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ABSTRAK 

 

Guru merupakan sosok pemegang keberhasilan pendidikan dan menempati 

posisi yang sangat vital dan menentukan. Seorang guru dituntut untuk lebih 

professional dan memiliki sifat sensitif terhadap perkembangan peserta didiknya. 

Dengan demikian peran guru akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Peran 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta didik adalah 

sebagai penerus yang nantinya akan memegang masa depan bangsa, dan sangat 

dibutuhkan sekali bahwa generasi yang mempunyai kualitas intelektual yang tinggi, 

dengan kualitas mental yang sehat. Guru Pendidikan Agama Islam dalam membina 

kesehatan mental sangatlah penting. Karena dengan mental yang sehat diharapkan 

peserta didik akan tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh guru, orang 

tua, dan lingkungan sekitarnya. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pembinaan  

kesehatan mental peserta didik di SDN 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaiamana peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina kesehatan mental peserta didik di SDN 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang 

menekankan pada makna, penalaran, serta menggambarkan apa adanya mengenai 

perilaku objek yang sedang diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah 

observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun dalam pengambilan kesimpulan 

menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta 

atau pristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

 

Permasalahan penelitian ini terjawab dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa Pembinaan kesehatan mental dapat dilihat dari usaha-usaha 

yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung kabupaten Lampung Selatan dalam rangka membentuk akhlak mulia adalah 

memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana sekolah yang religius, 

memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan), membiasakan anak didik untuk 

taat beribadah, bekerjasama dengan orang tua/ wali murid, memasukkan unsur-unsur 

akhlak dalam setiap materi pelajaran, mengajak anak didik untuk tadabbur alam, dan 

mengajak anak didik untuk peduli terhadap sesama teman. Partisipasi siswa SDN 1 

Way Huwi Kecamatan Jatiagung dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar cukup 

baik.  

 

 



  



  



MOTTO 

 

                  

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad: 7)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap judul ini, berikut 

penulis sampaikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan: 

1. Peran guru  

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.
2
 Guru adalah pendidik, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul di pundak orang tua.
3
 Tugas dan kewajiban yang 

dilakukan oleh seorang Guru dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas 

pada peserta didik di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Peranan guru bagi 

pendidikan Indonesia adalah mendidik serta membina anak didik dengan 

memberikan dan menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan yang paling penting 

adalah nilai-nilai agama kepadanya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas guru adalah membina dan mendidik. 

Mendidik sendiri mempunyai makna yang cukup luas jika dikaji secara mendalam, 

mendidik disini sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar sebagaimana dalam 

bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, 

membiasakan hal yang baik dan sebagainya. 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,1990) hal.667 
3
 Zakiah  Daradjat, dkk. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal. 39 



2. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi 

latihan, ajaran, bimbingan  mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan 

agama Islam adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan 

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan agama itu.
4
 Sementara itu Al-ustadz 

Khursyid Ahmad mengatakan bahwa Islam adalah agama dari Allah, mengandung 

peraturan (susunan) hidup, diturunkan oleh al-Kholiq, pencipta yang maha agung, 

agar manusia mendapat petunjuk sinar-Nya.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa guru Pendidikan 

Agama Islam  adalah  seorang anggota masyarakat yang memiliki profesi sebagai 

pengajar untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada seorang atau 

kelompok. 

3. Membina Kesehatan Mental  

Membina berasal dari kata dasar “bina” yang berarti membangun; 

mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik.
6
 Pembinaan merupakan usaha atau 

tindakan membangun dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan kesehatan mental yaitu keadaan 
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Pustaka,1990) hal. 
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 Arifin Bey, Kami Pilih Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1995) hal. 30 

 
6
 Op.cit  hal. 117 

 



batin, cara berpikir dan berperasaan
7
 yang bukan berkaitan dengan badan atau 

tenaga. Sehingga bukan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan, melainkan 

juga pembangunan batin dan watak.  

Dalam pandangan ahli kesehatan mental, kenakalan anak dan remaja, 

adalah ungkapan dari gangguan emosi (emotional disturbances). Anak yang 

mengalami kekecewaan, kecemasan, ketegangan batin, konflik dan sebagainya, 

berusaha mengatasi dan mengungkapkan perasaan yang tidak menyenangkan itu 

dengan berbagai cara, antara lain dengan kelakuan yang bersifat mengganggu, 

menyerang orang lain atau menyerang dirinya sendiri.
8
 

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi 

membina kesehatan mental adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh 

orang-orang atau lembaga yang mempunyai tujuan terhadap perkembangan 

seseorang untuk diarahkan pada sasaran yang dituju, yang berhubungan dengan 

semua unsur jiwa yaitu emosi, fikiran, dan sikap perasaan yang semuanya itu akan 

berpengaruh terhadap tingkah laku. 

4. Peserta Didik/ Peserta didik 

   Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik 

secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui 

                                                           
7
 Suharso dan Retnoningsih Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya Karya: 

2011) hal. 399 
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 Zakiah Daradjat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) 

hal. 97 

 



lembaga pendidikan.
9
 Peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

peserta didik/ siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan 

5. Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi merupakan salah satu dari 2 sekolah 

dasar yang ada di Desa Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan dan berada di lingkungan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 

Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih dalam 

mengenai Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kesehatan Mental 

Peserta didik di SDN 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan 

B. Alasan Memilih Judul 

Peneliti mengambil judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Kesehatan Mental Peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi, 

dengan alasan sebagai berikut: 

                                                           
9
 Arif Arifuddin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta :  kultura, 2008), hal. 71. 

 



1. Membina kesehatan mental merupakan kewajiban setiap guru dan warga 

sekolah untuk diberikan kepada peserta didik agar mencapai keberhasilan 

mental peserta didik yang sehat dan kuat.  

2. Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan memiliki komitmen 

mendidik dan membina kepada peserta didiknya melalui mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Hal ini didasarkan karena sadar betul akan perannya 

sebagai lembaga yang bertugas mengajarkan ilmu-ilmu baik umum maupun 

agama kepada peserta didik. 

C. Latar Belakang Masalah 

Hidup tidak bisa lepas dari pendidikan, mulai dari masa buaian hingga tua 

manusia tak lepas dengan pendidikan, karena manusia diciptakan bukan sekedar 

untuk hidup. Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti 

diwujudkan, dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat pendidikan. Sejalan 

dengan firman Allah dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11  

            

                      

  

Artinya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

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

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



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

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10

 

 

Ayat di atas menjadi dasar bahwa salah satu perbedaan antara manusia 

dengan makhluk lain, yang membuatnya lebih unggul dan lebih mulia. Pendidikan 

dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam 

membentuk generasi mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas, berwawasan luas dan bertanggungjawab 

serta mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam maknanya yang luas 

senantiasa menstimulir, menyertai dan membimbing perubahan-perubahan dan 

perkembangan hidup serta kehidupan umat manusia. 

Demikian strategisnya peranan pendidikan tersebut, sehingga umat 

manusia senantiasa serius terhadap masalah tersebut. Bagi umat Islam, 

menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berwawasan luas serta 

bertanggung jawab melalui pendidikan, itu merupakan suatu kewajiban bagi 

semua insan manusia. Allah berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 122 

                     

              

 

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

                                                           
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Hikmah) (Bandung: penerbit 
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memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 

 

Pendidikan Agama Islam juga dapat diartikan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan prestasi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

yang sehat, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk 

mewujudkan semua itu diperlukan usaha yang sangat serius mulai dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, sekolah dan juga guru serta orang tua. 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam juga harus mengantarkan manusia 

menjadi pribadi yang senantiasa tumbuh berkembang. Peranan dunia pendidikan 

tidak disangsikan lagi, dengan Pendidikan Agama Islam akan tercipta generasi 

yang memiliki sumber daya yang kompeten, berakhlak mulia.
11

 Dengan 

memperhatikan isi hakikat pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional, 

pendidikan yang dimaksud tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan saja,  akan tetapi juga mencakup semua aspek dalam 

pendidikanya itu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan mental 

peserta didik adalah sebagai penerus yang nantinya akan memegang masa depan 

bangsa, dan sangat dibutuhkan sekali bahwa generasi yang mempunyai kualitas 
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intelektual yang tinggi, dengan kualitas mental yang sehat. Pendidik harus selalu 

memikirkan moral, tingkah laku dan sikap yang harus ditumbuhkan dan dibina 

pada anak didik. Maka dalam setiap pendidikan pengetahuan, harus ada 

pendidikan moral dan pembinaan kepribadian yang sehat. 

Kesehatan mental dalam sekolah haruslah ditegakkan. Untuk ini fungsi 

guru memegang peran yang sangat penting di samping factor-faktor yang lain.
12

 

Perlu diingat bahwa kepribadian guru mempunyai sifat menular. Sering kita lihat 

bahwa apa yang dilakukan guru mempunyai arti yang lebih penting daripada apa 

yang diucapkan guru. Cara berpakaian guru rapi atau tidak, cara guru berjalan 

menyeret atau mengangkat kakinya, dan sebagainya dengan mudah ditiru oleh 

peserta didik. Apabila guru selalu tenang, mudah marah, mempunyai sifat 

dominasi dan tidak memperdulikan peserta didik maka para peserta didik akan 

menunjukan rasa tegang dan “ugal-ugalan” dan hubungan sosialnya tidak baik. 

Demikian halnya dengan kebalikannya. Beberapa penyelidikan membuktikan 

bahwa peserta didik yang riang, gembira, bersemangat, penuh kepercayaan akan 

dirinya, serta suka tolong menolong, ternyata karena gurunya periang, ramah 

tamah, mantap emosinya dan selalu menunjukan sikap suka tolong menolong 

peserta didik.
13

 

Dalam pengertian yang sederhana kesehatan mental itu sudah dikenal sejak 

manusia pertama (Adam), karena Adam as merasa berdosa yang menyebabkan 
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jiwanya gelisah dan hatinya sedih. Untuk menghilangkan kegelisahan dan 

kesedihan tersebut, ia bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima serta ia 

merasa lega kembali.
14

 Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 37: 

                

Artinya: 

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah 

menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang. 

 

Lebih lanjut lagi al-Qur‟an telah menjelaskan bahwa ayat-ayat yang 

berkaitan dengan kesehatan mental dengan berbagai istilah yang digunakannya 

sebagai sesuatu yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Menurut langgulung, 

istilah-istilah tersebut adalah kebahagiaan, keselamatan, kejayaan, kemakmuran, 

dan kesempurnaan. Terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan uraian definisi 

kesehatan mental, meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan Tuhan, yang kesemuanya ditujukan untuk mendapatkan 

hidup bermakna dan bahagia dunia akhirat. 

Al-Qur‟an sebagai sumber ajaran Islam, sebenarnya bersifat hakiki dan 

tidak ada keraguan di dalamnya karena ia diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu 

apapun bentuk pengungkapan Al-Qur‟an setiap orang beriman ataupun orang yang 

mempergunakan akal sehatnya pasti akan menerima dan mengaku kebenarannya.
15
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Hadits sebagai sumber kedua ajaran Islam sesudah al-Qur‟an banyak pula 

menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Hadits yang 

berhubungan dengan kesehatan mental adakalanya yang berkaitan dengan 

psikoterapi, dan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Yang berkaitan dengan 

indikator kesehatan mental: 

1. Rasa aman 

2. Kanaah dan ridho 

3. Syukur dan sabar 

4. Rasa tanggung jawab
16

 

 

Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa kesehatan mental merupakan 

pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal 

mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain; serta 

terhindar dari gangguan-gangguan penyakit jiwa.
17

 

Definisi ini mendorong guru Pendidikan Agama Islam untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi peserta didik yang ada. Jangan 

sampai ada bakat pada peserta didik yang tidak bertumbuh dengan baik, atau yang 

digunakan dengan cara yang tidak menyenangkan.  

Frank, L.K merumuskan pengertian kesehatan mental secara lebih 

komprehensif dan melihat sisi kesehatan mental secara positif. Dia mengemukakan 

bahwa kesehatan mental merupakan orang yang terus menerus tumbuh, 

berkembang, dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan 
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penyesuaian (tanpa membayar terlalu tinggi biayanya sendiri atau oleh 

masyarakat) dalam berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tindakan 

dalam budayanya.
18

 

Zakiah Daradjat menetapkan indikator kesehatan mental dengan 

memasukan unsur keimanan dan ketakwaan. Menurutnya indikator kesehatan 

mental adalah sebagai berikut: 

1. Terbebas dari gangguan dan penyakit jiwa 

Gangguan jiwa (neurose) dan penyakit jiwa adalah akibat dari tidak 

mampunya orang menghadapi kesukaran-kesukarannya dengan wajar, atau tidak 

sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya. Contoh yang 

pertama hilang kesanggupan berbicara, hal ini terjadi karena ada tekanan perasaan, 

kecemasan, dan putus asa. Kedua, hysteria merupakan gangguan jiwa yang 

disebabkan karena tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan dan pertentangan 

batin. 

2. Terwujudnya keserasian antara unsur-unsur kejiwaan 

Pengertian terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-

fungsi kejiwaan adalah berkembangnya seluruh potensi kejiwaan secara seimbang 

sehingga manusia dapat mencapai kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani 

dan terhindar dari pertentangan batin, kegoncangan jiwa, dan keragu-raguan. 
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3. Mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri secara fleksibel dan 

menciptakan hubungan yang bermanfaat dan menyenangkan antar individu 

Usaha seseorang untuk melakukan penyesuaian diri yang sehat terhadap 

dirinya, yang mencakup pembangunan dan pengembangan seluruh potensi dan 

daya yang terdapat dalam dirinya serta berkemampuan untuk memanfaatkan 

potensi dan daya itu seoptimal mungkin sehingga penyesuaian membawa kepada 

kesejahteraan dan kebahagiaan diri dari orang lain. 

4. Mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya 

serta memanfaatkannya untuk dirinya dan orang lain 

     Maksudnya mengandung tuntutan kepada seseorang untuk meningkatkan 

keadaan masyrakat dan keadaan dirinya sendiri dalam masyarakat dalam arti ia 

tidak hanya memenuhi tuntutan masyarakat dan mengadakan perbaikan di 

dalamnya, tetapi juga dapat mengembangkan dirinya secara erasi di dalam 

masyarakat tersebut. 

5. Beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu berupaya merealisasikan 

tuntutan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kehidupan yang 

bahagia di dunia dan akhirat.
19

 

Antara fungsi-fungsi kejiwaan dan penyesuaian diri antara manusia dengan 

dirinya dan lingkungannya atau masyrakat hanya apat terwujud dan tercapai secara 

sempurna apabila usaha itu berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.  
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Sementara untuk memperoleh gambaran tentang mental yang sehat, berikut 

ini dikemukakan beberapa karakteristik yang disusun oleh para ahli kesehatan 

mental dari Amerika Serikat Robert Peck dan kawan-kawan bahwa yang 

mempunyai mental yang sehat adalah mereka yang mempunyai pertimbangan 

yang objektif (jujur, teliti, seadanya, tanpa menambah dan menguranginya) dan 

juga autonomy kemampuan seseorang untuk memperlakukan kejadian-kejadian 

sehari-hari atas pertimbangannya sendiri yang mandiri dan dewasa
20

 

Membina kesehatan mental peserta didik merupakan kewajiban bagi 

semua kalangan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak yang sangat diharapkan 

mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak 

terpuji.
21

  Adapun peran dari guru Pendidikan Agama Islam tersebut dalam 

membina kesehatan mental peserta didik antara lain memberikan pembinaan 

kepada peserta didik dengan arah yang jelas, berarti sudah ada pedoman yang 

akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut  

a. Perintah, tugas yang diberikan kepada anak-anak didik yang bersangkutan 

untuk memenuhi need for recognization-nya (kebutuhan untuk dihargai) 

b. Larangan, jika anak-anak kedapatan melakukan perbuatan yang menunjukan 

gejala-gejala penyerahan mutlak kepada naluri-naluri hewani belaka dan 

bisikan iblis. Menurut fitrahnya mereke ini ingin dihargai an dengan senang 

hati menerima petunjuk-petunjuk. 
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c. Teladan, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata yang menggambarkan, 

misalnya kedisiplinan.
22

 

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berujuan untuk mencapai 

kebahagian dunia dan akhirat, maka pendidik Islam lebih bertanggung jawab 

terhadap pembentukan kepribadian yang baik yang mencerminkan nilai-nilai yang 

islami pada umatnya. Oleh karena itu, guru sebagai orang yang bertugas 

menyampaikan ilmu pengetahuan sekaligus membimbing muridnya serta 

berkepribadian yang baik. Orang yang berilmu pengetahuan dan mengajarkannya 

kepada orang lain akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah SWT.  

