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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Profil  SDN 02 Margosari 

SDN 02 Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat berdiri tahun 1997 yang mana secara geografis SDN 02 

Margosari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang 

berlokasi di Jalan Poros II Tiyuh Margasari Kecamatan Gunung Terang 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. SDN 02 Margosari 

ini memiliki bangunan  dengan luas bangunan berdiri diatas tanah dengan 

luas 1600 M
2
, dan jumlah ruangan 6 ruang. 

 Dari pertama kali berdirinya sampai sekarang, SDN 02 Margosari telah     

mengalami perubahan periode kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai berikut : 

1. Sunarto,A.Md, 1997-2007 

2. Samson,S.Pd, 2007-2012 

3. Sutomo, S. Pd, 2012- sekarang
1
 

2. Visi, Misi dan Tujuan SDN 02 Margosari  

a. Visi SDN 02 Margosari 

Terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, 

terampil, menguasai IPTEK, berbudaya, mandiri, unggul, dan berdaya saing bagi 

peserta didik.  

b. Misi SDN 02 Margosari 

1. Mengembangkan sikap dan prilaku religius di dalam dan luar 

sekolah 

2. Mengembangkan budaya gemar membaca,rasa ingin 

tahu,bertoleransi,bekerjakeras,saling menghargai, disiplin, 

jujur, kerja keras,kreaktif dan mandiri. 
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3. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapih, bersih, dan 

nyaman
2
 

c. Tujuan SDN 02 Margosari 

1. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif 

pada semua mata pelajaran. 

2. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar 

dikelas berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

3. Mengembangkan budaya sekolah yang kondusif untuk 

mencapai pendidikan dasar 

4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi 

bagian dari pendidikan yang berkarakter bangsa. 

5. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas untuk sebesar-

besarnya dalam proses pembelajaran. 

3. Struktur Organisasi SDN 02 Margosari 
3
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Komite Sekolah  

Yefta Suripto 

 

 

Kepala Sekolah  

Sutomo,S.Pd 

 

 
Wakil kepala sekolah 

Ahyar, S.Pd 

 

Wali kelas 

Guru Mata 

Pelajaran 

PAI 

Dan BTA 

 Lilik 

Suryani 

,A.Ma 

Penjaskes 

Ampri 

Ehvan, S. 

Pd 
 

Bahasa 

Inggris 
Rika 

Anggraini, 

S.Pd 

Bahasa 

Lampung 

Rika 

Anggraini,

S.Pd 

Penjaga 

Siswandi 

Siswa 
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4. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 02 Margosari 

Untuk mengetahui  keadaan pendidik dan  tenaga kependidikan SDN 02 

Margosari pada tahun ajaran 2015-2016, maka dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 02 Margosari 

No Nama Latar 

Belakang 

Pendidikan 

Status Jabatan 

1 Sutomo,S.Pd 

 

S1 PNS Kepala Sekolah 

2 Ahyar,S.Pd 

 

S1 PNS Guru Kelas VI 

3 Rafiuddin,S.Pd 

 

SI PNS Guru Kelas V 

4 Suharti,S.Pd 

 

SI PNS Guru Kelas I 

5 Yuni Hayati, S.Pd 

 

S1 PNS Guru Kelas II 

6 Rika Anggraini,S.pd 

 

S1 Honorer Guru BDL dan 

B.Inggris 

7 Ampri Ehvan PS, S.Pd 

 

S1 Honorer Guru Kelas III 

8 Lilik Suryani,A.Ma D2 Honorer Guru PAI Dan BTA 

kelas I-VI 

 9 Siswandi 

 

SMP Honorer Penjaga  

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

5. Jumlah Peserta Didik SDN 02 Margosari 

  Keadaan Peserta Didik SDN 02 Margosari Tahun Ajaran 2015/2016 

sebanyak  146 siswa, dengan jumlah siswa perempuan 70 orang dan jumlah siswa 

laki-laki sebanyak 76  orang. Adapun data tersebut sebagai berikut : 
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Tabel 4 

Jumlah Peserta Didik SDN 02 Margosari 

No Kelas Banyaknya kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 1 20 11 31 

2 II 1 15 16 31 

3 III 1 12 12 24 

4 IV 1 12 15 27 

5 V 1 10 8 18 

6 VI 1 7 8 15 

 Jumlah 6 76 70 146 

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

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 02 Margosari 

Untuk lebih mudah mengetahui sarana dan prasarana yang ada di SDN 02 

Margosari dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut : 

Tabel 5 

Sarana dan Prasarana SDN 02 Margosari 

No Jenis Ruang Jumlah  

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Dewan Guru 1 

3. Ruang Kelas / Belajar 6 

4.  Ruang Perpus 1 

5. Gudang 1 

6. Kamar mandi 2 

 Jumlah  12 

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

 

7. Tata Tertib Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 02 

Margosari 

A. Tata Tertib Peserta Didik SDN 02 Margosari 
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1. Masuk Sekolah 

a. Peserta didik harus datang disekolah selambat-lambatnya 15 menit 

sebelum pelajaran dimulai. 

b. Semua Peserta didik wajib melaksanakan semutlis (sepuluh menit 

untuk taman dan lingkungan sekolah). 

c. Menaruh tas dan alat tulis dimeja masing-masing kemudian keluar 

kelas. 

d. Peserta didik yang mendapat tugas piket harus hadir lebih awal. 

e. Peserta didik yang terlambat diperbolehkan masuk kelas setelah 

mendapat ijin dari guru. 

f. Peserta didik yang tidak masuk karena alasan tertentu harus ijin atau 

memberitahukan secara lisan atau tertulis. 

2. Masuk Kelas 

a. Peserta didik segera berbaris didepan kelas ketika bel berbunyi. 

b. Ketua kelas mengatur barisan. 

c. Peserta didik berbaris didepan kelas dengan dipimpin ketua kelas 

kemudian masuk kelas dengan tertib dan bersalaman dengan guru lalu 

duduk ditempatnya masing-masing.  

3. Didalam Kelas 

a. Berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 

b. Memberi salam kepada pendidik 

c. Membaca Surat Pendek Pilihan 

d. Peserta didik yang tidak masuk ditulis dipapan absen serta alasannya. 

e. Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan baik dan aktif. 

f. Pada saat pelajaran berlangsung peserta didik harus berperan aktif dan 

tidak diperbolehkan bercanda atau mengganggu teman yang sedang 

belajar. 

g. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa alasan tertentu. 

4. Waktu Istirahat 

a. Setelah bel istirahat berbunyi peserta didik keluar kelas dengan tertib. 

b. Peserta didik tidak boleh berada diruang kelas ketika istirahat. 
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c. Selama istirahat peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa 

ijin. 

d. Selama istirahat peserta didik tidak boleh membeli makan diluar 

sekolah. 

e. Setelah bel berbunyi peserta didik masuk kelas dengan tertib dan 

teratur. 

5. Waktu Pulang 

a. Setelah bel pulang berbunyi, pelajaran berakhir kemudian ditutup 

dengan doa dan salam kepada pendidik. 

b. Peserta didik memperhatikan nasihat-nasihat dari pendidik. 

c. Peserta didik keluar kelas dengan tertib dan teratur. 

6. Selama disekolah peserta didik wajib menjaga kebersihan, ketertiban, 

kedisiplinan, dan keamanan sekolah. 

7. Melaksanakan Sholat berjamaah di masjid bagi semua Pendidik dan siswa 

kelas III-VI 

Sanksi : Apabila melanggar tata tertib akan diberikan sanksi sebagai berikut : 

1. akan diberi peringatan secara lisan 

2. akan diberi peringatan secara tertulis 

3. akan diberi tindakan lanjut 

 

B. Tata Tertib Pendidik dan Tenaga Kependididkan SDN 02 Margosari 

1. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan SDN 02 Margosari,  datang 

sebelum pukul 07.15 WIB dan pulang jam 12.00 WIB : 

a. Hari senin sampai kamis, pukul 12.00 WIB 

b. Hari jum’at, pukul 11.00 WIB 

c. Hari sabtu, pukul 11.30 WIB 

2. Mengisi daftar hadir setiap hari. 

3. Guru Piket datang jam 7.00 WIB 

4. Jika berhalangan hadir, pendidik dan tenaga kependidikan wajib 

memberitahukan ketidakhadirannya lewat surat, telepon atau alat 

komunikasi lainnya. 
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5. Jika ada pendidik yang tidak hadir, karena berhalangan atau direncanakan 

maka Guru piket  wajib menggantikan tugas pendidik yang tidak hadir 

tersebut. 

6. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, semua pendidik dan tenaga 

kependidikan wajib mengenakan pakaian yang rapi, bersih, sopan, dan 

sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Pada hari jum’at semua pendidik dan tenaga kependidikan wajib 

mengikuti senam/SKJ bersama peserta didik dan ikut membantu 

menertibkan siswa. 

8. Pada hari senin atau hari besar nasional, semua pendidik dan tenaga 

kependidikan wajib mengikuti upacara bendera. 

9. Semua pendidik dan tenaga kependidikan disamping melakukan tugas 

masing-masing, wajib membantu tugas kepala sekolah. 

10. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjaga ketertiban, kebersihan 

dan keamanan lingkungan sekolah. 

11. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan semutlis 

bersama peserta didik. 

12. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib membina kerjasama yang baik 

antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 

 

B. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa 

SDN 02 Margosari  

Guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang  berhubungan  langsung 

dalam upaya membina akhlak siswa. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan, guru Pendidikan Agama Islam melaksanakan metode : 

a. Pembiasaan  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, yaitu mengenai pembiasaan 

siswa untuk bertingkah laku yang mulia, contohnya membiasakan mengucapkan 

salam dan bersalaman apabila bertemu dengan guru  maupun sesama siswa, 

bertadarus atau membaca surat-ssurat pendek sebelum melaksanakan proses 

belajar mengajar, guru Pendidikan Agama Islam mempraktikkan kepada siswa 
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mengenai kebersihan, dan kedisiplinan. Dalam hal ini telah dibuktikan bahwa bagi 

siswa yang terlambat akan diberi sanksi yaitu berupa peringatan, agar dapat 

menjalankan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jika sudah 

berlebihan, maka pihak sekolah mengirim surat kepada orang tua siswa perihal 

anak tersebut. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam menyuruh siswa untuk 

rajin membaca Al-Qur’an dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Upaya ini 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam SDN 02 Margosari, hal ini juga 

dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan kepada siswa akan pentingnya 

mengucap dan menjawab salam, kedisiplinan, serta kebersihan. Perilaku seperti 

ini apabila dibiasakan Insya Allah sampai dewasa akan terbiasa serta tidak akan 

hilang.
4
 

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada Ibu Lilik 

Suryani,A.Ma, dalam membiasakan kedisiplinan kepada siswa yakni masuk kelas 

tepat pada waktunya, misalnya guru Pendidikan Agama Islam harus bisa 

memberikan contoh yang baik kepada siswa dengan cara membiasakan masuk 

kelas tepat pada waktunya, seperti jika jam belajar masuk jam 07.30 wib, guru 

Pendidikan Agama Islam harus mengusahakan masuk jam 07.30 wib, atau harus 

sudah datang ke sekolah jam 07.15 wib. 
5
 

b. Keteladanan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, guru Pendidikan Agama 

Islam memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa, contohnya bagaimana 

berjalan yang berakhlak, bagaimana menyapa dengan ucapan salam, berjabat 

tangan, bicara, menegur, menyuruh, menasehati, bahkan bagaimana marah dan 

memarahi yang tidak berakhlak dan sebagainya. Guru Pendidikan Agama Islam 

memperlakukan siswa dengan akhlak karimah, sehingga siswa bisa menerima apa 

yang dikatakan dan dianjurkan guru Pendidikan Agama Islam tersebut. Untuk 

mencapai komitmen perlu diadakan kesepakatan bersama tentang apa yang boleh 

dan yang tidak boleh dilaksanakan. Hal ini terkait dengan bagaimana memberi 
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5
Lilik Suryani,A.ma, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas I-VI SDN 02 Margosari, 

Wawancara, 10 Agustus 2016 
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pemahaman dan pengertian kepada siswa, yaitu pengertian tentang berakhlak 

mulia itu sendiri.
6
  

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada ibu Lilik 

Suryani,A.Ma, dalam membina akhlak siswa tentu memberikan contoh-contoh 

yang baik, misalnya memberi contoh dengan membiasakan mengucap dan 

menjawab salam, bertutur kata yang sopan terhadap guru dan berjalan yang 

berakhlak.
7
 

c. Pembelajaran 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, guru Pendidikan Agama 

Islam menggalakkan kegiatan peringatan hari besar Islam. Pelaksanaan shalat 

berjama’ah di masjid. kemudian guru Pendidikan Agama Islam di SDN 02 

Margosari perempuan, Jadi hanya sebatas guru Pendidikan Agama Islam 

menyuruh siswa untuk melaksanakan shalat jum’at saja. Guru Pendidikan Agama 

Islam memberdayakan pertemuan  murid tentang pembudayaan akhlak yang baik, 

Adanya penampilan kata-kata hikmah, panflet-panflet, icon-icon di sekolah, 

seperti jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Kemudian guru 

Pendidikan Agama Islam  mengadakan pertemuan wali kelas, yang bermaksud 

untuk memberi tahu perkembangan potensi agama pada siswa itu sendiri. Guru 

Pendidikan Agama Islam  tidak memberikan panduan khusus tentang sopan 

santun siswa, namun guru pendidikan agama Islam  menjelaskan kepada siswa 

bagaimana dan  kepada siapa saja berakhlak yang baik.
8
   

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada ibu Lilik 

Suryani,A.Ma, bahwa guru Pendidikan Agama Islam menggalakkan kegiatan 

peringatan hari besar Islam dengan isi ceramah, mengadakan perlombaan 

ceramah, adzan, tartil qur’an, sari tilawah, cerdas cermat,Pesantren kilat dengan 
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7
Lilik Suryani,A.Ma, Guru Pendidikan Agama Islam Kelas I-VI SDN 02 Margosari, 

Wawancara, 15 April 2016 
8
Observasi, 20 September  2016 
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 maksud agar siswa dapat mengambil hikmah ataupun manfaat dari 

pelaksanaan tersebut.
9
 

d. Pengontrolan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, guru Pendidikan Agama 

Islam memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara membangkitkan 

semangat siswa untuk selalu mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, yang 

kaitannya menyangkut masa depan siswa yang akan datang. Kemudian guru 

Pendidikan Agama Islam memberikan teguran kepada siswa yang berprilaku tidak 

baik dengan memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat positif atau 

membangun, serta diberikan nasihat dan pengarahan agar tidak mengulangi 

perbuatan tidak terpuji tersebut serta memberikan pujian jika siswa berakhlak 

yang baik. Misalnya dalam memberikan sanksi, siswa disuruh menghafal surat-

surat pendek, do’a sehari-hari dan sebagainya. Dalam  memberikan nasihat, guru 

Pendidikan Agama Islam tidak mempermalukan siswa yang dinasihatinya, tidak 

memfonis salah siswa sebab mungkin siswa punya alasan yang kuat melakukan 

kesalahannya atau ketidaktahuannya, menunjukkan bahwa menegur itu karena 

sayang bukan benci. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam mendorong siswa 

untuk mengoreksi/mengingatkan diri kita jika ada kekurangan “Jika seseorang 

menghendaki dirinya berakhlak mulia, hendaklah dia terlebih dahulu mengetahui 

kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya.” Hal ini dikatakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam kepada siswa.”
10

   

e. Pembinaan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam dalam memberikan pembinaan keagamaan dapat dilakukan dengan 

memberikan contoh seperti tata cara shalat, serta memberikan contoh dalam  hal 

berbicara yang baik dan sopan serta memberikan sanksi bagi siswa yang 

melanggar peraturan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian guru Pendidikan 

Agama Islam mengidentifikasi siswa yang berperilaku tidak baik, mengadakan 

pendekatan dari hati ke hati kepada siswa yang tidak baik, mengidentifikasi 
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Wawancara, 24 September 2016 
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masalah dan mengatasinya, memberikan perhatian yang lebih (sosial dan 

spiritual), memberikan pemantauan terhadap perkembangan perilaku siswa, 

mengalihtangankan  kepada yang berkompeten, memberikan tindakan hukuman. 

Contoh : pelanggaran yang dilakukan siswa, yaitu absen tanpa keterangan, 

bertutur kata tidak sopan/berkata kotor, tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), 

mengobrol di kelas saat guru menjelaskan,  menyontek pada saat ulangan, 

mencuri, berkelahi dengan teman.
11

 Kejiwaan siswa berbeda-beda menurut tingkat 

usia. Untuk itu, cara yang paling efektif untuk melakukan pembinaan akhlak siswa 

adalah dengan memperhatikan faktor kejiwaan siswa. 

f. Hukuman  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam memberikan teguran kepada siswa yang berprilaku tidak baik 

dengan memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat positif atau membangun, 

serta diberikan nasihat dan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatan tidak 

terpuji tersebut serta memberikan pujian jika siswa berakhlak yang baik. Misalnya 

dalam memberikan sanksi, siswa disuruh menghafal surat-surat pendek, do’a 

sehari-hari dan sebagainya. Sedangkan bagi siswa yang terlambat akan diberi 

sanksi yaitu berupa peringatan, agar dapat menjalankan kedisiplinan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Jika sudah berlebihan, maka pihak sekolah mengirim 

surat kepada orang tua siswa perihal anak tersebut.
12

 

g. Nasihat  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam dalam memberikan nasihat tidak mempermalukan siswa yang 

dinasihatinya, tidak memfonis salah siswa sebab mungkin siswa punya alasan 

yang kuat melakukan kesalahannya atau ketidaktahuannya, menunjukkan bahwa 

menegur itu karena sayang bukan benci.
13

 

h. Evaluasi  

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam belum melakukan evaluasi, yakni belum mengadakan curah 
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pendapat, belum mengidentifikasi permasalahan, belum menganalisis masalah 

dengan teknik tertentu, belum mencari alternatif pemecahan, belum menentukan 

tindakan pemecahan masalah, belum merencanakan tindakan, belum melakukan 

tindakan, serta belum mengevaluasi tindakan.
14

 Dengan pelaksanaan evaluasi 

diharapkan pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia menuju pembudayaan 

sekolah dapat berjalan dengan baik dan istiqomah. 

Hal ini diperkuat dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa 

siswa dikelas V yang menyatakan bahwa :  

a. “Guru Pendidikan Agama Islam  melakukan pembiasaan, contohnya 

membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman, membaca surat pendek 

pilihan sebelum  melaksanakan proses belajar mengajar, guru Pendidikan 

Agama Islam mempraktikkan kepada siswa mengenai kebersihan, dan 

kedisiplinan. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam menyuruh siswa untuk 

rajin membaca Al-Qur’an dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR).” 

b. “Guru Pendidikan Agama Islam  memberikan suri tauladan yang baik kepada 

siswa, contohnya bagaimana berjalan yang berakhlak, bagaimana menyapa 

dengan ucapan salam, berjabat tangan, bicara, menegur, menyuruh, 

menasehati, bahkan bagaimana marah dan memarahi yang berakhlak dan 

sebagainya. Guru Pendidikan  Agama Islam memperlakukan siswa dengan 

akhlak karimah, guru Pendidikan Agama Islam selalu mengingatkan siswa 

untuk berakhlak baik.” 

c. “Guru Pendidikan Agama Islam menggalakkan kegiatan peringatan hari besar 

Islam, Pelaksanaan shalat Dzuhur berjama’ah dan jum’at di masjid, kemudian 

guru Pendidikan Agama Islam di SDN 02 Margosari perempuan, Jadi hanya 

sebatas guru Pendidikan Agama Islam menyuruh siswa untuk melaksanakan 

shalat jum’at saja. Guru Pendidikan Agama Islam memberdayakan pertemuan 

murid tentang pembudayaan akhlak yang baik, Adanya penampilan kata-kata 

hikmah, panflet-panflet, icon-icon di sekolah, seperti jagalah kebersihan 

karena kebersihan sebagian dari iman. Kemudian guru Pendidikan Agama 

Islam agama mengadakan pertemuan wali kelas, yang bermaksud untuk 
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memberi tahu perkembangan potensi agama pada siswa itu sendiri. Guru 

