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Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A. Pembimbing II : Dr. H. 

Subandi, MM. 

 Penelitian ini membahas Peran Guru Pendidikan Islam dalam Membentuk 

Pribadi Muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung. Fokus Penelitian yang 

akan dikaji adalah: 1.Bagaimana usaha guru pendidikan agama Islam dalam 

membentuk pribadi muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung; 2. Metode 

apa saja yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi 

muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung; 3.Bagaimana peran guru 

pendidikan agama Islam dalam emembentuk pribadi muslim Peserta Didik SMPN 

21 Bandar Lampung; 4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran 

guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi muslim Peserta Didik 

SMPN 21 Bandar Lampung.  

 Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Peneliti bertindak langsung 

sebagai instrument dan sebagai pengumpul data hasil observasi yang mendalam 

serta terlibat aktif dalam penelitian. Data yang berbentuk kata-kata diperoleh dari 

para informan, sedangkan data tambahan berupa dokumen. Analisa data dilakukan 

dengan cara menelaah data yang ada, lalu melakukan reduksi data, penyajian data 

dan menarik kesimpulan dan tahap akhir dari analisa data ini mengadakan 

keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamatan triangulasi.  

 Berdasarkan temuan yang dihasilkan, hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pembentukan pribadi muslim Peserta Didik SMPN 21 

Bandar Lampung dilaksanakan secara intensif setiap hari dan terus menerus. 

Usaha-usaha guru Pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi muslim 

yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Sholat Dhuha berjama‟ah, 

Tadarus, Sholat Dhuhur berjama‟ah, muatan pesantren dan pengajian wadhih. 

Metode yang digunakan adalah metode Ceramah, Metode Teladan, Metode Tanya 

Jawab, Metode Diskusi, Metode Latihan dan Pembiasaan, Metode Demontrasi, 

Metode Konseling Metode Ganjaran dan Hukuman. Guru pendidikan agama 

Islam berperan sebagai pemimpin, pendidik, motivator, teladan, fasilitator, 

evaluator, dan pengajar.  
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 O M O O M 

ًرا يَ َرُه )  (٨( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه )٧َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخي ْ

 “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 

sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Al Zalzalah: 

7-8)
1
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta timur: PT. Surya Prisma 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan  perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dan media  informasi,  seiring  itu pula budaya asing (Barat) 

mengalir deras memasuki bangsa ini dengan trend westernisasi yang tentu 

memberikan banyak dampak positif sekaligus dampak negatif pada sisi lain. 

Akhirnya para pemuda dengan mengatasnamakan modernitas, kemajuan zaman 

dan trend gaul merasa bangga ketika berprilaku glamour, hedonis, dan atau cara 

pandang yang mengagungkan kenikmatan materi (materialisme) sebagai tujuan 

hidup.  

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini diikuti Dengan 

perkembangan penalaran manusia yang luar biasa. Kemajuan tersebut 

memberikan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal 

penyediaan berbagai fasilitas kehidupan duniawi yang serba modern. Selain 

memberi dampak kemajuan dan kualitas kehidupan yang meningkat pada sisi lain 

kemajuan ini menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas kehidupan batin 

(spiritual) manusia. Hal ini disebabkan adanya tuntutan kehidupan yang begitu 

banyak, beban pekerjaan dan tugas yang bertumpuk-tumpuk, persaingan dalam 

dunia kerja, dan sebagainya. Kondisi di atas menyebabkan masyarakat modern 

rentan dengan berbagai penyakit psikologis seperti kejenuhan, mudah stress, 

bahkan di beberapa negera modern ada kecenderungan peningkatan angka bunuh 

diri.   

 Fenomena dekadensi moral di Indonesia pada remaja ini antara lain 

semakin meningkatnya angka pemakai narkotika dan obat-obat terlarang lainnya 

hampir setiap tahun, banyaknya kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan 

yang  melibatkan remaja sebagai pelakunya. Remaja sekarang pun tidak sesopan 

orang tua kita dulu pada masa remajanya. Rasa hormat baik kepada Orang tua, 



 
 

Guru, maupun kepada orang yang lebih tua nyaris menjadi budaya yang sangat 

langka dapat ditemukan dalam kehidupan remaja di kota. Seorang ahli 

sosioalfuturologi,Theodore Roszak menyatakan akibat perkembangan 

kemampuan penalaran dan intelektual manusia yang tanpa mengindahkan 

perkembangan mental-spiritual dan nilai-nilai agama dengan pernyataan: ” 