Adapun dalam menjalankan tugasnya guru harus berpacu dalam 

pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, 

agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus 

kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut: 

1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 

2. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik. 

3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik 

sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. 

4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui 

permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahnya. 

5. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. 

6. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara 

wajar. 

7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antarpeserta didik, orang lain, 

dan lingkungannya. 

8. Mengembangkan kreativitas. 

9. Menjadi pembantu ketika diperlukan.
23
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Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa seorang 

guru harus memiliki sikap (adab) dalam proses belajar mengajar di antaranya 

adalah kebermaknaan dari materi yang diajarkan harus dipertimbangkan dengan 

baik, membuat persiapan yang matang, sedapat mungkin guru harus menambah 

wawasan keagamaan bagi peserta didik, membiasakan praktek ibadah, dan peserta 

didik harus diberi hafalan ayat-ayat al-Qur‟an maupun Hadits sebagai tugas rutin. 

Selain itu bentuk perhatian dari guru Pendidikan Agama Islam sangat 

memengaruhi setiap peserta didiknya. Perhatian guru Pendidikan Agama Islam 

dapat ditunjukkan dalam sikap-sikap yang tertuju pada bimbingan akhlak seperti 

menasihati, menegur, memberikan pujian dan mengawasi prilaku peserta didik, 

dan memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan data awal dari penelitian diperoleh gambaran rombongan 

belajar sebagai berikut. 

Tabel 1 

Rombongan belajar peserta didik kelas V di SDN 1 Way Huwi 

 

No  Nama  Kelas  Jenis kelamin Walikelas  

1 Aprisa Ruslan V A Perempuan  

Arlena  

2 Chesie Fenta S VA Perempuan 

3 Desta Amelia  VA Perempuan  

4 Vinka Puspita Ayu VA Perempuan 

5 Dion Anggara VA Laki-laki 

6 Dimas Ramadhan VA Laki-laki 

7 Febri Orta Rina VA Perempuan  

8 Feri Kurniawan VA Laki-laki 

9 M. Jagad Sadeli VA Laki-laki 
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10 Maya Santika VA Perempuan  

11 Meli Yana VA Perempuan 

12 Marlia Puspita VA Perempuan  

13 Zhaqelin Alif R VA Perempuan 

14 M. Sujarwo VA Laki-laki 

15 Riski Sapana VA Laki-laki 

16 Tono Prihartono VA Laki-laki 

17 Siti Nurotul A VA Perempuan 

18 Nur Hayati VA Perempuan  

19 Melisa VA Perempuan 

*dokumentasi SDN 1 Way Huwi pada bulan Februari 2016 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan bahwa:  

“Peran guru Pendidikan Agama Islam sudah barang tentu sama dengan 

peran guru sebagaimana umumnya, saya berupaya untuk melaksanakan planning, 

organizing, controling, dan evaluating dala,m proses belajar mengajar dengan 

baik. Dis amping itu saya juga punya kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan 

pembinaan mental ini, yaitu dengan melaksanakan istiqosah, membaca doa-doa 

dan surah pendek pada jam pertama.”
24

 

Selaras dengan itu, guru Pendidikan Agama Islam SDN 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan mengungkapkan bahwa: 

“upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam adalah memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana sekolah 

yang religius, memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan), membiasakan 

anak didik untuk taat beribadah, bekerjasama dengan orang tua/ wali murid, 

memasukkan unsur-unsur akhlak dalam setiap materi pelajaran, mengajak anak 

didik untuk tadabbur alam, dan mengajak anak didik untuk peduli terhadap sesama 

teman”
25
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Dari pendapat di atas, bahwa dalam mengajar seorang guru harus selalu 

menekankan sikap-sikap positif dan ikhlas dalam memberikan bimbingan terhadap 

peserta didikanya. Sebab dengan jiwa yang ikhlas ilmu yang diberikan akan 

mudah diterima dan akan membentuk perilaku peserta didik.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan 

mental peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi? 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan spesifik sebagai berikut: 

1. Mendapat gambaran atau deskripsi yang lengkap tentang pembinaan kesehatan 

mental di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

2. Mengkaji secara lengkap, rinci dan mendalam tentang proses pembelajaran dan 

pembinaan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

3. Mendapatkan gambaran yang menyeluruh, rinci, lengkap dan mendalam tentang 

pembinaan kesehatan mental pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah  

1. Secara akademis: 



a. Memberikan kontribusi penelitian bagi pengelola pendidikan atau guru dalam 

memilih dan menggunakan strategi pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan kesehatan mental anak-anak di sekolah dasar. 

b. Diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah mental yang sehat dalam 

pendidikan, melalui Pendidikan Agama Islam dengan meningkatkan 

partisipasi belajar peserta didik. 

2. Secara praktis: 

a. Untuk meningkatkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

ditunjukan dengan meningkatnya partisipasi belajar peserta didik menjadi 

lebih baik. 

b. Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis dan pihak lain khususnya 

yang berkaitan dengan penggunaan pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membina kesehatan mental pada peserta didik di sekolah dasar. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, 



tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan 

menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.
26

 

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah 

karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang 

diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari 

sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan; pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyaataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-

pola nilai yang dihadapi.
27

 Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, tulisan, dan gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, 

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 
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lapangan, tape recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi 

lainnya.
28

 

Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi 

yang diperoleh dibandingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber 

data. Ada beberapa alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Salah satu di 

antaranya adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi 

lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode penyelidikan yang lain. 

Metode ini banyak memberikan konstribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui 

pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu kita dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. 

Selanjutnya metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang 

mungkin terdapat dalam situasi tertentu. 

Alasan mengapa metode ini digunakan secara luas adalah bahwa data yang 

dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk 

menyelesaikan diri, atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. Metode deskriptif juga membantu kita mengetahui 

bagaimana caranya mencapai tujuan yang diinginkan, lagi pula penelitian 

deskriptif lebih banyak digunakan dalam bidang penyelidikan dengan alasan dapat 

diterapkannya pada berbagai macam masalah. Tujuan penelitian ini adalah 

menggambarkan secara deskriptif tentang peran guru peran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta didik di Sekolah Dasar 
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Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu kajian 

yang rinci dan dalam untuk mendeskripsikan suatu latar atau kasus tentang peran 

guru agama dalam membina mental peserta didik. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di 

samping peneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana 

salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh 

peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat 

partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampai 

pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.
29

 Untuk dapat memahami makna dan 

penafsiran terhadap fenomena yang terjadi, maka dibutuhkan keterlibatan dan 

penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek di lapangan. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti sangat penting dan diperlukan secara optimal. Dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai alat pengumpul data.  

Sedangkan alat-alat lain selain manusia, seperti tape-recorder dan kamera 

dapat digunakan namun fungsinya terbatas hanya sebagai pendukung tugas 

peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument). Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Bogdan & Biklen, bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti 
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dipandang sebagai instrumen kunci, yang berarti peneliti harus dapat menangkap 

makna dan mampu berinteraksi dengan nilai-nilai lokal yang muncul. Hal ini tidak 

mungkin dapat dilakukan dengan instumen kuesioner/ yang lainnya. Keterlibatan 

dan pengamatan dapat dilakukan sebagai salah satu ciri utama penelitian ini. 

Untuk itu pengkajian terhadap pelaksanaan transparansi manajemen dan 

perubahan yang terjadi pada sasaran penelitian, peneliti memaparkan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan 

pada Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi sedang berbenah dan mengembangkan 

sekolahnya untuk menjadi sekolah yang lebih maju dan religius 

4. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus 

permasalahan yang diteliti, yaitu peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina kesehatan mental peserta didik. Sedangkan data sekunder adalah data 

pendukung pembinaan di antaranya: program sekolah, program peningkatan mutu, 

sarana  prasarana, dan program komite sekolah yang semua datanya diperoleh dari 

hasil studi dokumentasi. 

5. Pengumpulan data 



Untuk memperoleh data di dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode observasi 

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi 

atau disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.
30

 Metode observasi merupakan suatu teknik 

penelitian dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan 

dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Dengan 

teknik ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data lengkap dan rinci tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta 

didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi.  

Dilihat dari hubungan observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

pengamatan berperan serta dan pengamatan biasa. Jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah pengamatan berperan serta namun peneliti hanya menjalankan 

fungsinya sebagai pengamat saja. Dalam penelitian ini, pengamatan berperan serta 

digunakan untuk keadaan yang ada terkait dengan fokus penelitian.  
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Peran peneliti dalam pengamatan berperan serta ini tidak ikut mengambil 

keputusan hanya seperti pengamat berperan serta ini didukung dengan 

pengambilan dokumen dan pencatatan data. Sedangkan pengamatan biasa yang 

dilakukan peneliti hanya sebatas mengamati objek yang terdapat di lapangan tanpa 

harus melakukan pencatatan data dan pengambilan dokumentasi. Inti dari 

pengamatan ini adalah observasi di tempat penelitian tanpa harus berperan aktif di 

lapangan. Pengamatan biasa ini dilakukan seperti orang yang melakukan observasi 

dan mengamati saja sehingga dapat dikatakan peneliti sebagai pengamat pasif. 

b. Metode interview  

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).
31

 Interview adalah suatu 

cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan 

obyek penelitian. Interview adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih 

dalam upaya untuk memperoleh informasi yang satu memberi pertanyaan dan 

yang satu menjawab atas pertanyaan itu. Dalam hal ini suara merupakan alat 

pengumpulan informasi langsung tentang berbagai jenis baik yang terpendam 

maupun yang manifest.
32

 

Bahan wawancara yaitu mengenai peran kepala sekolah dalam 

implementasi transparansi manajemen. Wawancara yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti terlebih dulu membuat 

pedoman wawancara yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada saat 

wawancara berlangsung, selain peneliti mengajukan pertanyaan yang telah 

disusun, peneliti juga menyisipkan pertanyaan yang lebih mendalam tentang hal-

hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap-tahap wawancara dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Menentukan siapa yang diwawancara, 

2) Mempersiapkan bahan wawancara, 

3) Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara berjalan produktif, 

4) Menghentikan wawancara apabila data yang diperoleh sudah cukup, dan 

5) Merangkum hasil wawancara dalam bentuk catatan-catatan. 

Dalam penelitian ini, wawancara pertama kali dilakukan dengan kepala 

sekolah sekaligus merangkap sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Setelah 

wawancara berakhir, peneliti meminta petunjuk kepada informan untuk 

menunjukkan kepada informan-informan lainnya yang kiranya dapat membantu 

peneliti dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk proses penelitian. 

c. Metode dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 



rapat, catatan harian, dan sebagainya.
33

 Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang guru, karyawan dan peserta didik, serta data yang 

berkenaan dengan penelitian ini dengan menggunakan instrumen pedoman 

dokumentasi. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi 

sekolah, keadaan sarana dan prasarana dan struktur organisasi Sekolah Dasar 

Negeri 1 Way Huwi dengan menggunakan instrumen check list. 

d. Metode analisis data  

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini akan disajikan 

secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif 

menurut Bogon dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moelong adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskipsikan data melalui bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati,
34

 sehingga 

dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan realitas yang 

sebenarnya desuai dengan fenomena yang ada secara rinci, tuntas dan detail.  

Dalam penelitian ini data berwujud kalimat yang dinyatakan dalam bentuk 

narasi yang bersifat deskripitif mengenai situasi, kegiatan pernyataan dan perilaku 

yang telah dikumpulkan dalam catatan lapangan dan transkrip wawancara. 

Kegiatan analisis data meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

mengkategorikan tujuan dan menemukan tema. Dalam penelitian kualitatif, 
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analisis data dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data 

selama pengumpulan data itu merupakan analisis awal terhadap data yang 

diperoleh. Analisisnya dapat diupayakan dengan apa yang disebut reduksi data. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-

menerus selama penelitian kualitatif dan peneliti harus sudah membuat ringkasan, 

mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, dan menulis memo.  

Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. Reduksi data berupa data peran guru agama dalam membina 

kesehatan mental peserta didik. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh 

berupa: kata, kalimat, dan paragraf. Penyajian data disini adalah proses 

penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang lebih 

sistematis, hingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami 

maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, penelitian 

mulai memaparkan keseluruhan data kemudian mencoba untuk membuat 

kesimpulan. 

6. Uji Keabsahan Data 



Data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objekyang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung 

pada kontruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental 

tiap individu dengan berbagai latar belakang.
35

 

Uji keabsahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, triangulasi waktu.
36

 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan untuk menguji 

kreadibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan untuk menguji 

kreadibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
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teknik yang berbeda. Dalam triangulasi ini, seorang peneliti menguji kreadibilitas 

data dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. 

b. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang dilakukan untuk menguji 

kreadibilitas data dengan cara pengecekan data dari berbagai waktu. 

Dalam triangulasi ini, seorang peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai 

waktu yang dapat menghasilkan data yang berbeda. 

Berdasarkan ketiga triangulasi di atas, maka triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu mengecek keabsahan data 

dengan cara mencocokkan teknik pengumpul data wawancara, kemudian di cek 

dengan observasi dan dokumentasi kepada subyek penelitian. 

 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembahasan tentang Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Pembahasan tentang guru Pendidikan Agama Islam sangatlah luas, karena 

begitu banyaknya referensi dan kajian tentang pembahasan mengenai guru 

Pendidikan Agama Islam, maka dari itu untuk mempermudah dalam memahami 

tentang pengertian guru Pendidikan Agama Islam penulis menjelaskan bahwa 

yang dimaksud guru dalam skripsi ini adalah guru sebagai pendidik formal. 

Secara umum definisi pengertian guru Pendidikan Agama Islam menurut 

para ahli sebagai berikut : 

a. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan : 

Guru adalah seseorang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar, jadi 

kalau guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang profesinya 

mengajar Pendidikan Agama Islam.
37

 

b. Zainal Aqib 

Sebutan guru cukup lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Konon, sejak 

zaman Hindu Budha sebutan guru sudah terbiasa di telinga masyarakat. Di 

Jawa terdapat istilah soko guru berarti tiang utama, yaitu tiang yang 
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menyangga beban terberat dari sebuah bangunan rumah. Selaras dengan itu, 

guru mempunyai tugas meyangga beban berat (mulia).
38

 

c. Ahmad Tafsir 

Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak didik. Dalam Islam orang yang paling bertanggung jawab 

tersebut adalah orang tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab pertama 

dan utama terletak pada orang tua berdasarkan firman Allah yang artinya 

“peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari ancaman neraka”. Pada 

awalnya tugas itu adalah murni tugas kedua orang tua. Akan tetapi, karena 

perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kebutuhan hidup sudah 

sedemikian luas, dalam, dan rumit maka orang tua tidak mampu lagi 

melaksanakan sendiri tugas-tugas mendidik  anaknya. Pada zaman maju ini 

semakin banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserakan kepada 

sekolah.
39

 

d. Zuhairini dkk 

Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran Islam, ia juga 

bertanggungjawab kepada Allah SWT.
40
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Dan masih banyak ahli dan para pakar pendidikan mendefinisikan istilah 

guru Pendidikan Agama Islam akan tetapi beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwasanya guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang 

bertugas mengajarkan agama Islam sekaligus membimbing peserta didik kearah 

pencapaian kedewasaan serta terbentuknya kepribadian peserta didik yang Islami 

sehingga terjalin keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Demikian juga guru Pendidikan Agama Islam tersebut berbeda dengan 

guru-guru bidang studi lainnya, guru Pendidikan Agama Islam disamping 

melaksanakan tugas dan pembinaan bagipeserta didik ia juga membantu dalam 

pembentukan kepribadian dan kesehatan mental peserta didik tersebut, sehingga 

peserta didik tersebut dapat meningkatkan danmengembangkan potensi keimanan 

dan ketaqwaannya kepada Sang Pencipta, karena itu guru Pendidikan Agama 

Islam masuk ke dalam kelas dengan apa yang ada padanya sangat menunjang 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas pendidikan agama bagi peserta didik, 

misalnya caranya berpakaian, berbicara, bergaul, makan, minum, serta di manapun 

sangat mempunyai arti yang sangat penting karena paling tidak segala prilaku 

aktifitasnya disoroti oleh lingkungan terutama tauladan bagi peserta didik. 

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa setiap umat islam wajib 

mendakwahkan dan memberikan Pendidikan Agama Islam kepada yang lain. 