Pendidikan Agama Islam tidak memberikan panduan khusus tentang sopan 

santun siswa, namun guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan kepada siswa 

bagaimana dan kepada siapa saja berakhlak yang baik.” 

d. “Guru Pendidikan Agama Islam  memberikan motivasi kepada siswa yaitu 

dengan cara membangkitkan semangat siswa untuk selalu mengikuti proses 

belajar mengajar di sekolah, yang kaitannya menyangkut masa depan siswa 

yang akan datang. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

teguran kepada siswa yang berprilaku tidak baik dengan memberikan sanksi 

atau hukuman yang bersifat positif atau membangun, serta diberikan nasihat 

dan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatan tidak terpuji tersebut serta 

memberikan pujian jika siswa berakhlak yang baik. Misalnya dalam  

memberikan sanksi, siswa disuruh menghafal surat-surat pendek, do’a sehari-

hari dan sebagainya. Dalam memberikan nasihat, guru Pendidikan Agama 

Islam  tidak mempermalukan siswa yang dinasihatinya, tidak memfonis salah 

siswa sebab mungkin siswa punya alasan yang kuat melakukan kesalahannya 

atau ketidaktahuannya, menunjukkan bahwa menegur itu karena sayang bukan 

benci.” 

e. “Guru Pendidikan Agama Islam mengidentifikasi siswa yang berperilaku tidak 

baik, mengadakan pendekatan dari hati ke hati kepada siswa yang tidak baik, 

mengidentifikasi masalah dan mengatasinya, memberikan perhatian yang 

lebih, memberikan pemantauan terhadap perkembangan perilaku siswa, 

memberikan tindakan hukuman kepada siswa yang berperilaku tidak baik.”
15

 

Adapun upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa adalah menanamkan dan membangkitkan keyakinan 

beragama dengan cara memberikan pemahaman tentang akhlak kepada Allah dan 

pemahaman untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad. Guru Pendidikan Agama 

Islam juga berupaya menanamkan etika pergaulan yang meliputi akhlak kepada 

orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada saudara, akhlak kepada teman, 

akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada lingkungan sosial. Upaya selanjutnya 
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adalah menanamkan kebiasaan yang baik terutama dalam membiasakan untuk 

disiplin, bertanggung jawab, melakukan hubungan sosial dan ibadah ritual.
16

 

Guru pendidikan agama Islam dibantu oleh guru-guru yang lain, dalam 

upaya membina akhak siswa adalah dengan memberikan pengarahan-pengarahan 

agar para siswa berbudi pekerti yang baik, mengadakan pembelajaran tentang 

perilaku yang baik, dalam hal ini dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan 

peringatan  hari besar Islam dengan isi ceramah, mengadakan perlombaan adzan, 

tartil qur’an, sari tilawah, cerdas cermat dengan maksud agar para siswa dapat 

mengambil hikmah ataupun manfaat dari pelaksanan tersebut. Kemudian upaya 

lain yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam yakni memotivasi para 

siswa agar tetap berperilaku baik dengan memberikan pengarahan pada setiap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam  serta memberikan perlakuan yang sama 

terhadap para siswa. 
17

 

Selain itu, dalam upaya membina akhlak siswa dilakukan pula upaya kerja 

sama dengan orang tua siswa, yakni dengan saling memberi informasi mengenai 

perilaku siswa dengan cara guru Pendidikan Agama Islam mendatangi 

kerumahnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

diatas, menunjukkan bahwa upaya-upaya guru Pendidikan Agama Islam dibantu 

oleh guru-guru yang lainnya dalam membina akhlak siswa. 

Adapun ruang lingkup akhlak yang diajarkan guru Pendidikan Agama 

Islam SDN 02 Margosari, adalah
18

 : 

a. Akhlak Terhadap Allah 

Manusia dan jin diciptakan Allah dengan tujuan agar mereka beribadah 

kepada-Nya, dimaksudkan dengan ibadah bukanlah ibadah mudah saja, melainkan 

ibadah dalam arti luas, mencakup segala aspek kehidupan, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah, tawakal, rela terhadap ketentuan-Nya, bersyukur atas segala 

kenikmatan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji, tidak putus 

asa, menepati janji, meninggalkan segala kemaksiatan, cinta kepada-Nya diatas 
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segala-galanya dan semua amal perbuatan yang bertujuan untuk mencari 

keridhaan Allah semata, itu semua merupakan bentuk akhlak kita terhadap Allah. 

b. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Manusia adalah makhluk individu dan wajib memelihara diri sendiri, baik 

rohani dan jasmani kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan, keseimbangan harus 

dijaga, kebutuhan, dan hak-haknya harus dipenuhi. Rohani memerlukan 

ketenangan, kebebasan berfikir, kesehatan akal, kehormatan, kebebasan dari rasa 

takut, khawatir, tahayul, dengki, iri, dan segala hal yang mengganggu rohani. 

Sedangkan jasmani memerlukan kesehatan, kelangsungan hidup, keturunan, 

perlindungan dan segala sesuatu yang mengganggunya. Hak dan keperluan diri 

sendiri baik jasmani dan rohani tidaklah datang dengan sendirinya melainkan 

harus diusahakan kerja keras. Mengenai akhlak terhadap diri sendiri telah 

dijelaskan dalam al-Qur’an baik yang berbentuk perintah maupun berbentuk 

larangan diantaranya : mencari ilmu pengetahuan, menjaga kebersihan jiwa, 

menjaga diri tetap pada jalan yang lurus, menjaga kehormatan, tidak menuruti 

hawa nafsu, menahan marah, jujur, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, dapat 

menjadi teladan, berjiwa ikhlas, serta hidup sederhana. 

c. Akhlak Terhadap Keluarga 

Keluarga adalah bagian masyarakat, keluarga itulah yang mewarnai 

masyarakat. Jika keluarga-keluarga sebagai anggota masyarakat itu semuanya 

baik, maka masyarakat akan menjadi baik, dan jika keluarga itu tidak baik, maka 

masyarakatpun akan menjadi tidak baik. Adapun akhlak terhadap keluarga adalah 

berbuat baik terhadap bapak ibu dan kerabat dekat, menghormati hak hidup anak-

anak, memberikan pendidikan akhlak pada anak-anak dan keluarga pada 

umumnya, membiasakan bermusyawarah, bergaul dengan baik, menyantuni 

saudara yang kurang mampu, berbuat adil, serta memelihara persamaan hak dan 

kewajiban. 

d. Akhlak Terhadap Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan melahirkan 

satu komunitas masyarakat. Mereka terjalin erat, saling membutuhkan, 

mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Manusia lahir ke 
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dunia  memang seorang diri, tetapi dalam proses pertumbuhannya tidak mungkin 

terlepas dari kondisi yang melingkupinya, dan lahirnya satu komunitas diharapkan 

mampu menolong atau membantu mengatasi persoalan hidup mereka. Adapun 

akhlak terhadap masyarakat terdiri dari bertetangga dengan baik, kewajiban 

menjaga keamanan tetangga, larangan menghina tetangga, tidak meremehkan 

orang lain, tidak berkhianat dan berbuat zina, tidak melakukan riba, tidak 

mengurangi timbangan, memelihara hubungan antara pemimpin dan rakyat, 

membela negara, mementingkan keselamatan umum serta membela diri. 

e. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan 

kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena itu lingkungan harus 

tetap terpelihara keserasian dan kelangsungan hidupnya sehingga dapat berfungsi 

sebagai pendukung kehidupan. Akhlak terhadap lingkungan hidup dapat 

diwujudkan dalam bentuk perbuatan ihsan yaitu memelihara keserasian dan 

kelestarian serta tidak merusak lingkungan hidup. Hal ini diterapkan bagi siswa 

untuk dapat menjaga lingkungan disekitar, dimana ia tinggal. 

 

C. Analisis Data Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina  

Akhlak Siswa SDN 02 Margosari 

A. Pemahaman Guru Pendidikan Agama Islam Tentang Akhlak  

1. Pengertian Akhlak  

Dalam mendefinisikan akhlak, guru Pendidikan Agama Islam menyatakan 

bahwa “akhlak adalah hal-hal berkaitan dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat 

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

makhluk lain dan dengan Tuhannya”.
19

 

Sedangkan berdasarkan teori bahwa "akhlak" berasal dari bahasa Arab 

jama' dari bentuk mufradnya "Khuluqun" yang menurut logat diartikan: budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi 
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persesuain dengan perkataan "khalkun" yang berarti kejadian, serta erat hubungan 

" Khaliq" yang berarti Pencipta dan "Makhluk" yang berarti yang diciptakan.
20

 

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian akhlak menurut guru Pendidikan 

Agama Islam, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara sudah sesuai dengan 

teori yang ada. Sedangkan menurut penulis, akhlak adalah 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. 

2. Tujuan Pentingnya Pembinaan Akhlak  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juntiah selaku guru Pendidikan 

Agama Islam, bahwa tujuan pentingnya pembinaan akhlak adalah : 

a. Siswa meyakini dan mengimani bahwa Allah SWT ada, Maha Esa, 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

b. Siswa mampu melaksanakan shalat fardhu dengan baik dan benar serta 

terbiasa mengamalkannya. 

c. Siswa mengetahui tentang ketentun-ketentuan puasa serta terbiasa 

melaksanakan amalan-amalan ramadhan. 

d. Siswa memiliki kebiasaan yang baik dalam pergaulan serta mampu 

mengamalkannnya. 

e. Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan orang 

lain.
21

 

Tujuan pentingnya pembinaan akhlak ada 2, yaitu umum dan khusus. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut
22

 : 
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a. Tujuan umum 

1. Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji 

serta menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela. 

