan 

diteliti. Dari hasil identifikasi masalah diangkat beberapa permasalahan yang 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:  

a. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan keteladanan dalam 

upaya membina akhlak siswa 
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b. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan pembiasaan dalam 

upaya membina akhlak siswa 

c. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan hukuman dalam 

upaya membina akhlak siswa 

d. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan nasihat dalam 

upaya membina akhlak siswa 

e. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan pembelajaran 

dalam upaya membina akhlak siswa 

f. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan pengontrolan 

dalam upaya membina akhlak siswa 

g. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan pembinaan dalam 

upaya membina akhlak siswa  

h. Guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan evaluasi dalam 

upaya membina akhlak siswa 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Setelah penulis mengidentifikasi dan membatasi permasalahan dalam 

penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana 

upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa SDN 02 

Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat?” 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan  uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut : “Untuk mengetahui upaya 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa SDN 02 Margosari 

Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat?” 
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 Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan 

khususnya berkaitan dengan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa. 

2. Sebagai bahan informasi bagi guru Pendidikan Agama Islam di SDN 02 

Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat 

khususnya berkenaan dengan upayanya dalam membina akhlak siswa. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antar variabel independen dan dependen.
15

 

a. Upaya guru Pendidikan Agama Islam 

Adapun upaya guru Pendidikan Agama Islam, yaitu dengan : 

1. Melalui Pembinaan didalam Kelas 

a. Keteladanan 

Yang dimaksud dengan keteladanan adalah upaya guru Pendidikan Agama 

Islam untuk memberikan akhlak karimah kepada siswa. Keteladanan merupakan 

inti dari semua program. Keteladanan ini diarahkan untuk memberikan contoh 

kepada siswa. Sebagaimana dimaklumi bahwa akhlak adalah menyentuh pada 

aspek afektif. Aspek afektif siswa akan mudah tersentuh dengan pembelajaran 

perilaku, penerapan langsung.
16

 

b. Pembiasaan 

Pembiasaan adalah  ulangan  perbuatan  yang sama/kebiasaan yang sudah  

dengan sendirinya sehingga mudah  mengerjakannya. Konsekuensi riil dari 

pembiasaan bahwa sekolah harus mewujudkan praktik pembiasaan ini, baik untuk 

hal-hal yang berkaitan dengan ritual (seperti shalat  jama’ah, tadarus, dan 

sebagainya), praktik etika social, nilai-nilai, seperti kebersihan, kedisiplinan, 

                                                           
15

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 65 
16

Al Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, (Semarang : Wicaksana, 1995), hal. 53 
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perlakuan menghormati sesama, saling membantu, kedermawanan, menulis, rajin 

membaca, dan lain-lain.
17

  

c. Hukuman 

Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa adalah  

memberikan sanksi yang sifatnya mendidik, hukuman atau sanksi ini sangat 

penting  jika siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib 

sekolah dan sebagainya. Jadi, hukuman sangat erat hubungannya dengan watak 

anak. Dengan hukuman ini pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak,  

menginsafkan anak itu terhadap perbuatannya yang salah, dan memperkuat 

kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.
18

 

d. Nasihat  

Penerapan metode nasihat dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Pemberian nasihat secara langsung misalnya dalam memberikan 

penjelasan pada anak didik tentang nilai-nilai yang baik, kurang baik atau tidak 

baik. Sedangkan nasihat secara tidak langsung, misalnya melalui cerita. 

Penggunaan metode nasihat sebaiknya tidak memakai pendekatan perintah 

maupun larangan, dan nasihat akan lebih baik jika dilakukan secara tidak 

langsung, karena dengan cara ini nilai-nilai yang ditransmisikan akan lebih 

mengesan bagi anak didik daripada dengan perintah maupun larangan.
19

 

e. Pembelajaran 

Yang dimaksud pembelajaran adalah memberikan pemahaman, keyakinan, 

dan konsep serta teori tentang akhlak. Pembelajaran akhlak dapat dilakukan secara 

umum dan khusus. Secara khusus berarti memberikan materi akhlak, sedangkan 

secara umum berarti memasukkan, menghubungkan, dan mengaitkan nilai-nilai 

akhlak karimah kedalam semua materi pelajaran yang diajarkan disekolah baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
20

   

f.  Pengontrolan 

                                                           
17

Qodri Azizi, Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang : Aneka 

Ilmu, 2003), hal. 146 
18

Zakiah daradjat, Pendidikan  Agama  Islam  Dalam Pembinaan  Mental, (Jakarta : 

Bulan Bintang,1982), hal. 70-71 
19

Ibid., hal. 72 
20

Qodri Azizi, Loc. Cit 
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Yang dimaksud pengontrolan adalah pengawasan yang dilakukan guru 

Pendidikan Agama Islam untuk mengarahkan dan meluruskan prilaku 

menyimpang siswa sesuai dengan aturan yang ada. Pengontrolan menimbulkan 

hukuman sosial bagi perilaku tidak berakhlak. 

g. Pembinaan 

             Yang dimaksud pembinaan adalah memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada siswa yang punya masalah 

dalam memperbaikinya, sulit berubah, atau siswa yang 

bermasalah karena sebab-sebab tertentu yang perlu penanganan 

khusus.
21

  

h. Evaluasi 

Yang dimaksud evaluasi adalah mengevaluasi, menilai, dan mengoreksi 

semua pelaksanaan sistem secara terus menerus berdasarkan fakta dan data untuk 

menentukan kebijakan/program baru yang lebih baik.
22

 

2. Melalui Pembinaan diluar Kelas 

Adapun bentuk pembinaan diluar kelas dapat dilakukan guru Pendidikan 

Agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pembinaan melalui ekstrakurikuler 

diluar jam pelajaran sekolah.  

“Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa diluar jam pelajaran/tatap muka 

dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut dalam 

memadukan, menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah 

dipelajari kedalam situasi nyata baik didalam maupun diluar sekolah/madrasah.”
23

 

b. Akhlak  

Akhlak diartikan sebagai "hal-hal berkaitan dengan sikap, perilaku dan 

sifat-sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sasarannya, dengan 

makhluk-makhluk lain dan dengan Tuhannya. Kata akhlak berasal dari bahasa 

                                                           
21

Sholihin dan Rasyid Anwar, Akhlak Tasawuf : Manusia, Etika, dan Makna Hidup, 

(Bandung : Nuansa, 2005), hal.117 
22

Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 63 
23

Kementerian Agama RI, Pedoman Kegiaan Ekstrarkurikuler PAI, (Jakarta : Direktorat 

Kebijakan PAIS, 2000), hal. 5 
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Arab merupakan bentuk jamak (plural) dari kata khuluqun yang berarti tabi`at, 

budi pekerti. 

Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah, tanpa melalui proses pemikiran, 

pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang 

baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syara’ (hukum Islam) maka disebut 

akhlak yang baik. jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik di namakan 

akhlak yang buruk. Kata akhlak merupakan bentuk jama’ dari kata al-

khuluq atau al-khulq, yang secara etimologis berarti (a) tabiat, budi pekerti, (b) 

kebiasaan atau adat,  (c) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, (d) agama, dan (e) 

kemarahan (al-qadah).  

Dalam agama Islam akhlak dapat dibedakan menjadi dua yaitu, akhlak 

Mahmudah dan akhlak Mazmumah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji seperti 

jujur, adil, sopan, lapang dada dan sebagainya, sedangkan akhlak Mazmumah 

adalah akhlak yang tercela seperti berbohong, sombong, iri, dengki dan 

sebagainya.Jadi dapat dipahami bahwa akhlak yang harus ada pada siswa adalah 

akhlak yang baik dan seorang guru harus berupaya agar para siswanya terhindar 

dari akhlak yang tercela. 

Di dalam proses pembinaan akhlak siswa banyak cara dan upaya yang 

dapat dilakukan guru pendidikan agama Islam, salah satunya adalah dengan 

melakukan pembinaan akhlak melalui pengajian TPA sehingga apabila akhlak 

siswa baik seperti: tepat waktu, tidak pernah membolos, belajar dengan baik maka 

secara otomatis hasil belajar dapat ditingkatkan. Kerangka pikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Kerangka Fikir 

 

 

 

 

Upaya Guru PAI 

Pembiasaan, Keteladanan, 

Hukuman, Nasihat, 

Pembinaaan, Pengontrolan, 

Pembelajaran, Evaluasi, 

Ekstrakurikuler (TPA), 

Sapa, Santun, Salam, 

Salim (hidden curriculum) 
 

Al Akhlak Al Karimah 

Disiplin, Tanggung Jawab, 

Jujur, Toleransi, Saling 

Menghormati, Saling 

Menghargai, Hemat, Kasih 

Sayang, Gotong Royong, 

Sederhana, Percaya Diri, 

Sopan Santun.  
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya guru PAI dalam membina akhlak siswa 

Keteladanan, Pembiasaan, Hukuman, Nasihat, Pembinaan, Pengontrolan, Pembelajaran, 

Evaluasi, pengajian TPA (ekstrakurikuler), sapa, santun, salam, salim (hidden 

curriculum) 
 

 INPUT 

1. Memberikan tauladan kepada siswa melalui akhlak yang baik, misalnya 

toleransi, disiplin diri, rasa menghargai diri sendiri, tanggung jawab, 

percaya diri, sederhana, tidak boros, hemat, kesetiakawanan, kasih 

sayang, gotong royong, saling menghormati, memiliki tata krama dan 

sopan santun, serta jujur 

2. Membiasakan bersikap dan bertindak atas niat baik, diulangi terus 

menerus dan konsisten misalnya membiasakan untuk bersopan santun, 

membiasakan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi 

3. Menegur atau menghukum siswa yang melakukan akhlak tercela dan 

memberikan pujian kepada anak yang melakukan akhlak terpuji 

4. Memberikan petuah dan nasihat kepada siswa tentang akhlak yang baik 

5. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa yang melakukan 

akhlak tercela 

6. Menanamkan sikap jujur, disiplin, percaya dan tanggung jawab 

misalnya disaat ulangan tidak mencontek pekerjaaan teman yang lain 

7. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang akhlak yang 

baik serta mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. 

8. Menyalurkan dan mengembangkan potensi serta bakat siswa agar 

menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. 

9. Menumbuhkembangkan akhlak Islami yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Allah, Rasul, Manusia, Alam Semesta bahkan diri 

sendiri 

OUTPUT 

PROSES 

1. Akhlak Terhadap Allah 

a. Rajin Shalat 

b. Mengerjakan Puasa 

2.  Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

a.Disiplin, Tanggung Jawab, Jujur, Sederhana, Percaya Diri, Sopan 

Santun 

b.Menghindari Perbuatan Tercela 

3. Akhlak Terhadap Sesama 

a. Memuliakan Dan Menghargai Teman 

b. Memberikan Bantuan 

c. Saling Tolong Menolong 