Sebagaimana dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 : 

 



                    

             

Artinya: 

Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaranyang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang mengetahui tentang siapa-siapa yang tersesat dijalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
41

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun dapat menjadi 

pendidik agama Islam atau disebut guru agama asalkan dia memiliki kemampuan, 

pengetahuan serta mampu mengimplikasikan nilai yang relevan dalam 

pengetahuan itu yakni sebagai penganut agama yang patut dicontoh dalam agama 

yang diajarkan dan bersedia menularkan pengetahuan agama serta nilainya kepada 

orang lain. Akan tetapi pendidikan agama ternyata tidak menyangkut masalah 

transformasi ajaran dan nilainya kepada pihak lain akantetapi lebih merupakan 

masalah yang sangat kompleks dalam arti setiap kegiatan pembelajaran pendidikan 

agama akan dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks misalnya masalah 

peserta didik dengan berbagaimacam latar belakangnya, sarana apa saja yang 

diperlukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama, bagaimana cara atau 

pendekatan apa yang digunakan dalam pembelajaran, bagaimana 

mengorganisasikan dan mengelola isi pembelajaran agama tersebut dan seberapa 

jauh tingkat efektifitas dalam kegiatan tersebut serta usaha apa yang dilakukan 

untuk menimbulkan daya tarik peserta didik demikian seterusnya. 

                                                           
41

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya(Yogyakarta: Diponegoro, 2010) hal. 

281 

 



Dengan dasar seperti itulah maka perilaku pendidikan dari upaya guru 

agama sangat kompleks, yang membutuhkan kajian secara mendalam, 

dalamkerangka kependidikan secara umum dapat dikatakan bahwa prilaku guru 

agama dipandang sebagai sumber pengaruh sedangkan tingkah laku peserta didik 

sebagai efek dari berbagai proses tingkah laku dari kegiatan interaksi dalam 

kehidupan. 

2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Mengenai tugas guru agama bagi pendidikan Islam adalah mendidik serta 

membina peserta didik dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama 

kepadanya. Menurut para pakar pendidikan berpendapat bahwa tugas guru agama 

adalah mendidik. Mendidik sendiri mempunyai makna yang cukup luas jika dikaji 

secara mendalam, mendidik disini sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar 

sebagaimana dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, 

memberikan contoh, membiasakan hal yang baik dan sebagainya. 

Menurut Ahmad Tafsir mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk 

mengajar, sebagian dalam memberikan contoh, membiasakan, dan lain-lain. 

Dalam pendiddikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan 

cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah tangga sebagian besar, bahkan 

mungkin seluruhnya, berupa membiasakan, memberikan contoh yang baik, 

memberikan pujian, dorongan, dan lain-lain yang diperkirakan menghasilkan 

pengaruh positif bagi pendewasaan anak. 



Dalam literatur barat diuraikan tugas-tugas guru selain mengajar. Tugas-

tugas selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya 

bersangkutan engan mengajar, yaitu tugas memuat persiapan mengajar, tugas 

mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu bersangkutan dengan 

pencapaian tujuan pengajaran. Ag. Soejono merinci tugas pendidik (termasuk 

guru) sebagai berikut: 

a. Wajib menemukan pembawan yang ada pada anak-anak didik dengan 

berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan 

sebagainya. 

b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

c. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik 

memilihnya dengan tepat 

d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

anak didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan 

dalam mengembangkan potensinya. 

Dalam tugas tersebut di atas tidak disebut dengan jelas tugas guru yang 

terpenting, yaitu mengajar. Sebenarnya, tugas itu terdapat secara implisit dalam 

tugas pada butir 2 dan 3. Sebenarnya, dalam teori pendidikan barat, cara selain 

mengajar, tugas guru tidak hanya mengajar, mereka bertugas juga mendidik 



dengan cara selain mengajar, sama saja dengan tugas guru dalam pendidikan 

Islam. 

Dalam literatur yang ditulis oleh ahli pendidikan Islam, tugas guru 

ternyata bercampur dengan syarat dan sifat guru. Ada beberpa pernyataan tentang 

tugas guru yang dapat disebutkan di sini, yang diambil ari uraian penulis muslim 

tentang syarat an sifat guru, misalnya sebagai berikut: 

a. Guru harus mengetahui karakter murid  

b. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang 

yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya Guru harus 

mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang 

diajarkannya.
42

 

Tugas-tugas guru yang diajarkan oleh penulis muslim ini dapat 

ditambahkan kepada tugas-tugas guru yang dianjurkan oleh Soejono di atas. 

Dalam tugas-tugas ini pun tidak disebut secara tegas tugas guru sebagai pengajar 

bidang studi. 

Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu pembentukan ahklak dan 

budi pekerti yang mampu menghasilkan orang-orang yang bermanfaat, jiwa yang 

bersih, mempunyai cita-cita yang luhur, berakhlak mulia, mengerti tentang 

kewajiban dan pelaksanaannya, dapat menghormati orang lain terutama kepada 

kedua orang tua, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 
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Seorang pendidik yang mempunyai sosok figur Islami akan senantiasa 

menampilakan perilaku pendukung nilai-nilai yang dibawa oleh para Nabi dan 

Rosul dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru agama 

memiliki dua tugas, yakni mendidik dan mengajar. Mendidik dalam arti 

membimbing atau memimpin anak didik agar mereka memiliki tabiat dan 

kepribadian yang baik, serta dapat bertanggungjawab terhadap semua yang 

dilakukan, terutama berguna bagi bangsa dan Negara.
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Adapun tugas dari pendidik itu sendiri yang terkait dengan peran guru 

PAI di sekolah sebagai berikut : 

a. Guru PAI sebagai pembimbing agama bagi peserta didik 

Atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang serta keihklasan guru,dalam 

hal ini adalah guru agama mempunyai peran yang sangat penting bagi peserta 

didik dalam mempelajari, mengkaji, mendidik dan membina mereka di 

kehidupannya, juga dalam mengantarkan menuntut ilmu untuk bekal kelak 

mengarungi samudra kehidupan yang akan mereka lalui, hendaknya seorang guru 

tidak segan-segan memberikan pengarahan kepada anak didiknya ketika bekal 

ilmu yang mereka dapatkan adalah untuk menjadikan mereka menjadi insan 

kamil, di samping itu jugaseorang guru haruslah memberikan nasehat-nasehat 

kepada anak didiknya tentang nilai-nilai akhlak yang harus diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Banyak sekali nilai-nilai akhlak yang mulia yang 

diajarkan dalam agama, antara lain diajarkan dalam agama sebagai berikut : 
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1) Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh keinsyafan bahwa segala 

kemuliaan yang dijagat raya ini adalah murni milik Allah semata Tuhan 

semesta alam. 

2) Tidak tamak atau serakah, dalam arti sikap yang tidak ingin mendapatkan 

sesuatu untuk dirinya sendiri akan tetapi karuniaapapun yang diberikan 

Allah kepadanya akan senantiasabermanfaat bagi yang lainnya. 

3) Tidak mempunyai sifat hasud atau iri hati, yakni sikap lapang dada atas 

karunia yang diberikan Allah terhadap selain dirinya. 

4) Silaturrahmi, yaitu semua persaudaraan terhadap sesama insan,terutama 

sesama muslim. 

5) Adil, yaitu wawasan yang seimbang dalam melihat dan menyikapi segala 

sesuatu, dalam kaidah usul fiqh arti adil itu sendiri adalah menempatkan 

sesuatu pada tempatnya. 

6) Khusnudhon atau berbaik sangka, yakni senantiasa berprasangka baik 

kepada siapapun, meski sesuatu itu masih belum pasti kejelasan dari sisi 

baik atau buruknya. 

7) Amanah, dalam arti dapat dipercaya dalam segala hal, terutama dari 

ucapan maupun perbuatan. 

8) Syukur, yakni senantiasa berterima kasih kepada Allah, baik secara lisan 

dan dibuktikan dalam pebuatan dalam menerima karunia tersebut. 

9) Dermawan, yaitu gemar bersedekah dalam arti memberikan sesuatu yang 

bermanfaat bagi orang lain. 



10) Hemat, yaitu sikap tidak boros dan tidak kikir dalam menggunakan 

harta.
44

 

a. Guru PAI sebagai sosok teladan bagi peserta didik 

Seorang pendidik akan senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian 

bagi anak didiknya, ia harus mempunyai kharisma yang tinggi, hal ini sangatlah 

penting karena seorang guru merupakan sosok suri tauladan bagi anak didiknya, 

jika seorang guru agama tentunya yang sebagai panutan anak didik tersebut dapat 

membawa diri maka kemungkinan besar akan mudah menghadapi anak didiknya 

masalahnya jika kepercayaan sebagai contoh yangbaik itu sudah terbukti dari 

seorang guru maka anak didik tersebut akan mengikutinya meskipun kadang 

tidak disuruhpun akan meniru sisi baik dari seorang guru agama tersebut. 

Maka sesungguhnya guru teladan yang paling baik dan patut dicontoh 

keteladanannya adalah Rasulullah, karena dalam diri Rasul tersebut terdapat suri 

tauladan yang baik, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 21: 

                    

 

 

 

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yangbaik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengahrap (rahmat) Allah 

dan(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.
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Apa yang ditampilkan oleh lisan beliau sama yang ada di hati 

beliau,seorang guru agama sebaiknya juga meneladani apa yang ada pada diri 

Rasul, mampu mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan, bertindak sesuai 

denganapa yang telah dinasihatkan kepada anak didiknya, hal yang paling 

menonjol berkaitan dengan tugas seorang guru adalah mengenai masalah moral, 

etikaatau akhlak dan semua himpunan yang diajarkan dalam agama tersebut.  

Di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia-manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai budi 

pekerti yang luhur. 

Guru sebagai subyek dalam pendidikan yang paling berperan sebagai 

pengajar dan pendidik, terutama seorang guru PAI dengan misi membangun 

mental anak bangsa harus telah menjadi seorang yang beriman, bertaqwa dan 

berbudi pekerti yang luhur, tanpa ada kriteria seperti itu, maka akan mustahil akan 

terwujud manusia Indonesia seperti yang telah dicita-citakan oleh bangsaini, 

karena seorang guru memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada anak 

didiknya ibarat memberikan sesuatu kepada anak didiknya, maka ia hanya bisa 

memberikan sesuatu yang hanya ia miliki. Untuk itu untuk mencetak anak didik 

yang beriman dan bertaqwa maka seorang guru harus terlebih dahulu mempunyai 

modal iman dan taqwa. 

 

 



b. Guru PAI sebagai orang tua kedua bagi anak didik 

Seorang guru PAI akan berhasil melaksanakan tugasnya jika mempunyai 

rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap muridnya sebagaimana terhadap 

anaknya sendiri, seorang guru tidak harus menyampaikan pelajaran semata akan 

tetapi juga berperan sebagai orang tua, jika setiap orang tua memikirkan setiap 

nasib anaknya agar kelak menjadi orang yang berhasil, berguna bagi nusa dan 

bangsa serta bahagia dunia sampai akhirat maka seorang guru seharusnya 

memberikan perhatian kepada anakdidiknya. 

Mengenai proses belajar mengajar antara guru agama dan murid 

padadewasa ini, kurang mendapatkan perhatian dari semua pihak, seorang guru 

sering tidak mampu tampil sebagai sosok figur yang pantas untuk diteladani di 

hadapan anak didiknya, apalagi mampu menjadi orang tua mereka, karenaitu 

seringkali guru dipandang dan dinilai oleh muridnya tidak lebih sebagai orang lain 

yang bertugas menyampaikan materi pelajaran disekolah karena dibayar, kalau 

sudah menjadi demikian bagaimana mungkin seorang guru membawa, 

mengarahkan, menunjukkan dan membimbing anak didiknya menuju kepada 

pendewasaan diri sehingga menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. 

Di daerah Jawa pendidikan diidentikkan dengan guru, yang artinya 

digugu dan ditiru, oleh karena itu guru seharusnya sebagai panutan dan dicintai 

oleh anak didiknya, begitu juga sebaliknya guru seharusnya lebih mencintai anak 

didiknya dan mengutamakannya dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung 

jawab, jika ada seorang anak didik yang mengalami kesulitan, misalnya masalah 



ekonomi atau keuangan atau kesulitan-kesulitan yang lain maka inilah kesempatan 

bagi guru untuk mendekati dan berusaha membantu memberikan yang terbaik 

untuk mengatasi masalah tersebut, membebaskan mereka dari kesulitan dan 

penderitaan, berusaha membantukesukaran-kesukaran yang mereka hadapi maka 

guru tersebut merupakan orang tua yang tulus memberikan kasih sayangnya 

kepada anak didiknya yang mempunyai kelemahan. Namun terkadang adakalanya 

orang tua tersebutkurang memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terdapat 

pada anaka-naknya, karena kesibukan mereka bekerja, mereka berfikir dengan 

memenuhi segala kebutuhan anak sudah cukup untuk mewakili dari semua 

kebutuhan dan permasalahan yang ada pada anak-anak mereka. Guru adalah 

spritual father seorang (bapak rohani) bagi murid
46

 

3. Peran Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi 

banyak hal sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Decey dalam Basic 

Principals of students Teaching, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin 

kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor. Yang akan dikemukakan di sini adalah 

peranan yang dianggap paling dominan dan diklsifikasikan sebagai berikut: 
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a. Guru sebagai Demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah 

pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan cara 

demikian ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator 

sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. 

Maksudnya agar apa yang disampaikannya itu betul-betul dimiliki anak didik. 

b. Guru sebagai Pengelola Kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas (learning manager), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Kualitas ddan kuantitas 

belajar peserta didik di dalam kelas bergantung pada banyak faktor antara lain 

ialah guru, huungan pribadi antara peserta didik di dalam kelas, serta kondisi 

umum dan suasana di dalam kelas. 

Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai 

hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 



kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar serta membantu 

peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

Sebagai manager guru bertanggungjawab memelihara lingkungan fisik 

kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam kelasnya. Dengan 

demikian guru tidak hanya memungkinkan peserta didik belajar, tetapi juga 

mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif di kalangan peserta 

didik. 

c. Guru sebagai mediator dan fasiltator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan karena media penddidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan 

demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang 

bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

d. Guru sebagai Evaluator 

Dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya menjadi evaluator yang 

baik. Kegiatan ini dimaksuduntuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan 

itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua 

pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. 

Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, 

penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode 



mengajar. Tujuan lain dari penilaian di antaranya ialah untuk mengetahui kedudukan 

peserta didik di dalam kelas atau kelompoknya. 

4. Peran Guru dalam Pengadministrasian 

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru 

dapat berperan sebagai berikut: 

a. Pengambilan inisiatif, pengarah, penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan 

b. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi 

anggota suatu masyarakat. 

c. Orang yang ahli dalam mata pelajaran 

d. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin 

e. Di samping menjadi pengajar, gurupun bertanggungjawab akan kelancaran 

jalannya pendidikan dan ia harus mampu melalksankan kegiatan-kegiatan 

administrasi. 

f. Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di tangan guru. 

g. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan 

segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya 

masalah-masalah pendidikan. 

5. Peran Guru secara Psikologis 

Peran guru secara psikologis, guru dipandang sebagai berikut: 

a. Ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang 

melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi 



b. Seniman dalam hubungan antarmanusia, yaitu orang yang mampu membuat 

hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu, dengan menggunakan teknik 

tertentu, khususnya, dalam kegiatan pendidikan. 

c. Pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan. 

d. Catalytic agent, yaitu orang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan 

pembaharuan. 

e. Petugas kesehatan mental yang bertanggungjawab terhadap pembinaan 

kesehatan mental khususnya mental peserta didik
47

. 

6. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kesehatan Mental 

Peserta didik 

Dalam perkembangan dan pertumbuhan seorang anak yang pertamakali 

adalah dalam keluarga, dimana telah didapatnya berbagai pengalamanyang akan 

menjadi bagian dari pribadinya yang mulai tumbuh, maka guru agama di sekolah 

mempunyai tugas yang tidak ringan. Guru Pendidikan Agama Islam harus 

menghadapi keanekaragaman pribadi dan pengalaman agama yang dibawa anak 

didik dari rumahnya masing-masing. Setiap orang yang mempunyai tugas sebagai 

guru harus mempunyai kepribadian, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, 

disamping mempunyai kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam, guru agama 

seharusnya mempunyai karakter yang berwibawa, dicintai dan disegani oleh anak 

didiknya, penampilannya dalam mengajar harus meyakinkan karena setiap prilaku 
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yang dilakukan oleh guruagama tersebut menjadi sorotan dan menjadi teladan bagi 

setiap anak didiknya. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk membina 

kepribadian anak didiknya, seorang guru merupakan unsur manusiawi dalam 

pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada anak 

didik, tetapi guru tidak ada maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Jangankan ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah merupakan 

masalah.
48

 

Kewajiban utama yang dilakukan oleh seoring guru adalah berusaha 

menyayangi dan mencintai peserta didiknya dan itu harus bersifat pribadi.
49

 Guru 

harus mengenal anak didiknya terlebih dahulu, lalu mencoba mendapati hal-hal 

positif yang ada pada mereka dan secara terus terang menyatakan suatu 

penghargaan, selain itu juga ia harus mengetahui kondisi keluarga masing-

masinganak didik, kesulitan yang mereka hadapi dan kebutuhan yang 

merekaperlukan. Pengetahuan dan pengalaman seorang guru seharusnya luas, 

karena halini merupakan faktor penunjang dalam mencapai keberhasilan dalam 

mendidik dan membina anak didik tersebut, sikap terbuka, penuh perhatian dan 

pengertian merupakan bekal yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang guru.  
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Kurikulum yang disampaikan haruslah sesuai dengan kebutuhan anak 

didik, jika tidak sesuai maka anak didik tersebut tidak akan merespon materi yang 

diberikan oleh guru tersebut.5Dengan demikian materi pendidikan yang diberikan 

kepada anak didik agar sesuai dengan perkembangan zaman, paling tidak dapat 

menjawab tantangan jiwa anak didik tersebut. Materi pendidikan agama yang 

terpenting yang diberikan untuk anak didik dalam upaya pembinaan kepribadian 

anak didik adalah pembinaan akhlak, pembinaan ini dilakukan dengan pemberian 

materi tentang barbagai macam kehidupan anak didik misalnya mengenai tata 

krama, sopan santun, cara bergaul, cara berpakaian, dan cara bermain yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam, disamping itu juga pelaksanaan ibadah yang 

sesuai dengan syariat ajaran Islam, terutama tentang aqidah atau ketauhi dan 

kepada Allah. Begitu juga dengan materi pendidikan yang diberikan harus 

mempunyai identitas diri yaitu penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari, di mana setiap guru dan pelajaran apapun yang diberikan dapat memenuhi 

persyaratan kepribadian muslim dan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-

hari, di antara cara yang baik yang ditempuh dalam penyajian materi agama untuk 

pembinaan kepribadian anak didik adalah agar kadang kadang diadakan tanya 

jawab dan diskusi dengan para anak didik tersebut,agar mereka mengungkapkan 

apa yang ada dalam benak mereka dan apa yang mereka rasakan sehingga dapat 

menemukan jawaban secara terbuka, maka setiap pertanyaan yang disampaikan 

oleh anak didik haruslah ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan penuh 

perhatian. Agar diperhatikan pula, bahwa agama yang bersifat abstrak itu dapat 



disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi bekal nantinya dalam kehidupan 

manusia khususnya anak didik tersebut.  

Tugas guru sebenarnya cukup berat, dia harus menghadapi berbagai 

macam sikap jiwa dari anak didik, disamping itu juga harus menghadapi sikap 

guru-guru yang lainnya yang juga beranekaragam sikapnya terhadap agama, oleh 

karena itu maka persyaratan untuk menjadi guru agama tidaklah semudah yang 

dibayangkan, syarat yang utama yang harus dimiliki oleh guru agama menurut H. 

Mubangid adalah 1. Dia harus orang yang beragama. 2. Mampu bertanggungjawab 

atas kesejahteraan agama 3. Dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum 

lainnya. 4. Dia harus punya panggilah murni. 

Harus diingat pula bahwa pendidik adalah manusia dengan sifat-sifatnya 

yang tidak sempurna. Oleh karena itu, maka menjadi tugas pula bagi pendidik 

untuk meninjau diri sendiri.
50

 

Dalam tanggungjawab terhadap anak didik dalam membentuk kepribadian 

kesehatan mental itu tidak benar jika hanya diserahkan kepada guru agama saja, 

akan tetapi tanggungjawab ini merupakan tanggung jawab semua lapisan 

masyarakat. Di sekolah semua guru juga mempunyai tanggung jawab yang sama 

dalam membina anak didiknya, karena semua guru yang berada di sekitar anak 

didik tersebut juga ikut andil dalam membentuk kepribadian, akal serta mental 
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anak didiknya, dengan nilai-nilai yang dapat membentuk prilaku sosial 

merekasecara ideal. 

Supaya mampu melaksanakan tugasnya dalam membina kepribadian anak 

didik maka kepada semua guru agama tanpa memandang tingkat dan jenis sekolah 

yang dihadapinya, dituntut memiliki perangkat kompetensi kepribadian meliputi : 

a. Mengembangkan dan mengaplikasikan sifat-sifat terpuji, adapun sifat-sifat 

terpuji yang harus dimiliki oleh seorang guru : 

1.  Ikhlas dalam pekerjaan, seorang guru dalam mendidik dan membina anak 

didiknya harus mempunyai rasa tulus ikhlas. 

2. Pemaaf, seorang guru dalam medidik dan membina anak didiknya harus 

senantiasa pemaaf, karena mungkin dalam kegiatan tersebut ada anak didik 

yang menjengkelkan, maka guru harus bisa memahami hal tersebut. 

3. Sabar, seorang guru dalam mendidik dan membina anak didiknya harus 

disertai rasa sabar, karena menghadapi berbagai macam karakte ranak 

4. Zuhud, seorang guru agama tidak boleh mengutamakan materi,mengajar 

hanya untuk mencapai ridho Allah semata, bukan mencari upah, gaji atau 

balas jasa.
51

 

b. Mengembangkan dan mengaplikasikan kompetensi profesional religius 

Yaitu kemampuan untuk menjalankan tugas keguruan secara profesional 

dalam arti mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di antara tugas 
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keguruan itu adalah pembuatan perencanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran, pembuatan keputusan, serta mampu mempertanggungjawabkan 

berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif islam. 

c. Mengembangkan dan mengaplikasikan sikap sosial religius 

Kemampuan yang menyangkut kepedulian guru terhadap masalah-

masalah sosial yaitu berkaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakat sesuai 

dengan tuntunan ajaran Islam. Perilaku dan sikap gotong royong, tolong 

menolong, bantu membantu dalam menyelesaikan masalah kehidupan, pelajaran, 

kepentingan masyarakat dan lain-lain. Sikap dan perilaku ringan tangan dalam 

mengatasi masalah ini juga perlu dimiliki oleh seorang guru dalam rangka 

keberhasilan transinternalisasi sosial atau transaksi sosial antara pendidik dengan 

peserta didik.
52

 

d. Mengembangkan sikap pelayanan terhadap anak didik 

Demikianlah beberapa konsep dan peranan psikologi dalam 

meningkatkan peran serta guru agama dalam upaya mendidik dan membina 

kepribadian anak didik. 

B. Pembahasan Tentang Peserta Didik 

1. Pengertian peserta didik 

Peserta didik/ peserta didik merupakan “raw material” (bahan mentah) 

didalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dengan komponen-
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komponen lain dengan sistem pendidikan karena kita menerima “material” ini 

sudah setengah jadi, sedangkan komponen-komponen lain dapat dirumuskan dan 

disusun sesuai dengan keadaan fasilitas dan kebutuhan yang ada.
53

 

Mengenai persepsi tentang peserta didik sampai sekarang ini belum ada 

kesepakatan para ahli, namun pada dasarnya ada kesamaan mengenai pengertian 

peserta didik tersebut, yaitu beralihnya seseorang dari masa kanak-kanak menuju 

masa remaja atau muda dengan disertai perkembangan fisik dan non fisik 

(jasmani, emosi, pola pikirannya dan sebagainya ). Jadi peserta didik itu adalah 

sebagai generasi peralihan. Dan dalam pandangan orang tua belum dewasa.  

Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang harus 

dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa, bila peserta didik telah dipercaya 

dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memperjuangkan amanah 

itu maka suatu bangsa tidak akan sia-sia dalam mendidik generasi tersebut, maka 

dari itu nilai yang dibangun dalam membentuk peserta didik ini adalah untuk 

menyiapkan penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, baik 

yang gugurmembela bangsa dan yang gugur dalam membangun bangsa ini, namun 

apabila yang menjadi cita-cita bangsa ini gagal, maka akan hancurlah harapan dari 

bangsa yang tercinta ini. 

Memang tidak semudah yang kita bayangkan dalam membangun peserta 

didik sebagai penerus bangsa ini, namun kita harus optimis bahwa yang kita 

persiapkan nantinya akan dapat mencapai hasil yang maksimal, masa muda yang 
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penuh kesenangan dan diwarnai senda gurau, akan tetapi hal itu tidak dapat 

dibiarkan begitu saja karena bila tidak ada control yang jelas maka dampaknya 

mungkin kurang baik, untuk itu alangkah baiknya pada masa tersebut dimasukan 

nilai-nilai yang dapat membantu serta mendorong generasi agar bisa memberikan 

yang terbaik baik kepada keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

2. Aspek peserta didik yang harus diperhatikan 

a. Dasar-dasar kebutuhan peserta didik  untuk memperoleh pendidikan  

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang 

dewasa. Dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang 

dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Allah berfirman alam al_Qur‟an 

surah an-Nahl 78:  

               

    

Artinya: 

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.
54

 

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia itu untuk menemukan 

status manusia sebagai mana mestinya adalah harus mendapat pendidikan. Dalam 

hal ini keharusan mendapat pendidikan itu jika diamati lebih jauh sebenarnya 

mengandung aspek-aspek kepentingan antara lain: 
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1. Paedagogis, para ahli didik memandang manusia sebagai animal educandum: 

makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya manusia dapat 

dikategori, animal aducabil: artinya binatang yang dapat dididik. Sedangkan 

binatang pada umumnya adalah tidak dapat dididik, melainkan hanya dilatih 

secara dressur, artinya latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis, 

tidak berubah. 

2. Sosiologis dan kultural, menurut ahli sosiologi pada prinsipnya, manusia 

adalah homoscius, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar 

atau yang memiliki ghorizah (instink) untuk hidup bermasyarakat. Sebagai 

makhluk sosial manusia harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang 

diperlukan dalam mengembangkan hubungan timbal balik dan saling 

pengaruh mempengaruhi antar sesama anggota masyarakat dalam kesatuan 

hidup mereka. 

3. Aspek tauhid, ialah aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia itu 

adalah makhluk yang berketuhanan yang menurut istilah ahli disebut 

homodivinous (makhluk yang percaya kepada Tuhan) atau disebut makhluk 

yang beragama.
55

 

a. Potensi peserta didik 

Penciptaan manusia oleh Allah bukan tanpa latar belakang dan tujuan, hal 

ini tergambar dalam dialog Allah dengan malaikat diawal penciptaannya, dan dari 
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tujuan Adam sebagai nenek moyang manusia diciptakan yaitu sebagai khalifah. 

Sebagai khalifah Allah, manusia tidak mungkin melaksanakan tugas 

kekhalifahaannya kecuali dibekali dengan potensi yang memungkinkan dirinya 

mengemban tugas tersebut. 

Potensi ini menurut Munawar Khalil sebagaimana yang dikutip oleh 

Ramayulis, disebutkan bahwa potensi sebagai hidayah yang bersifat umum dan 

khusus yaitu: 

1. Hidayah Wujdaniyah, yaitu potensi manusia yang berwujud insting atau naluri 

yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka 

bumi ini. 

2. Hidayah Hissyah, yaitu potensi Allah yang diberikan kepada manusia dalam 

bentuk kemampuan inderawi sebagai penyempurna hidayah pertama. 

3. Hidayah Aqliah yaitu potensi akal sebagai penyempurna dari kedua hidayah di 

atas. 

4. Hidayah Diniyyah, yaitu petunjuk agama yang diberikan kepada manusia 

yang berupa keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan 

aturan perbuatan yang tertulis dalam al-Qur‟an dan sunnah. 

5. Hidayah Taufiqiyah, yaitu hidayah sifatnya khusus. Sekalipun agama telah 

diturunkan untuk keselamatan manusia, tetapi banyak manusia yang tidak 

menggunakan akal dalam kendali agama. Untuk itu agama menuntut agar 

manusia selalu diberi petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufiq agar 

manusia selalu dalam keridhaan Allah. 



a. Kebutuhan peserta didik 

Suatu hal yang sangat perlu juga diperhatikan oleh seorang guru dalam 

membimbing peserta didik adalah kebutuhan mereka. Al-Qussy membagi pula 

kebutuhan manusia dalam dua kebutuhan pokok yaitu: 

1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, seks dan 

sebagainya. 

2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan rohaniah. 

Selanjutnya ia membagi kebutuhan rohaniah kepada enam macam yaitu: 

a. Kebutuhan kasih sayang 

b. Kebutuhan akan rasa aman 

c. Kebutuhan akan rasa harga diri 

d. Kebutuhan akan rasa bebas 

e. Kebutuhan akan sukses 

f. Kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbing atau pengendalian diri manusia, 

seperti pengetahuan-pengetahuan lain yang ada pada setiap manusia berakal.
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3. Ciri-Ciri Peserta didik 

Peserta didik sebagaimana pengertian di atas adalah sebagai generasi 

penerus bangsa. Peserta didik (peserta didik) merupakan generasi yang boleh 

dikatakan mayoritas yang lain, dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

mempunyai ciri-ciri khusus, karena mempunyai perbedaan yang menonjol 
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dibandingan ciri dari balita maupun orang dewasa, karena masa ini adalah masa 

yang penuh kesan yang mungkin tidak dapat dilupakan seumur hidupnya. 

Adapun ciri-ciri yang dimiliki peserta didik antara lain adalah : 

1. Ciri-ciri yang menonjol dari peserta didik, antara lain : 

 Keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan 

baru. 

 Sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada saat dialaminya 

waktu itu. 

 Kemurnian idealisme. 

 Berkeinginan segera mewujudkan gagasan-gagasan dan sedikitnya 

pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat.
57

 

1. Ditinjau dari sudut kepribadiannya, maka peserta didik yang identik dengan 

sebutan remaja ini mempunyai beberapa ciri tertentu, baik secara lahir ataupun 

secara batin, adapun beberapa ciri-ciri tersebut antara lain : 

• Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, 

walaupun mengenai masalah tanggung jawab secara relatife belum matang.6 

• Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki atau 

wanita tampak semakin tegas, hal mana secara efektif ditonjolkan oleh para 

                                                           
57

 Noer Hanie Khukmiati, Pola Perkekmbangan Pendidikan Agama Islam Guna Membina 

Generasi Muda (Jakarta: MPA, 1999) hal.30. 

 

 



remaja, sehingga perhatian terhadap jenis kelamin meningkat, oleh karena 

perkembangan fisik yang baikdianggap salah satu kebanggaan. 

• Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan 

yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang pribadinya, kadang-

kadang diharapkan bahwa interaksi sosial itu mengakibatkan masyarakat 

menganggap remaja sudah dewasa. 

• Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri, baik secara sosial, ekonomis 

maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan yang 

terlalu ketat oleh orang tua atau sekolah. 

• Adanya perkembangan taraf intelektual ( dalam arti netral ) untuk 

mendapatkan identitas diri. 

• Menginginkan sistem kaidah dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginannya, yang tidak selalu sama dengan sistem kaidah dan nilai yang 

dianut oleh orang dewasa.
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2. Menurut tinjauan dari psikologi perkembangan bahwa ciri-ciri peserta didik 

usia sekolah dasar adalah terjadinya pertumbuhan fisik, berselisih, 

pembangkangan, menggoda, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri 

sendiri, dan simpati.
59
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3. Sedangkan ciri-ciri peserta didik di tinjau dari psikologi agama adalah 

pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan 

sosial, perkembangan moral, sikap dan minat, serta mungkin sebagai 

tambahan adalah masa timbulnya konflik, terutama pertentangan terhadap 

agama yang selama ini mereka anut.
60

 

Dari berbagai pendapat di atas, terdapat berbagai perbedaan dalam 

menentukan ciri-ciri peserta didik, namun pada intinya ciri-ciri dari peserta didik 

lebih banyak diwarnai oleh perkembangan watak dan prilaku, masa muda sebagai 

masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, 

sehingga dalam pertumbuhan banyak sekali terjadi perkembangan baru baik 

perubahan fisik, cara berfikir, maupun prilaku yang belum pernah merekajumpai. 