Tampaknya kita hidup normal, tapi sebenarnya kita berada dalam keadaan sakit 

(state of sick normality)”.2 

Disamping itu penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah penuh 

tantangan, karena secara formal penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah 

hanya dua atau tiga jam pelajaran per minggu. Jadi apa yang bisa mereka peroleh 

dalam pendidikan yang hanya dua atau tiga jam pelajaran. Jika sebatas hanya 

memberikan pengajaran agama Islam yang lebih menekankan aspek kognitif, 

mungkin guru bisa melakukannya, tetapi kalau memberikan pendidikan yang 

meliputi tidak hanya kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan, guru akan 

mengalami kesulitan. Kemampuan guru dalam menerjemahkan dan kemudian 

menyusun indikator ketercapaian pembelajaran pada silabus sejauh ini hanya 

mengedepnakan aspek kognitif dan psikomotorik saja. Sedangkan aspek afektif 

nyaris tidak tersentuh.Secara gamblang, dapat kita lihat dari ketercapaian yang 

diperoleh peserta didik misalnya pada materi shalat, masih sebatas pengetahuan 

tantang tata cara shalat yang benar serta bagaimana mempraktekkannya. Esensi 

serta hikmah shalat masih belum menancap kuat pada sanubari peserta didik, dan 

belum terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Sebagaimana tersebut diatas, diantara kritik yang patut dicermati adalah 

sebagai berikut, 1). Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih terkonsentrasi pada 

persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta 

amalan-amalan ibadah praktis, dan lebih berorientasi pada belajar tentang agama, 

kurang koncern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama 

yang kognitif menjadi makna dan ‚“nilai“ yang perlu diinternalisasikan dalam diri 
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Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 35 



 
 

siswa, 2). Metodologi PAI tidak kunjung berubah, ia berjalan secara 

konvensional-tradisional dan monoton,3). Kegiatan PAI kebanyakan bersifat 

menyendiri, kurang berinteraksi dengan yang lain, bersifat marjinal dan periferal, 

4). Pendekatan PAI cenderung normatif, tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, 5). 

Guru PAI terlalu terpaku pada GBPP mata pelajaran PAI, 6). Guru PAI lebih 

bernuansa guru spiritual/moral, dan kurang diimbangi dengan nuansa intelektual 

dan profesional, dan suasana hubungan antara GPAI dan siswa lebih berperspektif 

doktriner, kurang tercipta suasana hubungan kritis-dinamis yang dapat 

berimplikasi dan berkonsekuensi pada peningkatan daya kreativitas, etos ilmu dan 

etos kerja/amal.Berbagai kritik tersebut bukanlah bertendensi untuk 

mendeskreditkan PAI di sekolah umum, tetapi lebih berperspektif ke depan untuk 

peningktan dan pengembangannya karena bagaimanapun PAI dirasakan sangat 

urgen dan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan keimanan dan 

ketaqwaan para siswa.3 

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan IPTEK dan masuknya budaya-

budaya asing  telah mempengaruhi bangunan dan kebudayaan serta gaya hidup 

manusia. Kenyataan semacam itu, akan mempengaruhi nilai, moral, sikap, atau 

tingkah laku kehidupan individu dan masyarakatnya. Karena itu pendidikan 

semakin dibutuhkan oleh manusia, karena pendidikan dipandang sebagai salah 

satu aspek yang memiliki peranan penuh dalam membentuk generasi muda agar 

memiliki kepribadian yang baik yaitu kepribadian yang memiliki sopan santun, 

perilaku atau akhlak dan moral yang baik.   

Seorang Guru dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting, 

maka haruslah memiliki sifat kesucian dan kehormatan, karena ia sebagai orang 

yang selalu digugu dan tiru atau dengan kata lain sebagai orang yang patut di 

teladani baik oleh anak didik maupun masyarakat sekelilingnya. Sifat tersebut 

juga harus dimiliki oleh para GPAI terutama jika mengingat bahwa mereka harus 

                                                           
3
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, Bandung, Rosdakarya, 2012, hlm,111.  

 



 
 

mengajarkan kebenaran dan bertanggung jawab memberikan teladan yang baik 

sesuai dengan ajaran agama Islam kepada anak didiknya. 

Guru Pendidikan Agama Islam di samping bertanggung jawab dalam 

pembentukan pribadi anak didiknya yakni mengantarkan anak didik ke tingkat 

kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani, juga bertanggung jawab terhadap 

Allah SWT. Tanggung jawab ini antara lain tentang kebanaran materi yang ia 

sampaikan serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tugas yang ia terima. 