2. Supaya hubungan kita kepada Allah dan sesama makhluk selalu 

terpelihara dengan baik dan harmonis. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juntiah selaku guru Pendidikan 

Agama Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pentingnya pembinaan 

akhlakul karimah adalah agar setiap siswa memiliki pengertian baik, buruknya 

suatu perbuatan dan dapat mengamalkannya sesuai dengan ajaran Islam dan selalu 

berakhlak mulia sehingga dalam pembinaannya dapat tercapai dengan baik. 

b. Tujuan khusus 

1. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat 

kebiasaan yang baik. 

2. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri 

berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang tercela. 

3. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai 

emosi, tahan menderita dan sabar. 

4. Membimbing siswa kearah sikap yang sehat yang dapat membantu 

mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk 

orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah dan 

menghargai orang lain. 

5. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

6. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermuamalah yang baik. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juntiah selaku guru Pendidikan 

Agama Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak siswa sangat dipengaruhi oleh berhasilnya 

tujuan pembinaan akhlakul karimah yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam didalam dan diluar sekolah. Hal diatas tidak terlepas juga dari bagaimana 

strategi ataupun cara guru Pendidikan Agama Islam dalam menyampaikan materi 

akhlak, sehingga siswa mampu mencerna serta memahami dan mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Metode-Metode dalam Membina Akhlak Siswa 

Guru Pendidikan Agama Islam menyebutkan bahwa “metode-metode 

dalam membina akhlak siswa ada enam, yaitu pembiasaan, keteladanan, 

pembelajaran, pengontrolan, pembinaan, hukuman, nasihat.”
23

  

Sedangkan berdasarkan teori bahwa “pendekatan-pendekatan dalam 

membina akhlak siswa ada delapan yaitu pembiasaan, keteladanan, pembelajaran, 

pengontrolan, pembinaan, evaluasi, hukuman, dan nasihat”.
24

 

Penulis menyimpulkan bahwa metode-metode yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa, yang penulis peroleh dari 

hasil wawancara sudah sesuai dengan teori yang ada meskipun ada yang belum 

dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam, yakni evaluasi. 

Adapun metode-metode yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak siswa adalah : 

1. Melalui Pembiasaan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, yaitu mengenai pembiasaan 

siswa untuk bertingkah laku yang mulia, contohnya membiasakan mengucapkan 

salam dan bersalaman apabila bertemu dengan guru Pendidikan Agama Islam 

maupun sesama siswa, bertadarus sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, 

guru Pendidikan Agama Islam mempraktikkan kepada siswa mengenai 

kebersihan, dan kedisiplinan. Membiasakan menegakkan disiplin misalnya masuk 

kelas tepat pada waktunya. Dalam hal ini telah dibuktikan bahwa bagi siswa yang 

terlambat akan diberi sanksi yaitu berupa peringatan, agar dapat menjalankan 

kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jika sudah berlebihan, maka 

pihak sekolah mengirim surat kepada orang tua siswa perihal anak tersebut. 

Kemudian guru Pendidikan Agama Islam menyuruh siswa untuk rajin membaca 

Al-Qur’an dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Upaya ini dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam SDN 02 Margosari, hal ini juga dimaksudkan untuk 

menanamkan kebiasaan kepada siswa akan pentingnya mengucap dan menjawab 
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salam, kedisiplinan, serta kebersihan. Perilaku seperti ini apabila dibiasakan insya 

allah sampai dewasa akan terbiasa serta tidak akan hilang.
25

  

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada ibu Lilik 

Suryani,A.Ma, dalam membiasakan kedisiplinan kepada siswa yakni masuk kelas 

tepat pada waktunya, misalnya guru Pendidikan Agama Islam harus bisa 

memberikan contoh yang baik kepada siswa dengan cara membiasakan masuk 

kelas tepat pada waktunya, seperti jika jam belajar masuk jam 07.30 wib, guru 

Pendidikan Agama Islam harus mengusahakan masuk jam 07.30 wib, atau harus 

sudah datang kesekolah jam 07.15 wib. 
26

 

Sedangkan berdasarkan teori, guru Pendidikan Agama Islam mewujudkan 

praktik pembiasaan yang berkaitan dengan ritual  (sholat berjama’ah, shalat 

sunnah, tadarus), guru Pendidikan Agama Islam mempraktikkan etika sosial, 

nilai-nilai (kebersihan, kedisiplinan, perlakuan menghormati sesama, saling 

membantu, kedermawanan, menulis, rajin membaca Al-Qur’an).
27

 

Jadi penulis menganalisis berdasarkan data di lapangan dan teori, bahwa 

guru Pendidikan Agama Islam dalam mempraktikkan pembiasaan kepada siswa, 

yakni kedisiplinan, kebersihan, mengucapkan salam dan bersalaman apabila 

bertemu dengan guru Pendidikan Agama Islam maupun sesama siswa, bertadarus 

sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, sudah terlaksana dengan baik. 

Jadi dengan demikian, pembiasaan harus tetap dilakukan, meskipun berawal dari 

paksaan. 

2. Melalui Keteladanan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, guru Pendidikan Agama 

Islam  memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa, contohnya bagaimana 

berjalan yang berakhlak, bagaimana menyapa dengan ucapan salam, berjabat 

tangan, bicara, menegur, menyuruh, menasehati, bahkan bagaimana marah dan 

memarahi yang berakhlak dan sebagainya. Guru Pendidikan Agama Islam 

memperlakukan siswa dengan akhlak karimah, sehingga siswa bisa menerima apa 
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yang dikatakan dan dianjurkan guru Pendidikan Agama Islam tersebut. Untuk 

mencapai komitmen perlu diadakan kesepakatan bersama tentang apa yang boleh 

dan yang tidak boleh dilaksanakan. Hal ini terkait dengan bagaimana memberi 

pemahaman dan pengertian kepada siswa, yaitu pengertian tentang berakhlak 

mulia itu sendiri. 
28

 

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada ibu Lilik, dalam 

membina akhlak siswa tentu memberikan contoh-contoh yang baik, misalnya 

memberi contoh dengan  membiasakan mengucap dan menjawab salam, bertutur 

kata yang sopan terhadap guru dan berjalan yang berakhlak.
29

 

Sedangkan berdasarkan teori, Guru Pendidikan Agama Islam 

menampilkan prilaku yang baik, yaitu bagaimana berjalan yang berakhlak, 

bagaimana menyapa dengan ucapan salam, berjabat tangan, bicara, menegur, 

menyuruh, menasehati, bahkan bagaimana marah dan memarahi yang berakhlak 

dan sebagainya, guru Pendidikan Agama Islam memperlakukan siswa dengan 

akhlak karimah, sehingga siswa dapat menerima apa yang dikatakan dan 

dianjurkan oleh guru tersebut serta guru Pendidikan Agama Islam mempunyai 

komitmen untuk saling mengingatkan, yaitu memberi pemahaman, dan pengertian 

tentang berakhlak mulia.
30

 

Jadi penulis menganalisis berdasarkan data dilapangan dan teori bahwa 

guru Pendidikan Agama Islam sudah memberikan keteladanan bagi siswa agar 

membentuk kepribadian yang baik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa upaya guru 

Pendidikan  Agama Islam berjalan dengan baik. Kiat yang paling baik dalam 

menanamkan akhlak siswa adalah dengan cara memberikan keteladanan. 

3. Melalui Pembelajaran 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Pelaksanaan shalat 

berjamaah yang dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis di masjid jami’ 

dekat dengan sekolahan yang diikuti oleh siswa kelas III-VI dan semua tenaga 
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pendidik. Guru Pendidikan Agama Islam memberdayakan pertemuan murid 

tentang pembudayaan akhlak yang baik, Adanya penampilan kata-kata hikmah, 

panflet-panflet, icon-icon di sekolah, seperti jagalah kebersihan karena kebersihan 

sebagian dari iman. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam mengadakan 

pertemuan wali kelas, yang bermaksud untuk memberi tahu perkembangan 

potensi agama pada siswa itu sendiri. Guru Pendidikan Agama Islam tidak 

memberikan panduan khusus tentang sopan santun siswa, namun guru Pendidikan 

Agama Islam menjelaskan kepada siswa bagaimana dan kepada siapa saja 

berakhlak yang baik.
31

  

Kemudian penulis mengadakan wawancara kepada ibu Lilik 

Suryani,A.Ma, bahwa guru Pendidikan Agama Islam menggalakkan kegiatan 

peringatan hari besar Islam dengan isi ceramah, mengadakan perlombaan adzan, 

tartil qur’an, sari tilawah, cerdas cermat dengan maksud agar siswa dapat 

mengambil hikmah ataupun manfaat dari pelaksanaan tersebut.
32

 

Sedangkan berdasarkan teori, Guru Pendidikan Agama Islam 

menggalakkan kegiatan peringatan hari besar Islam serta mengisinya dengan 

ceramah-ceramah tentang akhlak, memberdayakan penyelenggaraan sholat 

berjamaah disekolah, memberdayakan pertemuan murid tentang pembudayaan 

akhlak yang baik, menampilkan kata-kata hikmah ditempat umum secara berkala 

dan terencana, memberdayakan pertemuan wali kelas, memberikan panduan 

tentang sopan santun siswa dalam  setiap aktivitas, serta menempelkan panflet, 

stiker di tempat strategis.
33

 

Berdasarkan data dilapangan dan teori, maka penulis menganalisis bahwa 

dalam pembelajaran yang diterapkan guru Pendidikan Agama Islam sudah 

berjalan dengan baik. Pembelajaran dimaksudkan untuk penyadaran berperilaku 

yang baik, melalui pemberian pemahaman dan pengertian tentang akhlak mulia. 

Prinsip yang digunakan adalah dengan merubah pemahaman dan mengisi aspek 
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kognitif diharapkan dapat merubah perilaku, yaitu menuju perilaku berakhlak 

mulia. 