 

2. Lingkungan Peserta didik 

Peserta didik yang termasuk sebagai makluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri dan juga memerlukan bantuan orang lain, pasti akan menjalin kerjasama 

dengan orang lain atau lingkungan di luar dirinya, misalnya lingkungan keluarga, 

yakni orang tua, saudara, kerabat serumah atau yang jauh, dan juga lingkungan 

masyarakat di sekitarnya. Adapun lingkungan peserta didik menurut Tri Pusat 

Pendidikan, yaitu 
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a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam sebuah masyarakat, 

keluarga sebagai suatu kesatuan atau kelompok yang mana seluruh anggotanya 

mengabdikan diri pada kepentikan serta tujuan dari kelompok tersebut, sebuah 

keluarga beraggotakan dari ayah, ibu dan anak mereka sebagai hasil dari kasih 

mereka yang telah terbina. Dalam keluarga terbentuklah suatu ikatan yang erat 

antar batin seorang manusia, dari hasil sukarela dan cinta kasih antara suami dan 

istri yang kemudian lahirlah anak sebagai generasi penerus dari keluarga tersebut,  

di keluarga inilah pertama kali pendidikan dilakukan sebagai dasar untuk 

memperoleh pedoman dalam hidup, khususnya mengenai keimanan. Dalam 

keluarga merupakan pendidikan informal yang dilakukan dengan tujuan 

memberikan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dari 

orang tua, dengan suasana yang hangat dan mesra dalam keluarga akan 

berlangsung sebuah pendidikan, bukan pengajaran. 

Peran orang tua dalam keluarga tidak dapat diwakilkan, karena 

orangtualah yang kelak menjadikan anak-anaknya sesuai apa yang mereka 

harapkan, orang tua seharusnya memberikan pendidikan serta menanamkan nilai-

nilai agama kepada anak-anaknya meliputi pendidikan aqidah, ibadah,dan akhlak. 

Pendidikan agama harus diberikan sejak dini sebelum mereka terpengaruh oleh 

pendidikan orang lain. 

Jika kita memandang pendidikan keluarga selama ini memang lebih 

terfokus pada pertumbuhan fisik atau jasmani saja, dimana orang tua berusaha 



untuk mencukupi kebutuhan keluarganya agar tidak kekurangan, sampai sampai 

jalan yang ditempuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya kadang 

menyimpang dari jalur agama, pendidikan keluarga tidak terfokus pada 

pertumbuhan dan peningkatan gizi dan segi fisik saja, akan tetapi yang terpenting 

adalah pertumbuhan dan peningkatan potensi positif seorang anakagar menjadi 

manusia dengan tingkat kualitas yang setinggi-tingginya, orangtua memang 

berkuasa untuk membuat anaknya baik, sebab potensi kebaikan sebenarnya justru 

sudah ada pada si anak, tetapi juga orang tua berkewajiban memberikan jalan dan 

arahan yang positif untuk kemajuan dan mengembangkannya sebagai mana dalam 

sebuah hadits Nabi : 

Artinya :‟Dari Abu Hurairah ia berkata, Bersabda Rosulullah SAW : Setiapbayi 

dilahirkan dalam keadaam suci, lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia 

yahudi, nasrani, atau majusi (H.R Muslim).
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Dari uraian di atas jelas betapa pentingnya peran orang tua 

terhadapanaknya dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, sebagaimana ungkapan 

ahli jiwa pada umumnya yang berpendapat bahwa „situasi keluaraga mempunyai 

pengaruh yang mendalam terhadap kejiwaan bagi seorang anak, terutama yang 

masih berada pada lingkungan keluarganya‟. Begitu juga menurut Fremen dan 

Showel mengungkapkan „keluarga adalah tempat yang paling berpengaruh 

terhadap pendidikan rasa sosial anak, dengan melalui hubungan keluarga terutama 

hubungan dengan orang tuanya, anak akan mulai belajar menyesuaikan diri 
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dengan orang lain‟. Di tempat inilah orang tua berfungsi dalam memberikan 

pengaruh positif terhadap kehidupan sang anak dalam mempersiapkan diri untuk 

menempuh kehidupan selanjutnya.
62

 Untuk itu lingkungan keluarga harus didesain 

sedemikian rupa dengan menciptakan keluaraga yang harmonis dengan penuh 

keramah-tamahan, kedamaian, kenyamanan serta komunikasi yang baik, dan 

sedemikian mungkin diupayakan untuk menghindari ketegangan dalam konflik 

keluarga. Metode pendidikan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap anak-

anaknya, apakah orang tua dalam mendidik anaknya secara demokratis (adil), 

otoriter ( sesuai dengan kehendak orang tua ), atau dengan cara yang bebas. 

b. Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang telah 

dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengantarkan anak didiknya sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, sekolah merupakan lembaga dalam membina peserta didik 

dalam menghadapi masa depannya, dan hendaknya sekolah dapatmemberikan 

dorongan kepada peserta didik agar mampu berkembang semaksimal mungkin 

sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat berguna bagi bangsa dan 

Negara. 

Sekolah sebagai sarana pendidikan bagi anak yang paling tepat, karena tidak 

semua tugas orang tua dalam mendidik serta membina anak dapat dilakukan 

sepenuhnya oleh masing-masing orang tua dari sang anak, maka dari itu sekolah 
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sebagai lembaga formal yang berfungsi sebagai membina dan mendidik anak dapat 

berfungsi membantu para orang tua dalam mendidik serta membina anak-anak 

mereka, di samping itu juga sekolah juga dapat sebagai sarana atau jembatan bagi 

anak untuk berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. 

Lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang plural, terdiri dari anak 

didik yang beraneka ragam watak dan karakternya, di tempat inilah mereka 

bergaul dan bermain yang menyebabkan bertambahnya wawasan pengalamandari 

si anak, pergaulan dengan sesama teman tidak selalu membawa kebaikanapabila 

berbuat seenaknya, dalam arti ia bergaul dalam rangka mengisi kekosongan waktu 

untuk bermain, bukan semata untuk belajar atau yang lainnya. 

Kekeliruan yang selama ini adalah ketika orang tua menyerahkan si anak 

pada lembaga sekolah berarti tanggung jawab ada sepenuhnya pada pihak sekolah, 

anggapan ini kurang tepat, karena hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara 

sekolah dan orang tua, terlebih jika si anak nilainya jelek atau prilakunya urakan. 

Maka sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berusaha untuk memberikan 

pendidikan dan pengajaran yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang tua, seperti 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan. 

a. Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan bagian dari suatu Negara, dan peserta didik 

termasukbagian dari masyarakat, dari lingkungan masyarakat inilah biasanya 

terjadi permasalahan yang lebih kompleks dari sekolah atau keluarga, mau atau 

tidakmau peserta didik harus masuk dalam lingkungan masyarakat, otomatis harus 



mengikuti aturan dan norma yang ada di masyarakat tersebut. Dan begitu pula 

peserta didik dituntut untuk ikut serta dalam membangun lingkungan masyarakat. 

Dalam lingkungan masyarakat sangat menentukan dalam upaya 

pembentukan watak dan karakter dari peserta didik tersebut, lingkungan yang 

sehat dan mendukung peserta didik tersebut turut menjadi sehat, begitu juga 

sebaliknya, dalam menunjukkan jati dirinya di tengah masyarakat tidak boleh 

diremehkan perannya sekalipun oleh orang tua, dalam masyarakatitu sendiri semua 

pihak harus turut serta berpartisipasi dalam membangun lingkungan. 

Ironisnya permasalahan yang ada ditengah masyarakat sekarang ini 

hampir tidak dihiraukan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya karang taruna 

sebagai wadah pembinaan peserta didik sudah banyak yang mati. Aparat desa 

lebih condong untuk mengurusi hal-hal yaag bersifat materi dari masyarakat 

melalui pembuatan KTP, KK dan lain sebagainya, apakah problem seperti ini 

tidakditemukan solusinya agar peserta didik dapat dibina dalam wadah pembinaan 

yang ada di masyarakat tersebut ? 

Untuk mengantisipasi lingkungan yang kurang sehat tersebut, maka tidak 

ada jalan lain kecuali dengan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan 

keagamaan, untuk membangun kembali karang taruna sebagai wadah pembinaan 

peserta didik dan mengingatkan kembali kepada aparat desa agar pembinaan 

terhadap peserta didik bagaimana supaya tetap berjalan dengan baik, dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya dan berusaha 

membangun bangsa dan Negara. 



C. Pembahasan Kesehatan Mental Peserta didik 

1.  Pengertian Pembinaan Kesehatan Mental Peserta didik 

Dalam lembaran sejarah bangsa dari masa ke masa akan kita temukan 

bahwa peserta didiklah yang selalu memegang peranan yang terpenting, peserta 

didik sebagai guru masyarakat dan tulang punggung bagi setiap bangsa. Jika 

peserta didiknya maju maka majulah bangsa itu, akan tetapi sebaliknya jika peserta 

didiknya pasif, maka kemunduranlah yang terjadi pada bangsa tersebut. Peserta 

didik dalam perannya sekarang ini telah menurun tidak seperti sebelumnya, 

mereka cenderung bersifat individual, dalam arti lebih mementingkan dirinya 

sendiri daripada kepentingan umum, sikap cuek terhadap situasi dan kondisi sosial 

masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut harus diupayakan 

dengan cara singkat dengan pembinaan yang intensif, kontinyu, terarah dan lain 

sebagainya, demi terwujudnya tujuan dari bangsa untuk mencetak kader bangsa 

dimana peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, memberikan pengertian kata “pembinaan” dalam kamus tersebut 

sebagai sebuah proses, perbuatan, cara, membina, pembaharuan ; penyempurnaan 

atau arti secara luasnya adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.
63

 Dalam 

artian secara praktis pembinaan adalah suatu usaha dan daya upaya yang dilakukan 
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secara sadar serta dengan metode tertentu baik secara personal (perorangan) 

maupun secara lembaga (institusi) yang merasa punya tanggungjawab terhadap 

perkembangan dan pendidikan peserta didik untuk dapat diarahkan pada sasaran 

dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tentang „mental‟ dalam kamus besar 

bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 

pengertian mental “sebagai hal yang menyangkut batin dan watak manusia yang 

bukan bersifat badan atau tenaga”.
64

 

Kesehatan mental berasal dari kata hygiene mental, terdiri dari kata 

hygica dan mental. Kata hygiea diambil dari nama dewi kesehatan Yunani, yang 

berarti ilmu kesehatan, sedangkan kata mental berasal dari kata latin yaitu mens, 

mentis, artinya: jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat.
65

 Zakiyah Darajat 

mengungkapkan bahwa kesehatan mental merupakan semua unsur pikiran 

termasuk jiwa, emosi, sikap, dan perasaan secara keseluruhan serta kebulatan yang 

akan menetapkan corak tingkah laku, cara menghadapi segala hal yang perasaan 

misalnya ; mengecewakan, menggembirakan, menggelisahkan, memprihatinkan, 

menakutkan, membahagiakan dan lain sebagainya.
66

 Dikutip dari buku Psikologi 

Agama bahwa menurut Kartini Kartono kesehatan mental adalah ilmu yang 

mempelajari masalah mental/ jiwa, bertujuan mencegah timbulnya gangguan/ 
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penyakit mental atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan 

jiwa rakyat.
67

 

Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian tentang pembinaan 

kesehatan mental peserta didik, yaitu sebagai sebuah proses usaha dan upaya yang 

dilakukan secara sadar, terencana dengan metode yang jelas yang dilakukan secara 

perorangan (personal) maupun lembaga (institusi) yang merasa bertanggung jawab 

terhadap pertumbuhan, perkembangan pendidikan dalam membentuk kepribadian 

peserta didik dengan usia yang masih mengalami masa peralihan atau dapat 

dikatakan masih labil, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Atau 

pembinaan kesehatan mental peserta didik adalah usaha dan upaya dalam 

penyadaran peserta didik terhadap posisinya sebagai tonggak perkembangan 

persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, yang kadang kala 

memang sangat komplek dan begitu rumit sehingga langkah yang diambil atau 

solusi haruslah sesuai dengan sasaran dari pokok permasalahan. 

2. Tujuan Pembinaan Kesehatan Mental Peserta didik 

Dalam setiap usaha dan upaya yang dilakukan baik oleh perorangan 

maupun lembaga tidak terlepas dari sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari 

kegiatan tersebut, begitu juga dengan pembinaan kesehatan mental peserta didik. 

Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi 

mental peserta didik yang masih labil, dan biasanya hal itu akan menimbulkan 

                                                           
67

 Op.Cit hal 139 

 



dampak negatif terhadap perkembangan para peserta didik. Dorongan-dorongan 

mental yang negatif diharapkan dapat diminimalisir dengan semakin nyatanya 

pembinaan kesehatan mental peserta didik yang ada dalam masyarakat, dunia 

pendidikan dan juga lingkungan pergaulan peserta didik sendiri. 

Masalah degradasi moral atau kemerosotan moral yang sampai saat ini 

masih menjadi “hantu” bagi semua lapisan masyarakat merupakan sesuatu yang 

sangat memprihatinkan. Untuk itu tugas dari setiap anggota masyarakat untuk 

memberikan dorongan yang jelas terhadap kebaikan dan masa depan peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa, sehingga tidak akan timbul prilaku yang negatif 

yang dilakukan oleh generasi penerus bangsa, tidaklah adil jika semua kesalahan 

yang telah dilakukan peserta didik mutlak kesalahan mereka sendiri, namun 

tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan 

masyrakat, maka dari itu keseluruhan komponen yang ada dalam masyarakat harus 

dapat bekerjasama dalam membina mental peserta didik. Menurut Zakiyah Darajat 

jika kesukaran dan problema yang dihadapi remaja tidak sesuai dengan dan masih 

menggelisahkan sebelum meningkat dewasa, maka usia dewasa akan dilalui 

dengan kegelisaan pula. Maka kondisi dan suasana inilah kemudian pembinaan 

mental pada peserta didik sangat penting dilakukan.
68

 Berikut akan dipaparkan 

mengenai tujuan pembinaan mental: 
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a. Memperkokoh kehidupan keagamaan (keimanan)  

Keimanan merupakan kekuatan yang sangat penting bagi seseorang untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan religius dan sebaiknya tiap prilaku harus berdasarkan 

keimanan, oleh sebab itu satu hal yang terpenting dalam membahas pembinaan 

mental peserta didik adalah mengkaji perubahan-perubahan prilaku religius dan 

pergeseran nilai-nilai dalam diri remaja. Dalam ajaran agama dapat kita temukan 

bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang, disaat iman bertambah, maka 

dapat terlihat dalam gejala prilaku religiusnya, begitu juga sebaliknya, apalagi 

kondisi mental keimanan peserta didik masih dalam kondisi pembinaan, karena 

keimanan yang mungkin dimiliki peserta didik sangatlah labil, sehingga mudah 

terpengaruh oleh faktor luar.
69

 

b. Memperkokoh kondisi psikis dan fisik 

Kedunya memang sulit untuk dipisahkan dalam pembahasan ini, kondisi 

psikis mempengaruhi kondisi fisik dan juga sebaliknya kondisi fisik akan 

mempengaruhi kondisi psikis, perubahan-perubahan yang ada pada diri peserta 

didik dari segi psikis maupun fisik akan mempengaruhi terhadap perkembangan 

mental mereka, secara khusus dan realita secara umum.  
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Artinya: 28 (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram. 

29. orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 

kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
70

 

 

Keseimbangan kondisi psiksis dan fisik akan menyebabkan adanya 

kemungkinan yang nyata dalam diri peserta didik yang ditandai dengan 

kesanggupan menyesuaikan terhadap dunianya sendiri, lingkungan keluarga dan 

sosialnya. Atau menentukan sifat seperti, seseorang menerimanya beserta 

kesanggupan menciptakan hubungan sosial yang baik.
71

 

Perubahan prilaku peserta didik mungkin akan berubah jika 

keseimbangan antara kondisi psikis dan fisik memang berfungsi secara 

semestinya. Sehingga terjadi pertentangan batin dan perasaan, mempengaruhi 

emosi sekaligus. Begitu juga kondisi fisik yang lemah, tidak bergairah akan 

mempengaruhi terhadap kemungkinan adanya perubahan prilaku pada mereka. Di 

sinilah betapa pentingnya pembinaan kesehatan mental terhadap peserta didik di 

saat mengalami kegoncangan jiwa yang tidak stabil. 

c. Memperkokoh peran di masyarakat.  