           Mengingat begitu pentingnya tugas GPAI dalam pembentukan pribadi 

muslim maka dapat dikatakan bahwa GPAI memiliki kedudukan dan tugas yang 

mulia baik di mata manusia maupun di mata Allah. GPAI harus melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembinaan moral, di samping harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu sehat jasmani dan rohani juga harus 

memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi yakni membentuk moral anak 

didik yang berkepribadian muslim.4 

Guru merupakan salah satu unsur yang berpengaruh terhadap proses 

pembinaan moral siswa. Kedudukan guru terutama guru agama Islam memiliki 

peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. Karena 

pada dasarnya tugas guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak 

remaja (siswa) yang berkepribadian muslim.5 

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan pendidik yang bertanggung 

jawab langsung terhadap pembinaan akhlak dan penanaman norma hukum tentang 

baik buruk serta tanggung jawab seseorang atas segala tindakan yang dilakukan 

baik di dunia maupun di akhirat. Pemahaman –pemahaman siswa tentang hal ini 

dapat sebagai kontrol diri atas segala tingkah lakunya sehingga siswa sadar bahwa 

perbuatan yang dilakukannya akan diminta pertanggung jawabkan di kemudian 

                                                           
4
Jalaluddin. Teologi Pendidikan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2001, Hlm. 109 . 

5
 Ibid, Hlm. 19. 



 
 

hari. Jelas bahwasanya setiap muslim dididik dalam agama agar menjadi manusia 

yang teguh  dalam akidah dan taat dalam syariah dan terpuji dalam akhlaknya.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mendidik dan membina 

generasi muda perlu terus ditingkatkan, bahkan harus dimulai sejak dini baik yang 

dilakukan di lingkungan keluarga (orang tua), sekolah, ataupun masyarakat.  

Guru memegang peran yang sangat penting dan strategis sebab ia 

bertanggung jawab mengarahkan anak didiknya dalam hal penguasaan ilmu dan 

penerapannya dalam kehidupan dan dalam menanamkan dan memberikan 

tauladan  yang baik terhadap anak didiknya kaitanya dengan PAI. Seorang guru 

tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan  semata, tetapi jauh 

lebih berat yaitu untuk mengarahkan dan membentuk perilaku atau kepribadian 

anak didik sehingga mereka yakini terlebih guru PAI.  

Teladan kepribadian dan kewibawaan yang dimiliki oleh guru akan 

mempengaruhi positif atau negatifnya pembentukan kepribadian dan watak anak. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.   

َ َوامَْيْوَم اْلِٓخَر  نٌَة ِمَمْن ََكَن يَْرُجو اَّلله ِ ُأْسَوٌة َحس َ مََلْد ََكَن مَُُكْ ِِف َرُسوِل اَّلله

َ َنِثرًيا  َوَذَنَر اَّلله

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

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

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(Q.S. AL-Ahzab :21).6 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, oleh 

karena itu guru dituntut memiliki kepribadian yang baik seperti apa yang ada pada 

diri Rasulullah SAW.  

                                                           
6
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Perkata Tajwid Warna (Rabbani), Jakarta, 2012, 

Hlm. 421  



 
 

Dalam hal ini Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk membentuk generasi yang siap mengganti tongkat estafet generasi tua 

dalam rangka membangun masa depan. Karena itu pendidikan berperan 

mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka agar mampu mengantisipasi 

tuntutan masyarakat yang dinamik. 

hidup tidak bisa lepas dari pendidikan, karena manusia diciptakan bukan 

sekedar  untuk hidup, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup 

yang mesti diwujudkan dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat 

pendidikan. Inilah 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 yang diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan 

bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan.    

       Pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka  melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.7 

Pendidikan tidak terpisahkan dari kehidupan dan merupakan proses tanpa 

akhir, sehingga pendidikan dapat dipahami sebagai corak hitam putihnya 

perjalanan hidup seseorang, bahkan maju mundurnya suatu bangsa atau peradaban 

selalu dilihat dari bagaimana kondisi pendidikannya.  

Demikian strategisnya peranan pendidikan tersebut, sehingga umat 

manusia senantiasa memperhatikan masalah tersebut. Karena pendidikan itu 

sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolah. Pendidikan akan sempurna apabila dibarengi dengan pendidikan agama.  
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Pendidikan agama Islam merupakan usaha membina dan mengembangkan 

pribadi manusia ,baik dari aspek rohani, jasmani,dan juga harus berlangsung 

secara herarkis. 8  Sasaran pendidikan agama Islam tersebut di atas yang akan 

mampu membentuk pribadi-pribadi muslim yang cemerlang di masa mendatang. 

M Natsir menegaskan pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut. 9  Pernyataan M 

Natsir tersebut merupakan indikasi akan urgensi pendidikan bagi kehidupan 

manusia, karena pendidikan mempunyai peranan sentral dalam mendorong 

individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek 

kehidupan. Inilah yang kemudian mendasari didirikannya institusi-institusi 

pendidikan dalam berbagai jenjang termasuk di antaranya pendidikan agama 

Islam.  