4. Melalui Pengontrolan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, guru Pendidikan Agama 

Islam memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara membangkitkan 

semangat siswa untuk selalu mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, yang 

kaitannya menyangkut masa depan siswa yang akan datang. Kemudian guru 

Pendidikan Agama Islam memberikan teguran kepada siswa yang berprilaku tidak 

baik dengan memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat positif atau 

membangun, serta diberikan nasihat dan pengarahan agar tidak mengulangi 

perbuatan tidak terpuji tersebut serta memberikan pujian jika siswa berakhalak 

yang baik.  Misalnya dalam memberikan sanksi, siswa disuruh menghafal surat-

surat pendek, do’a sehari-hari dan sebagainya. Dalam memberikan nasihat, guru 

Pendidikan Agama Islam tidak mempermalukan siswa yang dinasihatinya, tidak 

memfonis salah siswa sebab mungkin siswa punya alasan yang kuat melakukan 

kesalahannya atau ketidaktahuannya, menunjukkan bahwa menegur itu karena 

sayang bukan benci. Kemudian guru Pendidikan Agama Islam mendorong siswa 

untuk mengoreksi/mengingatkan diri kita jika ada kekurangan “Jika seseorang 

menghendaki dirinya berakhlak mulia, hendaklah dia terlebih dahulu mengetahui 

kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya.” Hal ini dikatakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam kepada siswa.
34

   

Sedangkan berdasarkan teori, Guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

teguran, memberi tahu, mengingatkan dan menasehati siswa yang berprilaku tidak 

baik dengan cara bijak, mendorong siswa untuk melakukan hal yang disepakati 

bersama, mendorong siswa untuk mengoreksi/ mengingatkan diri kita jika ada 

kekurangan. Dalam memberikan nasihat, guru Pendidikan Agama Islam harus 

memperhatikan sebagai berikut  : a. didasari tujuan yang baik, ikhlas karena 

Allah. b. tidak mempermalukan siswa yang dinasehati. c. tidak memfonis salah, 

sebab mungkin siswa punya alasan yang kuat melakukan kesalahannya atau 

ketidaktahuannya. d. tunjukkan bahwa menegur itu karena sayang bukan benci. 
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Berdasarkan data dilapangan dan teori, penulis menganalisis bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam sudah melakukan upaya yaitu dengan memberikan 

stimulus atau rangsangan kepada siswa dalam proses belajar mengajar 

berlangsung. Hal ini sudah terlaksananya upaya guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak siswa dengan cukup baik. Dapat dipahami bahwa bentuk 

hukuman atau sanksi yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam kepada siswa 

sudah cukup baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terlaksananya upaya 

guru Pendidikan Agama Islam dalam memberikan hukuman bagi siswa yang telah 

melakukan pelanggaran dilingkungan sekolah. Pengontrolan dimaksudkan untuk 

mengarahkan dan meluruskan perilaku tidak baik yang dilakukan siswa. Sehingga 

tujuan dapat tercapai, yakni mewujudkan perilaku akhlak mulia dalam setiap 

tindakan sesuai dengan rencana dan aturan yang ada. 

5. Melalui Pembinaan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, dalam memberikan 

pembinaan keagamaan dapat dilakukan dengan memberikan contoh seperti tata 

cara shalat, berdzkir setelah shalat serta memberikan contoh dalam hal berbicara 

yang baik dan sopan serta memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar 

peraturan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian guru Pendidikan Agama 

Islam mengidentifikasi siswa yang berperilaku tidak baik, mengadakan 

pendekatan dari hati ke hati kepada siswa yang tidak baik, mengidentifikasi 

masalah dan mengatasinya, memberikan perhatian yang lebih (sosial dan 

spiritual), memberikan pemantauan terhadap perkembangan perilaku siswa, 

apabila guru Pendidikan Agama Islam tidak mengatasi masalah, maka 

mengalihtangankan kepada yang berkompeten, memberikan tindakan hukuman. 

Contoh : pelanggaran yang dilakukan siswa, yaitu absen tanpa keterangan, 

bertutur kata tidak sopan/berkata kotor, tidak mengerjakan pekerjaan rumah ( PR 

), mengobrol di kelas saat guru menjelaskan, menyontek pada saat ulangan, 

mencuri, berkelahi dengan teman. Kejiwaan siswa berbeda-beda menurut tingkat 
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usia. Untuk itu, cara yang paling efektif untuk melakukan pembinaan akhlak siswa 

adalah dengan memperhatikan faktor kejiwaan siswa.
35

 

Sedangkan berdasarkan teori, Guru Pendidikan Agama Islam 

mengidentifikasi siswa yang bermasalah, mengadakan pendekatan dari hati ke hati 

kepada siswa yang bermasalah, mengidentifikasi masalah dan mengatasinya, 

memberikan perhatian yang lebih (sosial dan spiritual), memberikan pemantauan 

terhadap perkembangan perilaku siswa, mengalihtangankan kepada yang 

berkompeten, memberikan tindakan hukuman.
36

 

Berdasarkan data dilapangan dan teori, penulis menganalisis bahwa 

pembinaan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam sudah berjalan dengan 

baik. Pembinaan diarahkan untuk penyembuhan perilaku tidak baik siswa yang 

disebabkan karena adanya faktor khusus yang perlu kajian dan pendekatan atan 

tindakan khusus dari guru Pendidikan Agama Islam. 

6. Melalui Hukuman 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam memberikan teguran kepada siswa yang berprilaku tidak baik 

dengan memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat positif atau membangun, 

serta diberikan nasihat dan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatan tidak 

terpuji tersebut serta memberikan pujian jika siswa berakhlak yang baik. Misalnya 

dalam memberikan sanksi, siswa disuruh menghafal surat-surat pendek, do’a 

sehari-hari dan sebagainya. Sedangkan bagi siswa yang terlambat akan diberi 

sanksi yaitu berupa peringatan, agar dapat menjalankan kedisiplinan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Jika sudah berlebihan, maka pihak sekolah mengirim 

surat kepada orang tua siswa perihal anak tersebut.
37

 

Sedangkan berdasarkan teori, guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

sanksi atau hukuman yang bersifat positif atau membangun, misalnya siswa 

disuruh menghafal surat-surat pendek, do’a sehari-hari dan sebagainya. 

Sedangkan bagi siswa yang terlambat akan diberi sanksi yaitu berupa peringatan, 
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agar dapat menjalankan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jika 

sudah berlebihan, maka pihak sekolah mengirim surat kepada orang tua siswa 

perihal anak tersebut.
38

 

Berdasarkan data dilapangan dan teori, penulis menganalisis bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam sudah memberikan sanksi yang sifatnya mendidik jika 

siswa melakukan pelanggaran terhadap  tata tertib dan norma- norma yang berlaku 

di sekolah. 

7. Melalui Nasihat  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam dalam memberikan nasihat tidak mempermalukan siswa yang 

dinasihatinya, tidak memfonis salah siswa sebab mungkin siswa punya alasan 

yang kuat melakukan kesalahannya atau ketidaktahuannya, menunjukkan bahwa 

menegur itu karena sayang bukan benci.
39

 

Sedangkan berdasarkan teori, dalam memberikan nasehat, guru Pendidikan 

Agama Islam harus memperhatikan sebagai berikut  : 

a) didasari tujuan yang baik, ikhlas karena Allah. 

b) tidak mempermalukan siswa yang dinasehati. 

c) tidak memfonis salah, sebab mungkin siswa punya alasan yang kuat 

melakukan kesalahannya atau ketidaktahuannya. 

d) tunjukkan bahwa menegur itu karena sayang bukan benci.
40

 

Berdasarkan data dilapangan dan teori, bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam sudah melakukan nasihat sesuai dengan teori yang ada. Nasihat memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata siswa, kesadaran akan hakikat 

sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, 

menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-

prinsip Islam. 

8. Melalui Evaluasi 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam belum melakukan evaluasi, yakni belum mengadakan curah 

pendapat, belum mengidentifikasi permasalahan, belum menganalisis masalah 

dengan teknik tertentu, belum mencari alternatif pemecahan, belum menentukan 

tindakan pemecahan masalah, belum merencanakan tindakan, belum melakukan 

tindakan, serta belum mengevaluasi tindakan.
41

 

Sedangkan berdasarkan teori, Guru Pendidikan Agama Islam mengadakan 

curah  pendapat, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis masalah dengan 

teknik tertentu, mencari alternatif pemecahan, menentukan tindakan pemecahan 

masalah, merencanakan tindakan, melakukan tindakan, serta mengevaluasi 

tindakan.
42

 

Berdasarkan data dilapangan dan teori, bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam belum melakukan evaluasi. Padahal evaluasi diarahkan untuk menjamin 

berlakunya atau terlaksananya pembudayaan perilaku yang baik secara istiqomah 

atau teguh, sehingga menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang dipertahankan 

akhirnya menjadi budaya. Menurut penulis, pembiasaan perilaku yang baik 

menuju budaya sekolah tidak cukup ditangani oleh perangkat dan mekanisme 

kerja sekolah yang ada selama ini. Tapi perlu ada bentukan tim khusus menangani 

pembiasaan ini. Sekalipun orang-orang yang mengisi tim tersebut adalah 

perangkat-perangkat yang ada di sekolah itu sendiri. Setidaknya ada kesan kuat 

terhadap keseriusan penanganan dengan terbentuknya tim tersebut, disamping 

menghindari benturan dan ketidak pastian tanggung jawab. Untuk melakukan 

evaluasi, membutuhkan kemauan yang kuat terutama dari pimpinan sekolah. Dari 

kemauan itu pimpinan dapat menstranformasikan kepada guru, siswa dan tenaga 

kependidikan lainnya. Komitmen dan dukungan guru, siswa, dan tenaga 

kependidikan lainnya mutlak dibutuhkan. Sehingga semua unsur sekolah dapat 

bekerja sama untuk mewujudkan budaya sekolah, yaitu budaya berakhlak mulia 

pada semua aktivitas pembelajaran, untuk mewujudkan tujuan pendidikan.  
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4. Ruang Lingkup Akhlak 

Keberhasilan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

siswa SD N 02 Margosari diuraikan menjadi empat pokok bahasan yaitu akhlak 

terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, 

akhlak terhadap lingkungan hidup. Kemudian dari keempat pokok bahasan 

tersebut diuraikan menjadi sub pokok bahasan, yaitu : 

1. Akhlak Terhadap Allah 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang mempunyai 

kewajiban mendidik siswanya, diantaranya mengarahkan dan membimbing 

siswanya agar menjalankan ibadah kepada Allah sebagai wujud dari akhlak siswa 

kepada Allah. Diantaranya adalah menjalankan shalat wajib berjamaah, berlatih 

puasa ramadhan dan kebiasaan selalu berdo’a jika akan melakukan sesuatu. 