Ciri dari kehidupan masyarakat, yaitu bergerak secara dinamis menuju 

kearah yang dianggap lebih mandiri dan sempurna, bersama dengan hal itu terjadi 

perubahan-perubahan baik lambat maupun cepat dalam semua aspek kehidupan 
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yang ada didalamnya. Memang terhadap cepatnya laju perubahan tersebut maka 

semakin majunya manusia berfikir dalam berbagai macam ilmu pengetahuan dan 

semakin majunya budaya manusia sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa 

manusia dalam kehidupan yang dinamis tersebut.43 Dengan demikian tujuan yang 

dirumuskan diatas diharapkan terwujud dengan pembinaan yang 

berkesinambungan dan kontinyu sehingga pola-pola pembinaan dapat berjalan 

seiring dan saling melengkapi, dan diharapkan tujuan pembinaan mental terhadap 

peserta didik tersebut mampu membentuk generasi yang responsif, bertanggung 

jawab dan berpengetahuan baik secara umum maupun bersifat agamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Profil Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung 

1. Sejarah Singkat Berdirinya 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi adalah salah satu sekolah dari 2 

Sekolah Dasar yang berada di wilayah Desa Way Huwi Kecamatan Jatiagung di 

lingkungan kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kebudayaan dan 

Pariwisata Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Didirikan pada 

tahun 1980 dan diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan 

Lampung Selatan pada 01-01-1980. 

Keberadaannya didirikan berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

lingkungan dan pamong setempat untuk bersama-sama meningkatkan mutu 

pendidikan yang berlandaskan suatu keinginan untuk maju bersama. Sejak 

keberadaan Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi telah eksis dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yang berpola pada kegiatan Belajar Mengajar aktif. Eksistensi 

Sekolah Dasar  Negeri 1 Way Huwi semakin tumbuh setelah guru-gurunya dan 

Kepala Sekolahnya diberikan penataran-penataran dan pelatihan-pelatihan, baik 

yang diselenggarakan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten, maupun tingkat 

provinsi.
72
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2. Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi sekarang Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diagram dibawah 

ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  GarisInstruksi 

    GarisKoordinasi 

 

 

                                                                                                                                                                      

 
 

KOMITE SEKOLAH 

Aspadi 

KEPALA SEKOLAH 

Usna Mainar, S.Pd.I 

BENDAHARA  

Asmawati, S.Pd.SD 

KA. TU 

Yoan Andrini 

Majelis Guru 

Peserta didik  

 
Peserta didik  Peserta didik  

 



3. Visi dan Misi  

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki Visi dan Misi yang ingin 

dicapai kemudian hari. Adapun Visi dan Misi SD Negeri 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut : 

Visi : 

“Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa serta berwawasan 

lingkungan” 

Misi : 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif kepada seluruh 

peserta didik 

b. Menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah 

c. Membantu dan mendorong setiap peserta didik untuk mengenali dirinya agar 

berkembang secara optimal 

d. Menumbuhkan penghayatan terhadap agama dan budaya bangsa secara 

sumber kearifan dalam bertindak 

e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah 

dan komite sekolah 

f. Memberikan dukungan kepada guru dalam meningkatkan mutu guru 

g. Mengoptimalkan sarana dan prasarana ramah lingkungan. 

 

 



Tujuan : 

b. Menciptakan peserta didik-siswi yang berprestasi dalam nilai UAS dan 

UASBN agar selalu di papan atas 

c. Menjadikan insan yang cerdas, terampil serta berkepribadian untuk hidup di 

tengah masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

d. Pencapaian prestasi ekstrakulikuler yang dapat bersaing di tingkat kecamatan, 

kabupaten dan provinsi.
73

 

4. Data Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pada tahun pelajaran 2015/ 2016, jumlah tenaga pengajar dan karyawan 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan sebanyak 21 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini : 

Tabel  2 

Keadaan Guru dan Karyawan SDN 1 Way Huwi 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No Nama / NIP Tempat  

Tanggal Lahir 

Pangkat/ 

Gol 

Jabatan 

1. USNA MAINAR, S.Pd.I 

NIP. 19590525 198303 2 006 

Simbaran, 25 Mei 

1959 

IV/a Ka. Sekolah 

2. MURNIATI, A.Ma.Pd 

NIP. 19561110 197803 2 003 

Tanjung Karang,  

10November 1956 

IV/a Guru Kelas 

3. Hj. MUJAIDAH, S.Pd.I 

NIP. 19620428 198404 2 003 

Gunung Batin, 

28 April 1962 

IV/a Guru PAI 

4. ENIYATI, S.Pd 

NIP. 19630923 198503 2 003 

Palembang, 

23 September 1963 
IV/a Guru Kelas 

5. HARIYATI, S.Pd 

NIP. 19630222 198303 2 006 

Tanjung Karang, 

22 Februari 1963 

IV/a Guru Kelas 

6

. 

NIHARWATI 

NIP. 19591010 198203 2 010 

Kedaton, 

10 Oktober 1959 

IV/a Guru Kelas 
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7

. 

ASMAWATI, S.Pd.SD 

NIP. 19650604 198503 2 005 

Way Huwi, 

04 Juni 1965 

IV/a Guru Kelas 

8

. 

NURHASANAH, S.Pd 

NIP. 19660228 198603 2 006 

S. Semendo 

28 Februari 1966 

IV/a Guru Kelas 

9

. 

NUR ALENA S.Ag 

NIP. 19671206 198808 2 001 

Tanjung Agung, 

06 Desember 1967 

IV/a Guru PAI 

1

0

. 

DARMASAPUTRA 

NIP. 19611110 198403 1 007 

Magelang, 

10November 1961 
III/d Guru  

Penjaskes 

1

1

. 

Hj. ARIYANI DEWI, A.Ma.Pd 

NIP. 19641210 199402 2 001 

Tanjung Karang, 

10 Desember 1964 
III/d Guru Kelas 

1

2

. 

ARLENA 

NIP. 19661108 199308 2 001 

Mesir Ilir, 

08 November 1966 
III/c Guru Kelas 

1

3

. 

MISYATI AIDA, S.Pd 

NIP. 19690815 200007 2 001 

Ogan Ulu, 

15 Agustus 1969 
III/b Guru Kelas 

1

4

. 

ALTIN MUHARDA MUNIR, 

S.Pd 

NIP. 19840731 200902 1 001 

Oku Selatan, 

31 Juli 1984 
III/b Guru 

 Penjaskes 

1

5

. 

ANNA MARYANA, S.Pd 

NIP. 19801216 200804 2 002 

Pesawaran, 

16 Desember 1980 

III/a Guru Kelas 

1

6

. 

RETNO SYAFITRI, S.Pd 

NIP.  

Bandar Lampung 

28 Februari 1989 

III/a Guru 

B, Lampung 

1

7

. 

KISWANTO 

NIP. 19671209200012 1 001 

Ponco Wati, 

09 Desember 1967 

II/b Penjaga 

Sekolah 

1

8

. 

YUSNIDAR, S.Pd Tanjung Karang, 

11 November1970 

- Pengembangan 

Diri 

1

9

. 

ANINDAWATI KUSUMA, 

A.Md 

Mataram Marga, 

19 Juli 1973 

- Guru 

B, Lampung 

2

0

EVI DIANA, S.Pd Kaur Gading, 

12 Mei 1983 

- Guru Kelas 



. 

2

1

.

  

YOAN ANDRINI Teluk Betung, 

26 April 1985 

- Perpustakaan / 

TU 

Sumber data : Dokumentasi SDN 1 Way Huwi  tahun pelajaran 2015/2016 

 

5. Data Peserta didik 

Peserta didik Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun pelajaran 2015/ 2016 berjumlah 240 orang 

yang terdiri dari 122 laki-laki dan118 perempuan yang terbagi menjadi 11 rombongan 

belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  3 
Keadaan Peserta Didik SDN 1 Way Huwi 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Nama Rombel   
Jumlah Peserta didik 

Wali Kelas 
L P Jumlah 

1 Kelas 1A Kelas 1 9 13 22 Hariyati, S.Pd 

2 Kelas 1B Kelas 1 8 13 21 NAIMAH 

3 Kelas 2 Kelas 2 15 17 32 

Ariyani Dewi, 

S.Pd.SD 

4 Kelas 3A Kelas 3 14 8 22 Parmi, S.Pd.SD 

5 Kelas 3B Kelas 3 11 10 21 

Anna Maryana, 

S.Pd 

6 Kelas 4A Kelas 4 9 11 20 Eniyati,S.Pd 

7 Kelas 4B Kelas 4 12 8 20 Maseha, S.Pd.SD 

8 Kelas 5A Kelas 5 9 11 20 Arlena 

9 Kelas 5B Kelas 5 12 8 20 

Murniati, 

A.Ma.Pd 

10 Kelas 6A Kelas 6 12 9 21 

Asmawati, 

S.Pd.SD 

11 Kelas 6B Kelas 6 11 10 21 

Misyati Aida, 

S.Pd.SD 

Total 

 

122 118 240 
 Sumber data : Dokumentasi SDN 1 Way Huwi  tahun pelajaran 2015/2016 



6. Komite Sekolah 

Pada tahun pelajaran 2015/2016, jumlah komite sekolah SD Negeri 1 

Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 7 orang. 

Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini : 

Tabel  4 
Komite Sekolah SDN 1 Way Huwi 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

No. Nama Jabatan 

Komite 

Keterangan 

1 Aspadi Ketua  

2 Katmo Wakil 

Ketua 

 

3 Warjiman Sekertaris  

4 Asmawati, 

S.Pd.SD 

Bendahara  

5 Wito Anggota  

6 Kiswanto Anggota  

7 Yusnidar, 

S.Pd 

Anggota  

Sumber data : Dokumentasi SDN 1 Way Huwi  tahun pelajaran 2015/2016 

 

  

7. Sarana dan Prasarana 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar sebagaimana tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 



Tabel  5 
Kondisi Sarana dan Prasarana SDN 1 Way Huwi 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

No 

JenisSarana 

Prasarana 

 

Jmlh 

Luas 

(m2)/ 

Unit/Bag 

 

Kepemilikan 

Kondisi 

Baik Rusak 

 I Lahan :      

 A Lahanterbangun 718 294 Sendiri   - 

 B Lahan Terbuka 482 - Sendiri   - 

 C Lahan Keg. Praktek/OR 2400 74 Sendiri   - 

 D LahanPengembangan      

       

 II Ruang :      

 A RuangPendidikan :      

 1 Ruangteori/kelas 6 441 Sendiri 3 4 

 2 Ruang Lab IPA - - - - - 

 3 Ruang Lab Komputer - - - - - 

 4 Ruang Lab Bahasa - - - - - 

 5 Ruang Lab - - - - - 

 6 RuangOlahraga - - - - - 

 7 RuangPerpustakaan - - - - - 

 8 RuangKesenian - - - - - 

 9 RuangKeterampilan - - - - - 

       

 B RuangAdministrasi :      

 1 RuangKepalaSekolah - - - - - 

 2 RuangWakilKepalaSekolah - - - - - 

 3 Ruang Guru - - - - - 

 4 RuangReproduksi - - - - - 

 5 Ruang TU - - - - - 

       

 C RuangPenunjang :      

 1 RuangIbadah - - - - - 

 2 RuangKoperasiSekolah - - - - - 

 3 Ruang OSIS, Pramuka, 

PMR 

- - - - - 

 4 RuangBimbingan - - - - - 

 5 RuangSerbaGuna - - - - - 

 6 RuangKamarMandi/WC 3 6 Sendiri 3 - 

 7 Ruang UKS - - - - - 



       

 

III 

Meaubiler :      

 A MejaPeserta didik 150 Buah Sendiri 50 100 

 B KursiPeserta didik 200 Buah Sendiri 100 100 

 C Meja Guru / TU 6 Buah Sendiri 4 2 

 D Kursi Guru / TU 17 Buah Sendiri 12 5 

 

No JenisSaranaPrasarana Jml Luas 

(m2)/ 

Unit/Ba 

Kepemilikan Kondisi 

Baik Rusak 

IV Perabot :      

a PerabotPendidikan 68  Sendiri 68 - 

b PerabotAdministrasi 15  Sendiri 15 - 

c PerabotPenunjang 6  Sendiri 6 - 

       

V Alatdan Media Pendidikan:      

a AlatPeraga / Praktek (IPA) 2 Set Sendiri 2 - 

b AlatPeraga / Praktek (IPS) 1 Set Sendiri 1 - 

c AlatPeraga / Praktek (MTK) 1 Set Sendiri 1 - 

d AlatPeraga / Praktek (KTK) - - - - - 

e Media PengajarMapel Lain / 2 Buah Sendiri 13 - 

 Komputer 1 Buah Sendiri 1 - 

       

VI Buku :      

a BukuPljrPokok (Gr &Peserta 

didik) 

1400 - Sendiri   - 

b BukuPelajaranPelengkap 600 - Sendiri   - 

c BukuBacaan 750 - Sendiri   - 

d BukuSumber (Referensi) 115 - Sendiri   - 

e Buku Lain 900 - Sendiri   - 

 

Tabel 6 Kondisi Laboratorium dan Pemanfaatannya 

 

 

No 

 

Jenis Lab/RuangPraktek 

Fungsi Luas 

M2 

Peggunaan 

(Jam/Minggu) Ya Tidak 

1 IPA - - - - 

2 Bahasa - - - - 

3 Keterampilan - - - - 

4 Kesenian - - - - 

5 Olah Raga - - - - 



6 RuangIbadah - - - - 

7 ………………………………………… - - - - 

8 ………………………………………… - - - - 

Sumber data : Dokumentasi SDN 1 Way Huwi  tahun pelajaran 2015/2016 

 

B. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

1. Metode Pembelajaran yang digunakan  

Metode yang dipakai di dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

pada Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama 

Islam adalah sebagai berikut:  

Di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar saya menggunakan 

beberapa metode-metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Metode yang 

digunakannya adakah metode ceramah, drill, meniru dan mengingat, tanya 

jawab, demonstrasi, dan bercerita. 

a. Metode ceramah yaitu cara menyajikan bahan pengajaran dengan menjelaskan 

b. Metode drill adalah suatu metode yang digunakan untuk menanamkan 

kebiasaan tertentu atau praktik langsung, dalam melatih langsung disini 

seorang guru harus berhati-hati karena hasil dari suatu latihan biasanya akan 

tertanam dan kemudian menjadi kebiasaan. Metode ini terutama untuk 

mengajarkan hafalan Al Qur‟an dan hafalan doa-doa.  

c. Metode meniru dan mengingat adalah cara menyajikan bahan pengajaran 

dengan cara menyuruh anak didiknya menirukan dan mengingat apa yang 



diucapkan oleh guru. Metode ini digunakan terutama dalam mengajarkan 

bacaan dan tulisan huruf arab.  

d. Metode tanya jawab adalah cara menyajikan bahan pengajaran kepada anak 

didiknya dengan cara guru bertanya dan murid menjawab dan sebaliknya. 

Metode ini digunakan terutama untuk mengajarkan rukun iman dan rukun 

Islam. 

e. Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan pengajaran dengan 

cara guru mempertunjukkan bahannya atau memperlihatkan sesuatu. Metode 

ini terutama dipergunakan untuk mengajarkan wudlu, shalat dan ibadah haji. 

f. Metode bercerita yaitu dengan menceritakan kisah-kisah para nabi, sahabat-

sahabat nabi agar peserta didik dapat mencontoh dan mengambil keteladanan 

dari cerita yang didengar. 

Dari usaha-usaha yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam tersebut 

di atas telah menghasilkan hasil yang positif, indikasinya adalah banyak peserta 

didik yang memiliki kesehatan mental yang baik. Sebagai gambaran dari 

kesehatan mental peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Keadaan kesehatan mental peserta didik kelas VI 

No Nama Kelas 
Aspek yang diobsevasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Aprisa Ruslan VI A        

2 Chesie Fenta S VI A      X  

3 Desta Amelia  VI A      X  

4 Vinka Puspita 

Ayu 

VI A   X   X  

5 Dion Anggara VI A        



6 Dimas 

Ramadhan 

VI A 
 

    X  

7 Febri Orta Rina VI A   X     

8 Feri Kurniawan VI A        

9 M. Jagad Sadeli VI A        

10 Maya Santika VI A    X    

11 Meli Yana VI A        

12 Marlia Puspita VI A    X    

13 Zhaqelin Alif R VI A        

14 M. Sujarwo VI A      X  

15 Riski Sapana VI A    X  X  

16 Tono Prihartono VI A      X  

17 Siti Nurotul A VI A    X X   

18 Nur Hayati VI A     X   

19 Melisa VI A        

20 Agusna Dewi VI B        

21 Angesti Savira VI B   X     

22 Desi Anggraini VI B        

23 Hamdan VI B        

24 Miftah septiana VI B   X     

25 M. Rizki Fadilah VI B         

26 Revana  VI B    X    

27 Reja fiknanda  VI B     X   

28 Riyan Nanda VI B    X  X  

29 Said  VI B     X X  

30 Vinka Puspita 

Ayu 

VI B   X     

31 Winda Apriyana VI B        

32 Adi Pratama VI B   X     

33 Ahmad Setiawan VI B     X   

34 Bintang F VI B        

35 Farhan Jaki VI B        

36 M. Dani Saputra VI B        

37 M. Paris Martin VI B        

38 Nelita Ardika R VI B      X  

39 Susila Sinta VI B     X X  

*hasil observasi pada 21-28 Oktober 2016 



Keterangan: 

1.selalu mengucap salam     

2.membaca al-Qur’an    X:TIDAK 

3.infak 

4.disiplin ketika masuk kelas 

5.bertanggung jawab 

6.berani berpendapat 

7.bersalaman dengan guru 

 

C. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Kesehatan Mental 

Peserta didik  

Kalau kita membuka lembaran sejarah bangsa dari masa ke masa, kita 

akan dapati bahwa seorang guru ataupun guru Pendidikan Agama Islam tidak 

lepas dari pendidikan dan membina peserta didik sebagai penerus bangsa ini. 