Zakiyah Daradjat juga mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menghayati tujuan, yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan Islam sebagai pandangan hidup.10 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam tampil sebagai mata 

pelajaran dalam kurikulum pendidikan. Sebagai suatu bidang kajian atau mata 

pelajaran, pendidikan agama diberikan mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. 

Disebutkan dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 2 

disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Padapasal 30 ayat 3 disebutkan 

bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal dan informal.11 
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Selain itu, dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, juga diperlukan 

suasana interaksi antara guru dan siswa yang sifatnya lebih mendalam lahir dan 

batin. Figur guru tidak sekedar sebagai penyampai mata pelajaran tetapi lebih dari 

itu ia adalah sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai pembimbing 

sehingga terjalin hubungan pribadi  antara  guru  dan  siswa yang  cukup  dekat 

dan mampu  melahirkan  peribadi islami. Oleh karena itu, Pendidikan Agama 

Islam sangat penting, sebab orangtua atau guru berusaha secara sadar memimpin 

dan mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga 

mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran Islam yang giat 

melakukan pembinaan nilai-nilai Islam yang kemudian melahirkan generasi 

bangsa yang bermoral dan berkepribadian tangguh. 

Pendidikan agama dalam hal ini adalah pendidikan Islam, merupakan 

segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.12 

Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan manusia, hubungan dengan alam dan hubungan dengan dirinya, 

keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriah dan kebahagiaan 

bathiniah. sebab itulah pendidikan agama yang merupakan bagian terpenting 

untuk melestarikan aspek-aspek sikap dan nilai keagamaan. pendidikan agama 

juga harus mempunyai tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu 

dan amal yang merupakan sendi tak terpisahkan. Di samping itu pula seorang 

pendidik hendaknya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta 

didiknya melainkan juga akhlak sehingga akan membentuk pribadi muslim.    

 Oleh karena itu, pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak 

kecil, sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang 

menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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Zakiyah Daradjat bahwa: ”pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh 

pendidikan, pengalaman dan latihan yang dilaluinya sejak kecil”. 13  Jadi, 

perkembangan agama seseorang ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman 

hidup sejak kecil; baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat 

terutama pada masa pertumbuhannya dan perkembangannya. 

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Dalam hal ini Gregory 

berpendapat bahwa kepribadian adalah sebuah kata yang menandakan ciri 

pembawaan dan pola kelakuan seseorang yang khas bagi pribadi itu sendiri. 

Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, 

tanggapan terhadap kesempatan, tekanan dan cara sehari-hari dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Kepribadian dalam kehidupan manusia, merupakan hal yang 

sangat penting sekali, sebab aspek ini akan menentukan sikap identitas diri 

seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat dari tingkah laku atau 

kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, perkembangan dari kepribadian ini 

sangat tergantung kepada baik atau tidaknya proses pendidikan yang ditempuh.14 

Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah akhlak 

atau budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan 

dalam pendidikan agama Islam untuk ditanamkan atau diajarkan kepada anak 

didik, namun kepribadian itu bukan sesuatu yang statis karena kepribadian 

memiliki sifat kedinamisan yang disebut dinamika pribadi. Dinamika pribadi ini 

berkembang pesat pada diri anak-anak karena mereka pada dasarnya anak belum 

memiliki kepribadian yang matang. Sebagai sesuatu yang memiliki sifat 

kedinamisan, maka karakter kepribadian seseorang dapat berubah dan 

berkembang sampai batas kematangan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut 
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dapat diusahakan melalui pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, di sekolah, 

maupun di masyarakat.  

Pada dasarnya kepribadian bukan terjadi secara serta merta, akan tetapi 

terbentuknya melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu banyak 

faktor yang ikut ambil bagian dalam upaya membentuk  kepribadian tersebut, 

seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan juga lingkungan 

sekolah. Di lingkungan keluarga dan masyarakat saja tidak cukup untuk 

membentuk pribadi siswa/anak, karena sebagian kegiatan anak dalam 

kesehariannya banyak dihabiskan  di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah 

guru sebagai pendidik bagi anak memiliki tugas yang amat besar sekali terhadap 

perkembangan kepribadiannya, guru sebagai pendidik utama dan juga suri 

tauladan bagi siswanya. 

Kepribadian muslim adalah kepribadian yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat 

kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat seperti 

rasul, yaitu menjadi abdi masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad 

Saw. (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam 

kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan ummat 

ditengah-tengah masyarakat („Izz al-Islam wa al-Muslimin) dan mencintai ilmu 

dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.15 

Pembentukan pribadi muslim melalui pendidikan agama menurut tujuan 

pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam UU RI no. 2 tahun1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada pada Bab IV, pasal 4 yang berbunyi : 

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, itu manusia yang bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur , memiliki 
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pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, Kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakatan dan kebangsaan . 