Berdasarkan observasi penulis, sebagian besar siswa sudah melakukan 

praktik shalat wajib yang diadakan pada hari jum’at jam 13.30- 15.00 wib, yang 

diikuti oleh siswa kelas IV dan V secara bergantian. Adapun pembina atau 

pelatihnya direkrut dari kalangan guru, atau profesional yang berkompeten dengan 

bidang yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan keberhasilan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak siswa. Dalam mengajarkan shalat kepada 

siswa, guru pendidikan agama Islam praktik langsung. Guru Pendidikan Agama 

Islam memberi contoh satu kali, kemudian siswa disuruh shalat berjamaah, guru 

Pendidikan Agama Islam mengawasi dan membenarkannya jika ada siswa yang 

keliru gerakannya. Sedangkan do’a shalat diberikan secara berangsur-angsur. Hal 

ini dilakukan agar siswa tidak merasa terbebani sehingga berangsur-angsur akan 

melaksanakan dengan benar baik gerakannya maupun bacaannya.
43

 

Berdasarkan wawancara penulis, khusus untuk bulan ramadhan para siswa 

diberi buku kegiatan bulan Ramadhan untuk mencatat kegiatan keagamaan selama 

satu bulan. Sebagai bukti mengikuti kegiatan tersebut, dimintakan tanda tangan 

penceramah atau imam shalat. Hal ini dilakukan dengan tujuan melatih siswa 

mengikuti kegiatan keagamaan, kedisiplinan dan tanggung jawab. Kegiatan 

tersebut ditekankan kepada siswa agar tertanam kedisiplinan dan rasa tanggung 
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jawab serta akan menjadi kebiasaan untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan 

selalu menjalankan perintah agama Islam, seperti shalat, puasa pada bulan 

ramadhan. 
44

 

Berdasarkan wawancara penulis, sebagian siswa berlatih puasa pada bulan 

Ramadhan, sebagian lagi siswa kadang-kadang, sedangkan yang belum pernah 

tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mulai belajar 

untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadhan, walaupun ada beberapa 

siswa yang dalam menjalankan tidak genap satu bulan penuh. Mayoritas siswa 

selalu berdo’a ketika makan baik sebelum maupun sesudahnya. Kenyataan 

tersebut menunjukkan pengamalan keagamaan siswa cukup baik, walaupun 

bersifat latihan. Siswa masih memerlukan latihan yang terus menerus dengan 

harapan kelak akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
45

 

2. Akhlak Terhadap Orang Tua 

Akhlak siswa terhadap orang tua merupakan salah satu wujud 

menghormati orang tua dengan berbicara yang baik dan bila dipanggil akan 

menjawab dengan segera dan jika diperintah tidak pernah membantah. Menurut 

agama Islam kewajiban berbakti kepada orang tua kedudukannya sesudah taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian keridhaan Allah terletak pada keridhaan 

orang tua serta kemurkaan Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Orang 

tua dengan kebesaran jiwanya memelihara dan memelihara dan mendidik anak-

anaknya hingga menjadi dewasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang anak 

berbakti kepada kedua orang tua. 

Berdasarkan wawancara penulis, ternyata siswa yang selalu minta izin 

apabila mau pergi cukup tinggi, sedangkan yang kadang-kadang dan belum 

pernah minta izin apabila mau pergi sebagian kecil saja. Hal ini membuktikan 

bahwa siswa menghormati dan menghargai orang tuanya. Walaupun masih ada 

yang kadang-kadang minta izin. Sikap lain akhlak terhadap orang tua diantaranya 

adalah berdo’a untuk orang tua, jika dipanggil orang tuanya menyahut dengan 

segera. 
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Berdasarkan wawancara penulis, kepatuhan anak kepada orang tua cukup 

baik, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar tidak pernah membantah jika 

diperintah, sebagian lagi pernah membantah, serta sisanya siswa sering 

membantah. Namun siswa yang sering membantah perintah orang tua mulai ada 

perubahan sedikit demi sedikit. Anak anak usia SD masih memerlukan bimbingan 

dan suri tauladan yang baik dari orang tuanya dan guru pendidikan agama Islam.
46

 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa menjawab selalu 

mendo’akan orang tua. Hal ini dapat dilihat pada siswa yang menjawab ya, selalu 

mendo’akan orang tua. Kemudian ada juga yang menjawab kadang-kadang 

mendo’akan orang tua. Lalu penulis melakukan observasi, bahwa siswa bisa 

membaca do’a untuk kedua orang tua. Dari wawancara dan observasi penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa sudah sadar bahwa kita wajib 

mendo’akan kedua orang tua. 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa selalu menjawab dengan 

cepat apabila di panggil orang tua. Hal ini dapat terlihat pada siswa yang 

menjawab ya, selalu menjawab dengan cepat apabila di panggil orang tua. 

Kemudian yang menjawab kadang-kadang apabila dipanggil orang tua 

kebanyakan siswa lebih menjawab tidak. Oleh karena itu, guru pendidikan agama 

Islam harus mencermati keadaan yang demikian itu, agar perkembangan 

kepribadian siswa berjalan secara wajar sesuai dengan aturan agama Islam. 

Adapun upaya guru pendidikan agama Islam adalah menanamkan kepada siswa-

siswanya bahwa kita wajib selalu taat, hormat dan sayang kepada orang tua kita. 

3. Akhlak Terhadap Guru 

Berdasarkan observasi penulis, guru Pendidikan Agama Islam 

menanamkan kebiasaan kepada siswa akan pentingnya sapa, santun, salam, salim 

ketika bertemu dengan guru, dan sesama teman (hidden curriculum).
47

 Kemudian 

diperkuat dengan wawancara penulis, bahwa akhlak terhadap guru Pendidikan 

Agama Islam cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari siswa yang menjawab ya, 

siswa menjawab dan memberi salam jika bertemu dengan guru. Sebagian lagi 
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kadang kadang siswa melakukan menjawab dan memberi salam jika merasa tidak 

dapat menghindar apabila bertemu dengan guru, sedangkan sebagian lagi 

menjawab diam saja atau menghindar apabila bertemu dengan guru.
48

 

Guru Pendidikan Agama Islam telah mengajarkan bahwa sebagai orang 

Islam, apabila bertemu dengan sesama orang Islam disunnahkan untuk 

mengucapkan salam dan wajib menjawab salam. Selain itu, jika akan masuk dan 

keluar kelas selalu dibiasakan untuk mengucapkan salam. Guru Pendidikan 

Agama Islam memberikan pengertian bahwa mengucapkan salam artinya 

mendo’akan sesama muslim termasuk guru Pendidikan Agama Islam sendiri.
49

 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa menjawab tidak pernah 

pulang sekolah belum waktunya (membolos). Hal ini dapat dilihat sebagian besar 

menyatakan tidak pernah pulang sekolah belum waktunya (membolos). 

Sedangkan pernah pulang sekolah belum waktunya (membolos), hanya dua saja.
50

 

Kemudian penulis melakukan observasi, bahwa mayoritas siswa tidak pernah 

pulang sekolah belum waktunya (membolos), namun ada dua siswa saja yang 

membolos.
51

 

Berdasarkan observasi penulis, mayoritas siswa selalu memperhatikan 

guru Pendidikan Agama Islam memberikan pelajaran dikelas. Meskipun masih 

ada siswa yang tidak memperhatikan guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

pelajaran dikelas.
52

 Kemudian diperkuat dengan wawancara penulis, bahwa 

mayoritas siswa selalu memperhatikan guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan pelajaran dikelas. Hal ini terlihat dari siswa yang menjawab ya, 

selalu memperhatikan guru Pendidikan Agama Islam memberikan pelajaran 

dikelas, sedangkan yang menjawab kadang-kadang memperhatikan apabila guru 

Pendidikan Agama Islam memberikan pelajaran dikelas dan yang menjawab tidak 

memperhatikan guru Pendidikan Agama Islam memberikan pelajaran dikelas 

tidak ada. 
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Berdasarkan observasi penulis, mayoritas siswa selalu mengerjakan tugas 

yang diberi oleh guru Pendidikan Agama Islam.
53

 Kemudian diperkuat dengan 

wawancara penulis, bahwa mayoritas siswa selalu mengerjakan tugas yang diberi 

oleh guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari responden yang 

menyatakan selalu mengerjakan tugas yang diberi oleh guru Pendidikan Agama 

Islam. Sedangkan yang menjawab kadang-kadang mengerjakan tugas yang diberi 

oleh guru Pendidikan Agama Islam dan yang menyatakan tidak pernah 

mengerjakan tugas yang diberi oleh guru pendidikan agama Islam tidak ada.
54

 

Mengenai perhatian siswa saat guru Pendidikan Agama Islam memberikan 

pelajaran dikelas, dapat dipahami bahwa sikap siswa terhadap guru termasuk 

kategori baik, walaupun masih ada yang tidak memperhatikan guru Pendidikan 

Agama Islam memberikan pelajaran di kelas. Dalam mengatasi siswa yang 

demikian itu, guru Pendidikan Agama Islam mendekati secara langsung dan 

dengan sabar mengajak siswa tersebut untuk memperhatikan seperti siswa yang 

lain. Kemudian siswa yang membolos, guru Pendidikan Agama Islam menegur 

pada keesokan harinya. Jadi secara keseluruhan tingkat keberhasilan pendidikan 

akhlak khususnya akhlak siswa kepada guru pendidikan agama Islam sudah baik, 

walaupun masih ada siswa belum sepenuhnya melaksanakan nasihat guru 

Pendidikan Agama Islam. Siswa masih memerlukan kesabaran dan ketekunan 

dalam menerima pembelajaran yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam.
55

 