Guru Pendidikan Agama Islam lebih memikirkan sikap dan prilaku generasi 

penerus bangsa ini agar tidak terjerumus ke dalam prilaku yang negatif, sehingga 

guru Pendidikan Agama Islam terus berusaha untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan yang positif kepada peserta didik tersebut. 

Adapun peran dari guru Pendidikan Agama Islam tersebut dalam 

membina kesehatan mental peserta didik antara lain: 

1. Memberikan pembinaan kepada peserta didik dengan arah yang jelas, berarti 

sudah ada pedoman yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut : 

a. Perintah, tugas yang diberikan kepada anak-anak didik yang bersangkutan 

untuk memenuhi need for recognization-nya (kebutuhan untuk dihargai) 

“setiap saya memberikan materi tentang Pendidikan Agama Islam saya 

sering memberikan tugas krpada para peserta didik, misalkan memberikan 



pekerjaan rumah, memberikan materi hafalan tentang doa-doa, dan membuat 

kaligrafi”
74

 

 

b. Larangan, jika anak-anak kedapatan melakukan perbuatan yang menunjukan 

gejala-gejala penyerahan mutlak kepada naluri-naluri hewani belaka dan 

bisikan iblis. Menurut fitrahnya mereka ini ingin dihargai an dengan senang 

hati menerima petunjuk-petunjuk. 

“Sebagai seorang guru, jika melihat peserta didiknya ada yang melakukan 

tindakan melanggar tata tertib di sekolah maupun tata karma dalam 

pergaulan serta melanggar norma agama pasti akan menegur dan 

menasitinya. Tidak hanya itu saya akan melarang para peserta didik jika 

hendak berbuat hal-hal di luar batas”
75

 

 

c. Teladan, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata yang menggambarkan, 

misalnya kedisiplinan.
76

 

Salah satu cara guru dapat menolong muridnya adalah dengan jalan suka 

mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh muridnya. Bila guru suka 

mendengarkan apa yang dikatakan oleh muridnya maka akan memberikan rasa 

kepadanya bahwa dia juga “masuk hitungan”. Setiap orang ingin agar dirinya 

dihargai.  

Dari hasil wawancara dengan guru PAI pada saat peneliti melakukan 

observasi di bulan November 2016 di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiaagung Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa usaha 

dalam rangka membina kesehatan mental anak. 
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“Dalam membina kesehatan mental peserta didik dilakukan usaha-usaha antara lain: 

memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana sekolah yang religius, 

memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan), membiasakan anak didik untuk 

taat beribadah, bekerjasama dengan orang tua/ wali murid, memasukkan unsur-

unsur akhlak dalam setiap materi pelajaran, mengajak anak didik untuk tadabbur 

alam, dan mengajak anak didik untuk peduli terhadap sesama teman.”
77

 

 

Dari observasi yang peneliti lakukan pada bulan Oktober hingga 

November di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi guru Pendidikan Agama Islam 

telah memberikan teladan yang baik, mislakan dengan memakai pakaian yang 

rapih dan sospan, pada saat akan memasuki kelas peserta didika diminta untuk 

berbaris dengan tertib, setelah itu guru menyalamu satu persatu perserta didik. Di 

dalam kelas pada saat akan memulai materi pembelajaran para siswa berdoa 

dengan khidmat.
78

 

Pada saat proses pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam memasukan 

unsure-unsur akhlak, membiasakan anak didik untuk taat beribadah, hal tersebut 

terlihat pada saat hari jumat setelah bergotong royong membersihkan kelas, 

peserta didik diminta untuk berinfak. Uang infak tersebut nantinya akan 

diperuntukan pembangunan mushola yang akan dibangun di area SDN 1 Way 

Huwi.  

Guru Pendidikan Agama Islam dalam wawancara mengungkapkan 

bahwa: 

Selain itu saya sebagai guru Pendidikan Agama Islam mengajak anak 

didik untuk tadabbur alam di setiap akhir semester genap, misalkan ke pantai, di 

pantai kami tidak hanya berlibur saja namun, saya juga memberikan pengetahuan 
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kepada peserta didik bahwa betapa besarnya kuasa Allah dalam menciptakan 

alam ini.
79

 

 

Guru Pendidikan Agama Islam juga mengajarkan kepada peserta didik 

ubtuk mementingkan kepentingan orang lain karena merupakan salah satu sikap 

yang amat mulia dan terpuji. Membiasakan sejak dini untuk selalu peduli 

terhadap sesama adalah sangat penting agar peserta didik tumbuh dalam pribadi 

yang tidak egois.  

“Sikap peduli yang peserta didik ditunjukkan dengan menjenguk teman yang 

sakit, biasanya mereka akan menjenguk setelah pulang sekolah, meringankan 

beban teman yang kesusahan dengan cara iuran, terkadang ada peserta didik yang 

belum mempunya alat tulis, merekalah akan berinisiatif dengan membelikannya 

dan lain sebagainya”
80
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BAB IV 

ANALISIS PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri 1 Way 

Huwi 

Dalam implementasi pembinaan kesehatan mental peserta didik peran 

guru Pendidikan Agama Islam sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru Pendidikan Agama Islam di sini bertindak sebagai tenaga 

pelaksana program kegiatan sekolah. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembinaan kesehatan mental peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan ini sangat besar. Hal ini dapat 

dilihat dari dedikasi dan semangat kerja yang tinggi yang dilakukan oleh peserta 

didik. Kerjasama dengan guru dan komite sekolah dilaksanakan dengan baik, 

sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik. Berikut petikan 

wawancara kepala sekolah dengan peneliti tentang peran guru agama dalam 

membina kesehatan mental peserta didik:  

“Peran guru Pendidikan Agama Islam sudah barang tentu sama dengan peran 

guru sebagaimana umumnya, saya berupaya untuk melaksanakan planning, 

organizing, controling, dan evaluating dala,m proses belajar mengajar dengan 

baik. Dis amping itu saya juga punya kiat-kiat tertentu dalam melaksanakan 

pembinaan mental ini, yaitu dengan melaksanakan istiqosah, membaca doa-doa 

dan surah pendek pada jam pertama.”
81
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 Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kepala TU, berikut hasil 

wawancara dengan peneliti:  

“Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta 

didik di SDN 1  Way Huwi di sini sangat besar, yaitu sebagai sebuah wadah bagi 

peserta didik yang nantinya bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.”
82

 

 

 

Sehubungan dengan peran guru Pendidikan Agama Islam tersebut 

diperoleh gambaran dari wali kelas VI, yaitu sebagai berikut:  

“Guru Pendidikan Agama Islam berperan aktif dalam setiap pelaksanaan 

program, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan mental ini. Dalam 

pelaksanaan program, guru agama berperan sebagai pelaksana program. Di sini 

guru agama juga berperan sebagai pengevaluasi kegiatan.”
83

 

 

Dari hasil temuan data di atas, dapat disimpulkan bahwa peran guru 

Pendidikan Agama Islam di sini sangat besar, yaitu sebagai dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian/ evaluasi. Dalam perencanaan 

program, guru agama bertindak sebagai inisiator dan koordinator. 

Sementara itu dilihat dari metode yang digunakan guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, sebenarnya guru Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Dasar Negeri 1 Way Huwi sudah menerapkan metode yang bervariasi dalam 

pembelajaran. Pendidikan Agama Islam diajarkan 3x35 menit per minggunya. 

Metode yang digunakannya adakah metode ceramah, drill, meniru dan 

                                                           
82

 Hasil wawancara dengan kepala TU SDN 1 Way Huwi pada 18 Oktober 2016 

 
83

 Hasil wawancara dengan Walikelas VI A pada 18 Oktober 2016 



mengingat, tanya jawab, demonstrasi untuk mengajarkan wudhu, sholat, serta 

hafalan surat pendek.
84

 

Dari observasi yang peneliti lakukan, guru di Sekolah Dasar Negeri 1 

Way Huwi telah memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana sekolah 

yang religius, memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan), membiasakan 

anak didik untuk taat beribadah, bekerjasama dengan orang tua/ wali murid, 

memasukkan unsur-unsur akhlak dalam setiap materi pelajaran, mengajak anak 

didik untuk tadabbur alam, dan mengajak anak didik untuk peduli terhadap 

sesama teman. Ini semua adalah usaha yang sangat mulia untuk membentuk 

mental anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi. 

B. Analisis Pembinaan Kesehatan Mental di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi 

Tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Way Huwi dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah berlatar belakang dari jurusan 

Pendidikan Agama Islam, sedangkan dalam proses pengajaran di kelas juga harus 

mengajarkan ilmu umum. Melihat kenyataan ini, masing-masing tenaga pengajar 

dengan mata pelajaran yang diampunya memasukkan unsur-unsur keagamaan 

ketika mengajarkannya. Memasukkan unsur keagamaan sebenarnya tidak sulit 

bagi guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi, hal tersebut dikarenakan 

kebanyakan guru memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup. 

Akhlak dalam agama Islam mendapat perhatian yang besar, bahkan 

Rasulullah Muhammad saw diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 
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Dengan akhlak mulia pula seorang muslim menjadi manusia yang mudah 

berinteraksi dengan manusia lainnya, baik sesama muslim maupun dengan non 

muslim dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syari‟ at Islam. 

Begitu pentingnya akhlak bagi seorang muslim, sehingga Rasulullah saw dalam 

sebuah haditsnya ketika ditanya tentang apakah agama itu, beliau menjawab 

bahwa agama itu adalah akhlak yang baik. Seseorang yang tidak memiliki akhlak 

yang baik akan berbuat sewenang-senang terhadap sesama, merugikan orang 

lain, berbuat kedhaliman, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain.  

Adalah tugas seorang guru untuk membekali anak didiknya dengan 

akhlak mulia, karena dengan akhlak yang mulia seseorang akan dapat dengan 

mudah bergaul dengan siapa pun. Guru tidak hanya memotivasi anak didiknya 

untuk berprestasi secara akademik yang ditunjukkan dengan prestasi dan nilai 

yang baik, akan tetapi guru juga harus berperan membentuk akhlak mulia di 

dalam pribadi masing-masing anak didiknya.  

Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara dengan guru 

Pendidikan Agama Islam wali murid, dan juga peserta didik. Pertanyaan berkisar 

tentang usaha-usaha yang dilakukan pihak sekolah dan guru dalam upaya 

pembinaan kesehatan mental peserta didik dalam bingkai Pendidikan Agama 

Islam. Kepada guru ditanyakan tentang upaya-upaya yang dilakukan Sekolah 

Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

dan pelaksanaannya, kemudian kepada orang tua ditanyakan dengan peran orang 



tua dalam pembinaan kesehatan mental anak, serta kepada peserta didik 

ditanyakan tentang penerapan salah satu upaya tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan Mujaidah, S.Pd.I guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

“upaya-upaya yang dilakukan oleh saya selaku guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan adalah memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana sekolah 

yang religius, memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan), membiasakan 

anak didik untuk taat beribadah, bekerjasama dengan orang tua/ wali murid, 

memasukkan unsur-unsur akhlak dalam setiap materi pelajaran, mengajak anak 

didik untuk tadabbur alam, dan mengajak anak didik untuk peduli terhadap 

sesama teman”
85

 

 

Secara rinci upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Way Huwi Jatiagung Lampung Selatan  adalah sebagai berikut:  

1.  Memberikan teladan yang baik  

Keteladanan adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara memberi 

contoh–contoh yang baik berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. 

Contoh tauladan ini merupakan pendidikan yang mengandung nilai paedagogis 

tinggi bagi peserta didik. Dengan kepribadian yang baik, sifat tingkah laku dan 

pergaulannya bersama sesama manusia akan baik pula. Rosulullah saw. benar–

benar merupakan interpretasi praktis yang manusiawi dalam menghidupkan 

hakikat, ajaran, adab dan tasyri al-quran, yang melandasi perbuatan pendidikan 

qurani yang terdapat di dalam ajaran tersebut. Beliau adalah suri tauladan di 
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dalam kehidupan, dan kebapakan dalam memperlakukan anak-anak kecil, dalam 

pergaulan dengan para sahabat serta tetangga dengan baik. Beliau selalu berusaha 

untuk memenuhi kebuhan kaum muslimin. Lebih lanjut beliau adalah orang yang 

paling teguh berpegang kepada janjinya, paling di percaya dalam menjaga titipan 

,paling wara dan paling berhati-hati dalam makan harta sedekah, ataupun dalam 

menjaga harta kaum muslimin yang di titipan Allah kepada beliau.  

Pendidikan keteladanan dalam tatanan umum mengacu pada pendidikan 

ideal yang digambarkan di dalam Al-Quran ialah pribadi Rosulullah SAW di 

gelari uswah khasanah dan budi pekerti yang agung. Karena pendidikan di dalam 

Islam merupakan satu rangkaian dengan ajaran Islam yaitu pendidikan bersumber 

dari Al-Quran sebagai terjemahan abadi dari kitab alam semesta.  

Pendidikan Islam dilakukan dengan memberi contoh yang baik, sebab 

pendidikan manusia harus dimulai dari aggota paling kecil (individu) terlebih 

dahulu, terutama dari diri sendiri. Karena keberhasilan para pendidik awalnya 

ditentukan oleh keberhasilan mendidik dirinya sendiri, baru kemudian orang 

yang akan dididiknya. Diharapkan para pendidik juga sebelum mengajarkan 

sesuatu, harus menerapkan dahulu pada dirinya sendiri, karena amal atau 

perbuatan lebih berpengaruh dari pada lisan.  

Oleh karena itu, orang tua dan guru – yang keduanya adalah pendidik 

hendaknya memiliki akhlak yang luhur yang diserapnya dari Al-Quran dan jejak 

Rosulullah SAW. Ia juga hendaknya bersikap sabar dalam menerapkan dan 

mengamalkanya. Islam tidak menyajikan keteladanan ini sekedar untuk dikagumi 



atau sekedar untuk direnungkan dalam lautan khayal yang serba absrak. Islam 

menyajikan riwayat keteladanan itu semata-mata untuk diterapkan dalam diri 

mereka sendiri. Setiap orang diharapkan meneladaninya sesuai dengan 

kemampuannya untuk menyerap akhlaq itu dan sesuai dengan kemampuannya 

untuk bersabar.  

Memberikan teladan yang baik kepada anak didik sangat efektif untuk 

menanamkan dan membentuk akhlak mulia. Rasulullah adalah teladan yang baik 

bagi kita semua. Beliau saw mengajarkan akhlak kepada para sahabat dengan 

memberi contoh yang baik, sehingga ditiru dan diteladani oleh para sahabat yang 

menjadi sebaik-baiknya orang setelah Rasulullah saw. Mengajarkan dengan 

keteladanan jauh lebih efektif dari pada hanya dengan kata-kata. 

Mengaplikasikan dan mengikuti sunnah Rasulullah saw hukumnya wajib bagi 

setiap muslim.  

Langkah yang diambil oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Jatiagung 

Lampung Selatan dalam usahanya membentuk akhlak mulia pada diri anak 

didiknya dengan menerapkan metode keteladanan adalah salah satu bentuk 

ittaba’ (mengikuti) sunnah Rasulullah saw. Langkah ini terbukti efektif dalam 

membentuk akhlak mulia, yang dibuktikan dengan santun dan sopannya para 

peserta didik, suasana religius yang dibalut dengan pancaran indahnya akhlak 

mulia sangat terasa di Sekolah Dasar 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan. 