(UU RI.No.2/1989:5).Pada pasal 39 ayat (2) juga ditambahkan bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) 

pendidikan Pancasila, (2) pendidikan agama, dan (3) pendidikan 

kewarganegaraan. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional di atas jelaslah 

bahwa terdapat keselarasan antara tujuan pendidikan menurut ajaran agama Islam 

dan menurut pemerintah RI.Keduanya bertemu pada satu titik yaitu untuk 

meningkatkan kualitas kepribadian anak didik baik untuk ilmu agama maupun 

ilmu dunia guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 

Pada era sekarang ini pendidikan formal menjadi pilihan yang paling 

banyak dipilih oleh orang tua. Oleh karena itulah sekolah formal, sebagai lembaga 

pendidikan yang paling banyak berkembang di Indonesia, sangat penting dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada para remaja.Pendidikan agama 

Islam tersebut diharapkan mampu  memberikan dasar-dasar pendidikan agama 

yang kuat bagi remaja agar mereka memiliki daya tangkal terhadap laju dampak 

perkembangan informasi dan teknologi. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk 

membentuk kepribadian muslim. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang 

bertujuan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku manusia, menanamkan nilai-

nilai keadilan , kasih sayang, cinta mencintai dan menghidupkan hati nurani 

manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah.                                  

 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 pendidikan agama menjadi 

salah satu materi di sekolah tersebut.Oleh karena itu sekolah tersebut berupaya 

untuk mewarnai seluruh kegiatan sekolah dengan ajaran agama Islam.Akan tetapi 

mengingat berbagai keterbatasan baik fasilitas fisik, kemampuan Guru, serta 

karakteristik anak didik yang beragam menjadikan pendidikan agama Islam masih 

memerlukan berbagai pembenahan. Pembenahan terhadap pendidikan agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 perlu dilakukan agar 

pendidikan  agama Islam benar-benar mampu mewujudkan pribadi muslim bagi 



 
 

para anak didiknya. Anak didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 

B. La,pung telah menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari hari. 

Meskipun demikian ternyata masih banyak kekurang sempurnaan kepribadian 

anak didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 B. Lampung sebagai 

pribadi muslim yang sejati. Yang paling menonjol kekuatan kepribadian muslim 

mereka adalah dari keimanan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka telah 

mengimani semua rukun iman dengan baik. Meskipun dalam praktiknya 

keimanan tersebut belum seluruhnya mampu mewarnai kehidupannya sehari-hari.  

Dengan demikian pada  dasarnya Pendidikan Agama Islam merupakan 

upaya normatif untuk membantu seseorang atau peserta didik dalam 

mengembangkan pandangan  hidup islami (bagaimana akan menalani hidup dan 

memanfaatkan hidup dan  kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai islam, 

sikap hidup islami yang  memanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari. 

Berangkat dari adanya realita-realita yang ada diatas dan masih banyak lagi 

adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Maka mengingat betapa 

pentingnya peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlak dan 

pribadi muslim kepada peserta didik , maka masalah tersebut mendorong  peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam Membentuk Pribadi Muslim Peserta Didik SMPN 21 

Bandar Lampung”.   

  



 
 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Setiap pelaksanaan penelitian selalu berawal dari adanya masalah, pada 

hakikatnya masalah itu sendiri merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu 

dicari jawabannya. 

  Berdasarkan penelitian hasil observasi di SMPN 21 Bandar Lampung 

menunjukkan : 

a. Sebagai orang yang mengimani seluruh rukun iman seharusnya anak didik  

mengontrol semua perbuatannya dengan ajaran Islam misalnya menjalankan 

ibadah dengan teratur atau berakhlahk mulia. Bukti kurang kuatnya keimanan 

anak didik antara lain terlihat dari kurang tertibnya mereka dalam 

menjalankan berbagai ibadah terutama ibadah wajib seperti Shalat wajib lima 

waktu; 

b. Dalam berakhlak mulia terhadap orang lain seperti pada guru atau masyarakat 

sekitar mereka belum bisa menjalankannya dengan tulus ikhlas. Hal ini 

terlihat dari sikap mereka yang masih memilih dan memilah kepada siapa 

mereka memberikan rasa hormat, bahkan kepada mereka yang dirasanya 

tidak pantas dihormati mereka bersikap acuh atau malah kurang ajar. Suatu 

Yang  memprihatinkan adalah adanya kenyataan bahwa beberapa anak didik 

mengaku kurang mengetahui bagaimana cara mereka berbakti pada orang 

tuanya yang telah meninggal atau hidup berjauhan dengan mereka;   

c. Kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh guru antara lain terbatasnya jam 

pelajaran Agama Islam yang hanya 3 jam pelajaran seminggu. Adalah sangat 

sulit bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) untuk dapat menanamkan 

kepribadian muslim secara sempurna jika waktu pembelajarannya pun sangat 



 
 

terbatas. Oleh karena itu guru kemudian berupaya menampilkan sikap 

sempurna seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya supaya dapat 

menjadi contoh bagi anak didik;  

d. Peserta didik diharapkan membaca Al-Qur‟an dan berdo‟a sebelum belajar, 

tetapi masih ada peserta didik yang cenderung bermain-main; 

e. Peserta didik dilatih hafalan surah dan hadits, namun masih banyak peserta 

didik belum menguasai ketika dilakukan tes; 

f. Guru pendidikan agama Islam sudah memberikan punishmen dan reward 

ketika siswa melakukan kebaikan atau kesalahan, tetapi dampak kurang 

efektif; 

g. Guru pendidikan agama Islam sudah memberikan materi tentang nilai-nilai 

ajaran Islam namun belum semua siswa membiasakan diri untuk 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam; 

h. Guru pendidikan agama Islam membuat program-program keagamaan namun  

masih banyak peserta didik yang belum mengikuti; 

i. Guru pendidikan agama Islam selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu 

disiplin dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya namun masih 

banyak peserta didik yang belum disiplin dan pemanfaat waktu masih rendah; 

j. Guru pendidikan agama Islam selalu memberikan motivasi agar peserta didik 

semangat dalam belajar, namun masih banyak peserta didik yang belum 

memiliki semangat kerja keras dalam belajar; 

k. Guru pendidikan agama Islam sudah melakukan peranannya dengan baik, 

namun membentuk pribadi muslim di SMPN 21 B.Lampung belum 

sepenuhnya tercapai. 

2.  Fokus Penelitian  



 
 

Untuk lebih spesifiknya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini pada :   

a.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pemimpin 

b.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik 

c.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator 

d.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan 

e.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator 

f.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai evaluator 

g.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai evaluator 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah : 

 a.  Bagaimanakah Peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

pribadi muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung ? 

 

D.  Tujuan  dan Manfaat Penelitian  

 1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah ingin 

mengetahui : 

a.  Peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi muslim 

Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung. 

2.  Manfaat Penelitian  



 
 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi 

Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung dan pembaca. Hasil ini mempunyai 

beberapa manfaat, antara lain :  

1.  Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang 

pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, serta sebagai bahan 

referensi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa pendidikan agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.   

2.  Secara  Praktis  

a.  Bagi semua guru khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam, dalam 

menyikapi betapa pentingnya mendidik dan membentuk pribadi muslim 

siswa, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang.  

b. Bagi guru  lebih mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran 

guru dalam membentuk pribadi muslim siswa sehingga akan 

mempermudah dalam membentuk pribadi muslim peserta didik.  

c.  Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, serta untuk melatih 

kemampuan analisa masalah-masalah pendidikan.  

d.  Bagi Almamater Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, sebagai bahan 

referensi untuk dapat menambah perbendaraharaan kepustakaan, terutama 

bagi jurusan Pendidikan Agama Islam, serta sebagai kontribusi pemikiran 

terkait dengan strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

pribadi muslim peserta didik.  

 

E. Kerangka Berfikir 



 
 

1. Peran Guru  

Pengertian peran menurut Friedman,M,16 yaitu peran adalah serangkaian 

perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang 

diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada 

preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu –

individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. 

 Menurut  Soekanto,17 peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.  

Sedangkan guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar.18 Sedangkan  

menurut Noor Jamaluddin, 19  Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu 

berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di 

bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.  

Sedangkan menurut Jalaludin guru merupakan salah satu unsur yang 

berpengaruh terhadap proses pembinaan moral siswa.20 Kedudukan guru terutama 

guru agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya 

kenakalan remaja. Karena pada dasarnya tugas guru pendidikan agama Islam 

adalah membentuk akhlak remaja (siswa) yang berkepribadian muslim.  
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Jadi menurut Moh. Uzer Usman 21  peranan guru adalah tercapainya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuan. Dengan kata lain peranan guru dapat 

dikatakan tugas yang harus dilaksanakan oleh guru dalam mengajar siswa untuk 

kemajuan yaitu perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa.  