4. Akhlak Terhadap Saudara 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa menyayangi saudaranya 

walaupun masih ada yang kadang sulit dipahami. Sedangkan siswa yang lain tidak 

menyayangi karena belum atau tidak mempunyai saudara. Hal tersebut tidak 

terlepas dari berhasilnya pendidikan yang dilaksanakan oleh SDN 02 Margosari 

dan peran orang tua di rumah, mempunyai pengertian bahwa pendidikan akhlak 

yang di sampaikan sedikit demi sedikit tertanam dalam jiwa para siswa. Siswa 
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yang masih kadang-kadang menyayangi perlu ditanamkan sikap kepedulian 

kepada saudaranya, karena lingkungan yang tepat adalah keluarga sendiri.
56

 

5. Akhlak Terhadap Teman 

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa yang menyatakan tidak pernah 

mengambil barang milik teman, semuanya bagus dan responnya tinggi, tidak ada 

yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Sedangkan yang menyatakan kadang-

kadang dan sering mengambil barang milik teman, tidak ada. Hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa sudah menyadari bahwa mencuri itu perbuatan yang 

tercela dan berdosa.
57

 Kemudian diperkuat dengan observasi penulis, bahwa tidak 

ada siswa yang mengambil barang milik temannya sendiri.
58

 

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa mayoritas siswa menyatakan tidak 

pernah berkelahi dengan teman, sedangkan yang menjawab kadang-kadang hanya 

ada 2 orang saja.
59

 Kemudian diperkuat dengan observasi bahwa mayoritas siswa 

tidak pernah berkelahi dengan teman, namun ada 4 siswa yang sering berkelahi, 

karena rebutan mainan. Lalu guru Pendidikan Agama Islam memberikan teguran 

kepada siswa yang berprilaku tidak baik dengan memberikan sanksi atau 

hukuman yang bersifat positif atau membangun, misalnya siswa disuruh 

menghafal surat-surat pendek, do’a sehari-hari dan sebagainya, serta siswa diberi 

nasihat dan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatan tidak terpuji tersebut.
60

 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa menyatakan apabila ada 

teman yang sakit, cepat-cepat menengoknya, sebagian lagi ada menjawab kadang-

kadang menengok, dan ada pula yang menjawab tidak mau tahu apabila ada 

temannya yang sakit, namun hanya beberapa orang saja. Artinya, jika teman yang 

akrab saja yang menengok, sedangkan tidak akrab kadang-kadang menengok 

apabila ada rombongan kelas. Untuk siswa yang menjawab tidak mau tahu apabila 

ada temannya yang sakit, guru Pendidikan Agama Islam perlu menanamkan 

kepada siswa, sikap kepedulian kepada temannya. Kemudian diperkuat dengan 
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observasi penulis, bahwa apabila ada siswa yang sakit, maka teman-teman yang 

lain cepat menengoknya.
61

 

Berdasarkan wawancara penulis, mayoritas siswa menyatakan ikut 

membantu apabila ada teman yang terkena musibah, sebagian lagi ada menjawab 

kadang-kadang membantu apabila ada teman yang terkena musibah, dan ada pula 

yang menjawab membiarkan saja apabila ada teman yang terkena musibah.
62

 

Kemudian diperkuat dengan observasi penulis, ada siswa yang terjatuh, kemudian 

siswa yang lainnya membantu dan membawanya ke UKS. Hal ini menunjukkan 

bahwa solidaritas siswa sangat tinggi. Walaupun masih ada siswa yang 

membiarkannya saja. Untuk siswa yang menjawab membiarkannya saja, maka 

guru Pendidikan Agama Islam perlu menanamkan kepada siswa, sikap kepedulian 

kepada temannya.
63

 

6. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan rasa cinta dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan, dengan berbagai kegiatan, dengan harapan 

akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga akan merasa bertanggung jawab dan 

memeliharanya. Adapun kegiatan yang dilakukan sekolah adalah dengan kerja 

bakti untuk membersihkan taman sekolah. Berdasarkan wawancara penulis, 

mayoritas siswa melakukan kerja bakti untuk membersihkan taman sekolah. Jadi 

dapat diketahui bahwa siswa selalu bergotong royong sangat tinggi, kemudian 

yang kadang-kadang bergotong royong menunjukkan sedang-sedang saja 

responnya dan yang tidak pernah bergotong royong hanya beberapa siswa saja. 

Kemudian diperkuat dengan observasi penulis, bahwa siswa bergotong royong 

untuk membersihkan taman sekolah. Dari hal tersebut dapat dikatakan sudah 

cukup baik, walaupun perlu ditingkatkan lagi bagi siswa yang kadang-kadang 

bergotong royong.
64

 

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa mayoritas siswa menyatakan 

selalu membersihkan lingkungan rumah yang kotor. Hal ini dapat terlihat dari 
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siswa yang menjawab ya, selalu membersihkan lingkungan rumah yang kotor, 

sedang yang menjawab kadang-kadang membersihkan lingkungan rumah yang 

kotor, hanya ada beberapa siswa saja. 

7. Akhlak Terhadap Lingkungan Sosial 

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa mayoritas siswa menyatakan 

selalu bersikap mengalah (sabar) apabila mendapatkan perlakuan yang tidak baik 

oleh anak tetangga. Hal ini dapat terlihat dari siswa yang menjawab ya, selalu 

bersikap mengalah (sabar) apabila mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh 

anak tetangga. Kemudian yang menyatakan membiarkan saja apabila 

mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh anak tetangga dan yang menyatakan 

membalas apabila mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh anak tetangga 

hanya sebagian kecil saja.
65

 

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa mayoritas siswa menyatakan 

selalu memberi apabila ada orang yang meminta-minta. Hal ini dapat terlihat dari 

siswa yang menjawab ya, selalu memberi apabila ada orang yang meminta-minta. 

Kemudian yang menyatakan kadang-kadang memberi apabila ada orang yang 

meminta-minta dan yang menjawab belum pernah memberi apabila ada orang 

yang meminta-minta hanya beberapa siswa saja. Semua ini dilakukan dengan 

harapan agar siswa tergugah dan tertanam dalam jiwa mereka rasa bersyukur, 

sehingga menimbulkan sikap ingin memelihara dan memanfaatkannya dengan 

baik kelak di kemudian hari. 

Jadi penulis menyimpulkan akhlak siswa SDN 02 Margosari adalah baik. 

Hal ini terlihat dalam analisis data dari hasil observasi yang menunjukkan siswa 

melakukan akhlak terpuji dan wawancara yang menunjukkan siswa selalu 

menjawab persentase tinggi mengenai akhlak terpuji. 

Siswa kelas V SDN 02 Margosari menjawab sub indikator ruang lingkup 

akhlak dengan baik. Adapun sub indikator ruang lingkup akhlak yaitu : 

1. Siswa melaksanakan shalat 

2. Siswa berlatih puasa ramadhan 

3. Siswa selalu berdo’a jika akan melakukan sesuatu 

4. Siswa selalu minta izin apabila mau pergi,  
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5. Siswa tidak pernah membantah jika diperintah 

6. Siswa selalu mendo’akan orang tua 

7. Siswa selalu menjawab dengan cepat apabila di panggil orang tua 

8. Siswa menjawab dan memberi salam jika bertemu dengan guru 

9. Siswa selalu memperhatikan guru pendidikan agama Islam memberikan 

pelajaran dikelas 

10. Siswa selalu mengerjakan tugas yang diberi oleh guru pendidikan agama 

Islam 

11. Siswa tidak pernah pulang sekolah belum waktunya (membolos) 

12. siswa menyayangi saudaranya,  

13. Siswa tidak pernah mengambil barang milik teman 

14. Siswa tidak pernah berkelahi dengan teman 

15. Siswa menjenguk apabila ada teman yang sakit 

16. Siswa ikut membantu apabila ada teman yang terkena musibah 

17. Siswa melakukan kerja bakti untuk membersihkan taman sekolah,  

18. Siswa selalu membersihkan lingkungan rumah yang kotor 

19. Siswa selalu bersikap mengalah (sabar) apabila mendapatkan perlakuan yang 

tidak baik oleh anak tetangga 

20. Siswa selalu memberi apabila ada orang yang meminta-minta. 

Dari keterangan diatas, siswa masih ada yang berkelahi dan apabila teman 

sakit, kadang-kadang menengok. Setiap siswa menjawab 2 sub indikator ruang 

lingkup akhlak, maka nilanya 1. Indikator akhlak siswa yaitu : 

10  = Sangat Baik 

8 = Baik 

6 = Cukup Baik 

4 = Buruk 

2 = Sangat Buruk  

 

b. Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Akhlak Siswa SDN 02 Margosari 

Berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam, tidaklah mampu berjalan dengan baik, karena adanya berbagai kendala 

yang meliputi sebagai berikut : 

      a. Siswa belum terbiasa melakukan ibadah seperti shalat maupun baca tulis   

Al-Qur’an 

      b. Tingkat ketaqwaan orang tua dalam beribadah masih rendah, siswa aktif 

ibadah di sekolah, di rumah tidak. 
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c. Kemampuan baca tulis al-Qur’an belum baik, karena tidak dibiasakan di 

rumah. 

d. Merasa terpaksa, karena kebiasaan di rumah tidak demikian.
66

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tentu tidak selancar seperti yang 

diharapkan, semua itu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diidentifikasi 

hambatan pelaksanaan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina 

akhlak siswa SDN 02 Margosari diantaranya :
67

 

a. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Guru Pendidikan Agama Islam merupakan orang tua kedua dari ibu bapak 

dirumah. Ketika guru Pendidikan Agama Islam tidak mampu dalam 

bertingkah laku dan menjaga amanat yang sudah ada, maka sudah tentu 

berefek pada ketidak efektifan siswa dalam belajar. Artinya siswa tidak 

termotivasi untuk belajar dan sudah tentu akan meniru tingkah laku guru 

pendidikan agama Islam tersebut, misalnya tidak tepat waktu, tentu saja 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa, karena seharusnya materi 

yang disampaikan secara maksimal tetapi dengan keterlambatan guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut, maka otomatis waktu untuk 

menyampaikan materi berkurang dan berefek pada ketidakmaksimalan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini yang menyebabkan guru 

Pendidikan Agama Islam kurang membina akhlak siswa. 