Berdasarkan obeservasi yang dilakukan pada 21-28 Oktober, guru-guru di 

SDN 1 Way Huwi sudah memberikan contok atau sifat ketauladannya kepada 

peserta didik-peserta didik. Keteladan guru yang bisa peserta didik terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti berpakaian yang menutup aurat, tutur 

kata, disiplin, murah senyum, tidak mudah marah.
86

 

2. Menciptakan suasana sekolah yang religius  

Usaha yang dilakukan di antaranya membuka dan menutup pelajaran 

dengan salam, semua dewan guru beserta peserta didik setiap harinya 

mengenakan seragam berjilbab, mewajibkan peserta didik memakai pakaian yang 

menutup aurat sesuai dengan syari‟at Islam begitu juga guru, menempelkan 

beberapa kaligrafi di dinding agar mudah dibaca, dan membiasakan peserta didik 

bersikap tawadhu‟ (rendah hati). Sebelum pelajaran dimulai peserta didik 

membaca doa dan surah-surah pendek, dan setiap hari Jum‟at pagi peserta didik 

melakukan kegiatan rutin yaitu beramal dengan mengisi kotak amal di kelas 

masing-masing dan kerja bakti yang dipandu guru kelasnya. Dengan kegiatan-

kegiatan tersebut, memang terasa sekali suasana religius di Sekolah Dasar Negeri 

1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan”
87

 

 

Lingkungan yang Islami seperti ini sangat efektif untuk membentuk 

akhlak mulia pada diri peserta didik.  

3.  Memberikan taushiyah (wasiat dengan ketaqwaan)  
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Dalam sebuah hadits Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk 

mengikuti setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan dengan kebaikan yang 

pasti akan menghapuskan dosa dan kesalahan tersebut. Taushiyah adalah salah 

satu cara yang efektif untuk mengingatkan warga sekolah termasuk di dalamnya 

peserta didik untuk selalu berbuat baik, dan memohon ampun kepada Allah swt 

ketika melakukan dosa dan kesalahan.  

Ibu Mujaidah, S.Pd.I menjelaskan bahwa taushiyah dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam dan dibantu guru lainnya setiap hari Jum‟at sesudah 

kegiatan beramal dan kerja bakti.
88

 

4.  Membiasakan anak didik untuk taat beribadah  

Segala sesuatu jika dilakukan dengan kesadaran dan tidak karena 

keterpaksaan, maka hasilnya akan lebih bagus. Pembiasaan adalah salah satu 

metode yang bagus untuk menumbuhkan kesadaran itu.  

“Pembiasaan peserta didik untuk beribadah dengan tidak dipaksa akan sangat 

berdampak positif bagi peserta didik. Bekerjasama dengan orang tua/ wali murid 

sangat penting. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak dalam 

segala hal, maka peran mereka sangat dibutuhkan untuk membentuk akhlak 

mulia pada diri anak. Mengingat pentingnya peran orang tua tersebut, guru 

Sekolah Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan 

mengajak orang tua untuk memperhatikan perilaku dan segala tingkah polah 

anak khususnya ketika mereka berada di rumah”
89

 

 

Saling memberikan masukan antara pihak guru dan orang tua dalam 

rangka membentuk akhlak mulia juga sering dilakukan. Hal ini dilakukan 
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semata-mata untuk kebaikan peserta didik sendiri. Langkah ini sangat tepat, 

karena di samping pihak sekolah selalu mendapat masukan dari orang tua, juga 

akan terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan orang tua.  

“Pembiasaan yang dilakukan adalah dengan membiasakan anak membaca surah 

pendek dan sholat dhuha di waktu istirahat, membiasakan infaq di hari Jum‟at, 

puasa sunat Senin”
90

 

 

5.  Memasukkan unsur-unsur akhlak dalam setiap materi pelajaran  

Sebenarnya ilmu agama itu amat luas dan dapat menjangkau segala aspek 

kehidupan. Secara halus dan terkesan tidak menggurui cara ini amat tepat 

diterapkan agar anak terbiasa melihat segala sesuatu dengan kaca mata agama.  

Berdasarkan obesrvasi cara yang dilakukan adalah menyelipkan ayat-ayat Al-

Qur‟an dan hadis-hadis Nabi SAW, serta kisah-kisah teladan dari para Nabi dan 

Rasul dan juga para sahabat Rasulullah SAW hampir di setiap materi pelajaran, 

terutama pelajaran IPA dan PKn terlebih pelajaran PAI”
91

 

6.  Mengajak anak didik untuk tadabbur alam  

Allah swt telah menciptakan alam semesta ini untuk kemaslahatan hidup 

manusia. Keseimbangan alam yang luar biasa adalah bukti kebesaran Allah. 

Dengan cara tadabbur alam ini peserta didik benar-benar dilatih untuk peka 

terhadap apa pun ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Dari benda-benda 

di sekitar mereka sampai benda-benda luar angkasa. Semua diatur oleh Allah 
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tanpa cela dan cacat sedikitpun, luar biasa sempurna ciptaan Allah yang Maha 

Sempurna.  

“Tadabbur alam dilaksanakan setiap akhir semester dengan cara mengunjungi 

obyek wisata terdekat di sekitar sekolah atau di alam bebas. Peserta didik diajak 

berjalan berkeliling dengan dipandu guru sambil memperhatikan alam dan 

dijelaskan tentang keagungan Allah SWT.”
92

 

 

7.  Mengajak anak didik untuk peduli terhadap sesama teman  

Sikap iitsar (mementingkan kepentingan orang lain) adalah sikap yang 

amat mulia dan terpuji. Membiasakan sejak dini untuk selalu peduli terhadap 

sesama adalah sangat penting agar peserta didik tumbuh dalam pribadi yang tidak 

egois.  

“Sikap peduli peserta didik ditunjukkan dengan menjenguk teman yang sakit, 

meringankan beban teman yang kesusahan dengan cara iuran, dan lain 

sebagainya”
93
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 BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menjawab rumusan 

masalah yang meliputi bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam 

membina kesehatan mental peserta didik, usaha-usaha yang dilakukan Sekolah 

Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 

dalam rangka membina kesehatan mental, dan faktor penghambat dan faktor 

pendukung dalam pendidikan akhlak dan kesehatan mental peserta didik di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Permasalahan tersebut dapat dijawab setelah dilakukan penelitian. Hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Peran guru pendidikan agama Islam yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Way 

Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh semua pihak, baik dalam kegiatan keagamaan 

yang dilakukan didalam jam ataupun yang di luar jam pelajaran sekolah, 

kegiatan keagamaan yang bersifat ekstrakurikuler ataupun yang berupa bakti 

sosial. Dalam melakukan pembinaan kesehatan mental peserta didik di 

manapun pasti akan mengalami rintangan dan hambatan. Salah satu hambatan 

yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam kurangnya buku-buku di 

bidang keagamaan, belum adanya sarana ibadah seperti musholla. Upaya yang 



sedang SDN 1 Way Huwi lakukan ialah berkoordinasi dengan pihak terkait 

untuk segera memberikan solusi terbaik. Sehingga pada saat proses 

pembinaan kesehatan mental dan pembelajaran diperoleh hikmah yang dapat 

memacu kreatifitas berfikir dalam mengambil langkah dan solusi terbaik 

untuk SDN 1 Way Huwi. 

a. Peran guru dalam proses belajar mengajar 

Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi 

banyak hal sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Decey dalam 

Basic Principals of students Teaching, antara lain guru sebagai pengajar, 

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, 

ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Yang akan 

dikemukakan di sini adalah peranan yang dianggap paling dominan. 

b. Peran guru dalam pengadministrasian 

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru 

dapat berperan sebagai berikut: 

 Pengambilan inisiatif, pengarah, penilaian kegiatan-kegiatan 

pendidikan 

 Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru 

menjadi anggota suatu masyarakat. 

 Orang yang ahli dalam mata pelajaran 

 Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin 



 Di samping menjadi pengajar, gurupun bertanggungjawab akan 

kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melalksankan 

kegiatan-kegiatan administrasi. 

 Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di 

tangan guru. 

 Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk 

menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada 

masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. 

c. Peran guru secara psikologis 

Peran guru secara psikologis, guru dipandang sebagai berikut: 

 Ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan 

yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi 

 Seniman dalam hubungan antarmanusia, yaitu orang yang mampu 

membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu, dengan 

menggunakan teknik tertentu, khususnya, dalam kegiatan pendidikan. 

 Pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan. 

 Catalytic agent, yaitu orang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan 

pembaharuan. 

 Petugas kesehatan mental yang bertanggungjawab terhadap pembinaan 

kesehatan mental khususnya mental peserta didik. 

d. Peran guru dalam membina kesehatan mental 



Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk membina 

kesehatan mental peserta didiknya, seorang guru merupakan unsure 

manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru mutlak di dalamnya. 

Adapun peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina kesehatan 

mental adalah memberikan pembinaan kepada peserta didik dengan arah 

yang jelas, ada pedoman yang akan dilaksanakan antara lain sebagai 

berikut: 

 Memberikan tugas 

 Melarang peserta didik (jika akan melakukan pelanggaran) 

 Memberikan sikap keteladanan 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut:  

1. Untuk guru 

a. Sebagai bahan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan 

perhatian dalam pembinaan kesehatan mental peserta didik 

terutama di sekolah 

b. Melakukan terobosan-terobosan baru dan inovasi baru dalam 

mendidik peserta didik siswi di sekolah.  

c. Meningkatkan kerjasama dan saling pengertian antarsesama guru 

dan warga sekolah. 



2. Untuk Kepala Sekolah 

a. Berupaya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan-

kegiatan di sekolah, termasuk program-program sekolah dalam 

rangka mewujudkan akhlak mulia dan mental positif anak. 

b. Membina kerjasama yang baik dengan guru dan orang tua peserta 

didik. 

c. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk 

lingkungan sekitar sekolah dalam usaha memajukan sekolah. 
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No Nama Jenis kelasmin kelas 

1 Aprisa Ruslan Perempuan  V A 
2 Chesie Fenta S Perempuan  V A 
3 Desta Amelia  Perempuan  V A 
4 Vinka Puspita Ayu Perempuan  V A 
5 Dion Anggara Laki-laki V A 
6 Dimas Ramadhan Laki-laki V A 
7 Febri Orta Rina Perempuan V A 
8 Feri Kurniawan Laki-laki V A 
9 M. Jagad Sadeli Laki-laki V A 
10 Maya Santika Perempuan V A 
11 Meli Yana Perempuan V A 
12 Marlia Puspita Perempuan V A 
13 Zhaqelin Alif R Laki-laki V A 
14 M. Sujarwo Laki-laki V A 
15 Riski Sapana Laki-laki V A 
16 Tono Prihartono Laki-laki V A 
17 Siti Nurotul A Perempuan V A 
18 Nur Hayati Perempuan V A 
19 Melisa Perempuan V A 
20 Agusna Dewi Perempuan V B 
21 Angesti Savira Perempuan V B 
22 Desi Anggraini Perempuan V B 
23 Hamdan Laki-laki V B 
24 Miftah septiana Perempuan V B 
25 M. Rizki Fadilah Laki-laki V B 
26 Revana  Perempuan V B 
27 Reja fiknanda  Laki-laki  V B 
28 Riyan Nanda Laki-laki V B 
29 Said  Laki-laki V B 
30 Vinka Puspita Ayu Perempuan V B 
31 Winda Apriyana Perempuan V B 
32 Adi Pratama Laki-laki V B 
33 Ahmad Setiawan Laki-laki V B 
34 Bintang Ferdiansyah Laki-laki V B 
35 Farhan Jaki Laki-laki V B 
36 M. Dani Saputra Laki-laki V B 
37 M. Paris Martin Laki-laki V B 
38 Nelita Ardika R Perempuan V B 
39 Susila Sinta Perempuan V B 
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KISI-KISI OBSERVASI  

No. Aspek Indikator 

Observasi  

1 Peran guru pendidikan 

agama Islam dalam 

membina kesehatan 

mental siswa di SDN 

1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung 

Selatan  

1. Mengajarkan materi pendidikan 

agama Islam sesuai dengan RPP 

dan Silabus 

2. Menggunakan metode-metode 

pembelajaran misalkan: ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi 

3. Menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian peserta didik 

4. Dalam memberikan materi guru 

selalu memberi kesempatan 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan 

5. Melatih peserta didik untuk 

membaca Al-Qur‟an 

6. Memberi motivasi untuk selalu 

belajar. 

7. Memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang baik 

nilainya. 

2  Kesehatan mental 

peserta didik di SDN 

1 Way Huwi 

kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

1. Siswa ada yang memberikan 

tanggapan dan pertanyaan saat 

guru menyampaikan materi 

artinya siswa sudah mempunyai 

mental yang baik 

2. Siswa selalu mengerjakan tugas 

yang sudah diberikan oleh guru 

pendidikan agama Islam 

3. Pada saat masuk kelas siswa 

sudah tertib 

4. siswa selalu mengucapkan salam 

dan berdoa pada saat akan 

memulai pelajaran  

 

 

Observasi  
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KERANGKA OBSERVASI 

 

1. Keadaan SD Negeri 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan 

2. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina kesehatan mental 

peserta didik di SDN 1 Way Huwi Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan 

3. Peran guru pendidikan agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta 

didik di SDN 1 Way Huwi 

4. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDN 1 Way Huwi Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan 
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KISI-KISI WAWANCARA 

No. Aspek Indikator 

wawancara 

1 Peran guru pendidikan 

agama Islam dalam 

membina kesehatan 

mental siswa di SDN 

1 Way Huwi 

Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung 

Selatan  

1. Mengajarkan materi pendidikan 

agama Islam sesuai dengan RPP 

dan Silabus dengan beberapa 

metode 

2. Menggunakan metode-metode 

pembelajaran misalkan: ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi 

3. Menciptakan suasana belajar yang 

menarik perhatian peserta didik 

misalkan dengan diberi hadiah atau 

nilai tambah 

4. Guru selalu memberi kesempatan 

peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan 

5. Pendukung dalam proses 

pembelajaran/ media pembelajaran 

yang digunakan 

6. Meningkatkan minat belajar 

peserta didik dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam 

7. Memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang baik 

nilainya. 

2  Kesehatan mental 

peserta didik di SDN 

1 Way Huwi 

kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

1. Peserta didik dalam menerima 

pelajaran antusias 

2. Peserta didik setiap ada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam selalu 

disiplin dan tanggungjawab 

terhadap tugasnya 

3. Pada saat masuk kelas siswa sudah 

tertib 

4. siswa selalu mengucapkan salam 

dan berdoa pada saat akan 

memulai dan besrdoa di akhir 

pelajaran  

 

 

Wawancara  
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KERANGKA INTERVIEW 

 

Interview Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

 

1. Metode apa saja yang ibu gunakan dalam proses belajar mengajar? 

2. Sebagai guru pendidikan agama Islam, upaya apa saja yang ibu sudah lakukan 

untuk membina kesehatan mental siswa? 

3. Bgaimana cara ibu dalam membiasakan anak untuk selalu beribadah? 

4. Bagaimana sikap peduli anak dengan teman-temannya yang lain? 

5.  Apakah ibu menggunakan alat peraga (alat bantu) saat mengajar  cara 

membaca dan menulis Al-Qur‟an kepada peserta didik? 

6. Apakah ibu selalu menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian 

peserta didik saat mengajar  materi pendidikan agama Islam? 

7. Apakah ibu selalu melatih peserta didik untuk membiasakan anak untuk 

membaca al-qur‟an? 

8. Apakah ibu selalu memberi motivasi peserta didik dalam mengajarkan materi 

pendidikan agama Islam? 

9. Apakah ibu selalu memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang 

baik nilainya? 

10. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam meningkatkan minat peserta 

didik dalam membina kesehatan mental? 

 

 

 

 



Lampiran 6 

KERANGKA INTERVIEW 

 

Interview Untuk Kepala Sekolah 

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya SD Negeri 1 Way Huwi? 

2. Bagaimana struktur organisasi SD Negeri 1 Way Huwi? 

3. Apa Visi dan Misi SD Negeri 1 Way Huwi? 

4. Bagaimana keadaan guru dan karyawan di SD Negeri 1 Way Huwi? 

5. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik di SD Negeri 1 Way Huwi? 

6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Way Huwi? 

7. Apakah Bapak selalu memantau proses belajar mengajar khusunya pelajaran 

pendidikan agama Islam? 

8. Apakah guru pendidikan agama Islam sudah menjalankan perananya dengan 

baik? 

9. Menurut pengamatan Bapak, apa saja upaya yang sudah dilakukan guru 

pendidikan agama Islam dalam membina kesehatan mental peserta didik? 

10. Menurut pengamatan Bapak, faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam 

membina kesehatan mental di SDN 1 Way Huwi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah Berdirinya SD Negeri 1 Way Huwi  

2. Struktur Organisasi SD Negeri 1 Way Huwi 

3. Visi dam Misi SD Negeri 1 Way Huwi 

4. Keadaan Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Way Huwi 

5. Keadaan Peserta Didik SD Negeri 1 Way Huwi 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Way Huwi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