2. Terbatasnya waktu, dan padatnya materi. Materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar (SD) memiliki alokasi waktu 3 jam 

pelajaran x 30 menit dalam satu minggu sehingga kedalaman materi 

dianggap kurang, perlu penambahan waktu diluar kelas. Sehingga guru 

Pendidikan Agama Islam dan siswa memerlukan kegiatan ekstra, karena 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam harus mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor.  
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3. Guru Pendidikan Agama Islam belum melakukan secara maksimal dalam 

membina akhlak siswa, yaitu belum melakukan evaluasi yakni belum 

mengadakan curah pendapat, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis 

masalah dengan teknik tertentu, mencari alternatif pemecahan, 

menentukan tindakan pemecahan masalah, merencanakan tindakan, 

melakukan tindakan dan mengevaluasi tindakan. 

b. Siswa 

1. Siswa berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam tingkat 

pemahaman, pengamalan serta penghayatan agama Islam berbeda-beda. 

Dan dengan ini tentunya ada siswa yang berasal dari keluarga yang sudah 

memiliki pemahaman, pengamalan, dan penghayatan agama Islam tinggi 

tetapi juga ada yang berasal dari kelurga yang pemahaman, pengamalan, 

penghayatan agama Islam sedang dan rendah. Idealnya kelompok-kelompok 

tersebut harus dipisahkan agar mendapat perlakuan yang berbeda sehingga 

masing-masing kelompok memperoleh perhatian, mana yang kurang dalam 

pengetahuan agama Islam lebih di intensifkan lagi dalam pembelajaran. 

2. Minat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran, karena kalau minat siswa rendah maka dia tidak akan tertarik 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun cara untuk meningkatkan 

minat siswa yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa dengan 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang aktif bertanya dan pujian 

kepada siswa yang berperilaku baik. 

c. Orang Tua  

Kurangnya perhatian orang tua. Kesibukan orang tua sangat berpengaruh 

terhadap pembinaan akhlak anak, dimana perhatian orang tua sangat diperlukan. 

Faktor orang tua adalah faktor utama dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu orang tua yang kurang memperhatikan 

pendidikan agama anaknya akan jauh pula anaknya dari nilai-nilai religious. Hal 

ini dapat dilihat dari para orang tua apabila melihat anaknya tidak mampu 

menguasai pelajaran exact, maka orang tua cenderung resah sehingga mereka 

sibuk mencari guru privat untuk anaknya. 
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d. Masyarakat 

Pergaulan siswa sangat berpengaruh sekali terhadap pembinaan akhlak 

siswa, karena pengaruh pergaulan tersebut, siswa terpaksa melakukan tindakan 

yang kurang baik, disebabkan adanya paksaan dari teman-temannya. Seperti 

mengajak membolos, mencuri dan lain-lain. Lingkungan siswa tidak selalu baik 

dan menguntungkan bagi siswa dalam pendidikan dan perkembangan jiwanya. 

Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa dan anak muda yang kurang 

bermoral atau perbuatan yang menjurus keprilaku yang merugikan orang lain atau 

diri sendiri dan dapat merangsang reaksi emosional siswa, khususnya dibidang 

afektif karena pendidikan akhlak sangat menitikberatkan pada bidang ini.
68

 

Sedangkan faktor pendukung upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa SDN 02 Margosari adalah : 

1. Sumber daya manusia (guru Pendidikan Agama Islam) yang bagus akan 

berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan membina akhlak siswa. Tanpa 

adanya Sumber Daya Manusia (guru Pendidikan Agama Islam) yang bagus 

tidak akan terjadi pengelolahan kelas dengan baik, lagi pula kualitas dan 

kuantitas belajar siswa di kelas tergantung pada banyak faktor diantaranya 

adalah guru. Jadi guru Pendidikan Agama Islam harus mempunyai Sumber 

Daya Manusia yang bagus agar dapat membina akhlak siswa, artinya guru 

Pendidikan Agama Islam harus memberikan tauladan yang baik.  

2. Adanya perhatian guru Pendidikan Agama Islam terhadap siswa serta 

keteladanan dan kesabaran guru Pendidikan Agama Islam.  Karena 

keteladanan seorang pendidik sangatlah penting dalam proses tercapainya 

pendidikan akhlak. Kemudian adanya kesabaran dan perhatian guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap siswa, bahkan sampai hafal nama setiap 

siswa maka terjalin hubungan batin yang harmonis antara guru Pendidikan 

Agama Islam dan siswa. 

3. Sarana dan prasarana yang memadai. Dalam upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membina akhlak siswa tentu saja membutuhkan berbagai 
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sarana dan prasarana, dan waktu yang cukup besar agar dapat mendukung 

upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa. 

4. Input siswa yang cukup tinggi akan mempermudah upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak siswa, karena guru  Pendidikan 

Agama Islam akan lebih cepat dan mudah mentransfer ilmunya. 

5. Adanya kegiatan ekstra keagamaan adalah faktor yang sangat mendukung 

upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa, 

contohnya adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) pada hari jum’at, 

karena dengan adanya kegiatan inilah yang memberi kesempatan pada siswa 

agar berakhlak baik. Karena penulis rasa alokasi waktu 3 jam pelajaran x 35 

menit dalam satu minggu tidak akan cukup untuk materi Pendidikan Agama 

Islam. Selain diadakannya TPA, kegiatan ekstra keagamaan yang lain 

adalah pesantren kilat pada bulan Ramadhan, halal bihalal antara siswa dan 

guru di bulan Syawal dan mengadakan peringatan hari besar Islam, seperti 

Maulid Nabi dan Isra’ Miraj.
69

 

c. Solusi untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Guru 

PendidikanAgama Islam dalam Membina Akhlak Siswa SDN 02 

Margosari 

Solusi untuk mengatasi permasalahan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa SDN 02 Margosari, adalah sebagai berikut :
70

 

a. Siswa belum terbiasa melakukan ibadah seperti shalat dan kemampuan baca 

tulis al-Qur’an belum baik. Maka guru Pendidikan Agama Islam mengadakan 

kegiatan ekstra keagamaan, yakni adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

pada hari jum’at jam 13.30- 15.00 wib, yang diikuti oleh siswa kelas IV, V dan 

VI secara bergantian. Adapun pembina atau pelatihnya direkrut dari kalangan 

guru, atau profesional yang berkompeten dengan bidang yang bersangkutan. 

b. Tingkat ketaqwaan orang tua dalam beribadah masih rendah, siswa aktif ibadah 

di sekolah, di rumah tidak, serta siswa merasa terpaksa, karena kebiasaan di 

rumah tidak demikian. Maka solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut 
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adalah guru pendidikan agama Islam memberi tahu dan menganjurkan siswa 

untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian orang 

tua juga harus bisa menjadi suri tauladan untuk anaknya. Karena setelah 

sampai dirumah, siswa dibina oleh orang tuanya masing-masing dalam 

berakhlak, orang tua harus memberikan pengarahan atau pembinaan akhlakul 

karimah supaya anaknya dapat melakukan hal-hal yang baik. Di sekolah hanya 

beberapa jam saja dalam pembinaan, sisanya sudah tanggung jawab orang tua 

kembali. Selain itu, adanya kesadaran siswa yang tumbuh dari dalam diri siswa 

untuk selalu melaksanakan perbuatan yang terpuji dalam kehidupan sehari-

hari. Faktor ini menjadikan pengaruh yang sangat kuat dalam terlaksananya 

pembinaan akhlak siswa. 

Jika ada faktor-faktor yang menghambat suatu proses, maka perlu adanya 

solusi untuk mengatasinya. Adapun solusi-solusi untuk mengatasi beberapa 

hambatan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa 

SDN 02 Margosari yang sudah cukup bagus adalah : 

1. Sekolah mengadakan kegiatan ekstra keagamaan, yakni adanya Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA) pada hari jum’at, agar siswa memiliki ketuntasan 

dalam belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2. Sekolah menggalakkan kegiatan peringatan hari besar Islam dengan isi 

ceramah, mengadakan perlombaan adzan, tartil qur’an, sari tilawah, cerdas 

cermat dengan maksud agar siswa dapat mengambil hikmah ataupun manfaat 

dari pelaksanaan tersebut.  

3. Sekolah mengadakan diklat dan pelatihan guru Pendidikan Agama Islam  untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia (guru pendidikan agama Islam) SDN 02 

Margosari karena sekolah tidak akan maju kalau kemampuan gurunya tidak 

ditingkatkan. 

4. Kalau materi padat, sedangkan alokasi waktunya terbatas maka untuk 

mengatasinya bisa disiasati dengan menyeleksi kompetensi-kompetensi yang 

paling esensial dan kurang esensial. Dalam kurikulum Pendidikan Agama 

Islam pada setiap semester disediakan alokasi waktu yang dapat dipergunakan 

untuk menyajikan materi pelajaran dari setiap pokok bahasan. Pemanfaatan 
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waktu yang tersedia tidak merupakan sesuatu yang kaku, tetapi bersifat luwes 

yang disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa dan kondisi daerah tersebut. 

5. Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa 

dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri 

siswa. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat, 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat 

seseorang tidak akan melakukan sesuatu. Agar minat siswa mempelajari 

Pendidikan Agama Islam meningkat, guru pendidikan agama Islam di SDN 02 

Margosari selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap para siswanya. 

6. Diadakannya musyawarah guru Pendidikan Agama Islam, untuk 

mengembangkan kemampuan serta mengimplementasikannya dalam praktik 

mengajar. Kemudian mengikuti diklat guru PAI, agar meningkatkan 

kemampuan guru Pendidikan Agama Islam. 

7. Pihak sekolah menjembatani kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dan 

orang tua agar guru Pendidikan Agama Islam mengerti kelemahan dan 

kekurangan siswanya dan orang tua mengerti kekurangan anaknya dari laporan 

guru Pendidikan Agama Islam. 

8. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya guru 

Pendidikan Agama Islam membina akhlak siswa, karena tanpa adanya sarana 

dan prasarana yang memadai maka upaya guru Pendidikan Agama       Islam 

dalam membina akhlak siswa tidak bisa terlaksana dengan sempurna. 
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