Peranan guru banyak sekali, tetapi yang terpenting adalah pertama, guru 

sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada muridnya. Kedua, guru sebagai 

pembina akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan tiang utama 

untuk menompang kelangsungan hidup suatu bangsa. Ketiga, guru memberi 

petunjuk kepada muridnya tentang hidup yang baik, yaitu manusia yang tahu 

siapa  pencipta dirinya yang menyebabkan ia tidak menjadi orang yang sombong, 

menjadi orang yang tahu berbuat baik kepada Rasul, kepada orang tua, dan 

kepada orang lain yang berjasa kepada dirinya.22 

jadi peran guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menuju perkembangan siswa dan 

perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan norma agama.  

2. Pendidikan Agama Islam  

Achmadi23 berpendapat pendidikan agama Islam ialah usaha yang lebih 

khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan (religiousitasitas) 

subyek didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran Islam.  
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Sementara itu Tayar Yusuf 24  mendefinisikan Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar generasi tua untuk mengalahkan pengalaman pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia 

Muslim, bertaqwa kepada Allah swt. Berbudi luhur dan berkepribadian luhur yang 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam 

kehidupannya.  

Bawani (1993 : 65) berpendapat pendidikan agama dapat didefinisikan 

sebagai upaya untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah 

dianugerahkan oleh Allah swt. Kepada manusia, upaya tersebut dilaksanakan 

tanpa pamrih apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah.  

Jadi guru pendidikan agama Islam menurut peneliti adalah seseorang 

pengajar atau pendidik yang membimbing dan mengasuh terhadap anak didik 

dengan ajaran-ajaran agama Islam.  

3. Pembentukkan Kepribadian Muslim 

Adapun Istilah pembentukan, berasal dari kata “bentuk”, yakni rupa atau 

gambaran sesuatu yang memiliki ciri khas. Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso 

menyatakan, “bentuk adalah wujud sesuatu barang, dan model sesuatu”.25 Dengan 

awalan “pem” dan akhiran “an”, yakni pembentukan, maka ia mengandung arti 

proses untuk mewujudkan sesuatu, misalnya untuk mewujudkan kepribadian 

muslim memerlukan proses pendidikan.  

Sedang kepribadian berdasarkan tinjauan psikologi, terma kepribadian 

dalam beberapa bahasa disebut dengan istilah personality (Inggris); personalidad 

(Spanyol); dan personalichkeit (Jerman). Akar kata dari masing-masing 

penyebutan itu berasal dari kata Latin persona, yang berarti “topeng”, yakni 
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topeng yang dipakai oleh aktor drama dan sandiwara.26 Dalam bahasa Indonesia, 

kata “kepribadian” diartikan sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap 

seseorang atau sesuatu bangsa yang membedakan dirinya denganbangsa lain.27 

kepribadian menjadi semacam karakter khas yang melekat pada diri seseorang, 

sehingga ia dapat dikatakan berkepribadian apabila dalam dirinya terdapat sifat-

sfat yang menunjukkan kediriannya sebagai seorang manusia.   

Dalam beberapa literatur, istilah kepribadian memiliki berbagai ragam 

makna dan pendekatan. Menurut Jalaludin, makna kepribadian diantaranya adalah 

1) mentality, yakni situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental atau 

intelektual; 2) personality, yakni keseluruhan karakteristik kepribadian; 3) 

individuality, yakni sifat khas seseorang yang menyebabkan seseorang 

mempunyai sifat berbeda dari orang lain; dan 4) identity, yakni sifat kedirian 

sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat mempertahankan dirinya terhadap sesuatu 

dari luar (unity and persistance of personality).28 Adapun kebaragaman makna ini 

pada dasarnya ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor 

perbedaan dalam hal landasan keilmuan dan sudut pandang yang digunakan.  

Berkenaan dengan makna yang beragam tersebut, sebagian psikolog barat 

mendefenisikan istilah kepribadian, sebagai berikut:  

a.  G. Allport mengartikan kepribadian sebagai what a man really is 

(manusia sebagai adanya). Defenisi ini kemudian dijabarkan secara lebih 

jelas bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang 

terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan 

pemikrannya secara karakteristik.29                                                
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b.  Sigmund Freud mengartikan kepribadian sebagai ungkapan dari proses 

timbal  balik antara kebutuhan instrinsik individu (gharizah) dengan dunia 

ekstrinsik (objek). Dengan kata lain banyak faktor yang mempengaruhi 

pembinaan kepribadian, yakni adaptasi timbal balik yang berkembang 

antara lingkungan masyarakat dan pembentukan watak.30 

c.  Murray mengartikan kepribadian sebagai kesinambungan bentuk-bentuk 

dari kekuatan-kekuatan fungsional yang dinyatakan lewat urutan-urutan 

dari proses-proses yang berkuasa dan terorganisir serta tingkah laku 

lahiriyah dari lahir sampai mati.31 

d.  Menurut Lickona, mengartikan kebribadian sebagai karakter yang 

berkaitan dengan konsep moral (moral knonwing), sikap moral (moral 

felling), dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga 

komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baikdidukung oleh 

pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan 

melakukan perbuatan kebaikan.  

Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan Karakter 

yang baik menurut Lickona Terkait dengan konsep kepribadian yang diuraikan 

oleh para psikolog, khususnya para psikolog barat, Abdul Mujib menganggap 

perlu adanya usaha untuk membangun makna kepribadian dalam kontek psikologi 

Islam. Dari sisi pengembangan ilmu, upaya ini sebagai pembanding atau bahkan 

counter discourse terhadap teori-teori kepribadian yang dibangun dari paradigma 

psikologi skuler. Karena masyarakat religius, khususnya masyaraat muslim 

Indonesia, tidak mungkin menggunakan teori-teori kepribadian yang bercorak 

psikologi sekuler. Masyarakat muslim lebih tepat menggunakan teori kepribadian 

yang berbasis keislaman, karena teori ini dapat mengakomodasi seluruh 
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perilakunya dan menunjukkan self-image maupun self-esteem sebagai seorang 

muslim yang sesungguhnya.32 

Dalam kajian pendidikan Islam, Zuhairini dan kawan-kawan merumuskan 

makna kepribadian secara defenitif sebagai berikut, 1) kepribadian manusia 

adalah suatu perwujudan keseluruhan segi manusiawinya yang unik, lahir batin 

dalam antar hubungannya dengan kehidupan sosial dan individunya, 2) 

kepribadian adalah dinamisasi dari sistem-sistem psikofosik dalam individu yang 

turut menentukan cara-caranya yang unik (khas) dalam menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungannya.33 

Dari kedua defenisi ini, kepribadian sesungguhnya dapat dimaknai sebagai 

hasil dari suatu proses kehidupan yang dijalani seseorang, atau dengan kata lain 

bahwa pengalaman menjadi salah satu unsur penting yang dapat menentukan 

kepribadian seseorang.  

Dalam studi keislaman, istilah kepribadian lebih dikenal dengan al-syahs, 

yang artinya “pribadi”. Kata ini kemudian diberi ya‟ nisbah sehingga menjadi kata 

benda buatan (masdar zina‟iy), syakhshiyyah yang dapat diartikan sebagai 

“kepribadian”. 34  Hampir seluruh referensi keislaman menyamakan antara 

kepribadian (syakshshiyyah) dengan ahklak, sehingga yang dimaksud dengan 

kepribadian Islam (syakshshiyyah Islamiyyah) merupakan domain dari akhlak. 

Namun untuk selanjutnya dapat diturunkan dengan mengikutsertakan domain 

akidah (keimanan) dan syari‟ah (ibadah dan muamalah).35 

Dengan kata lain, dalam islam yang dimaksud dengan kepribadian lebih 

dikenal dengan istilah akhlak. Dari batasan ini, ditemukan dua kata kunci 

mengenai kepribadian, yakni “sifat” dan “sikap”. Namun bila diinterpretasi lebih 
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lanjut, tentu masih ditemukan kata-kata kunci lain yang sangat terkait dengan 

kepribadian, misalnya; ciri, karakter, watak, jiwa, moral, semangat, kebiasaan, dan 

tingkah laku.  

Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa. 

Kepribadian merupakan suatu organisasi yang hanya dimiliki oleh manusia yang 

menjadi penentu pemikiran dan tingkah lakunya. Dan penampilan kepribadian 

seperti ini pasti ada maksudnya sejati bersifat tetap, menunjukkan ciri-ciri yang 

lebih permanen, tetapi karena kepribadian juga bersifat dinamis perbedaan-

perbedaan atau perubahan pasti disesuaikan dengan situasi, namun perubahannya 

tidak mendasar.  

Adapun yang dimaksud muslim adalah “orang Islam”. Kepribadian 

muslim yang dimaksud dalam tesis ini adalah sifat dan sikap baik yang melekat 

pada umat Islam, di mana sifat dan sikap tersebut tercermin dalam akhlaq al-

mahmudah sebagaimana yang termaktub dalam Alquran, atau yang tergambar 

dalam kepribadian nabi dan rasul terakhir, yakni Muhammad saw sebagai uswah 

al-hasanah.  

Selanjutnya kepribadian Muslim menurut Ahmad D Marimba ialah 

kepribadian yang seluruh aspeknya yaitu tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan 

jiwanya, filsafat hidup dan kepercayaan menunjukkan pengapdian kepada 

Tuhanya dan penyerahan diri kepadanya.36 

Dari sisni kita dapat memberi batasan tentang kepriabadian Muslim, yaitu 

kepribadian yang menunjukkan tingkah laku luar, kegiatan-kegiatan jiwa dan 

filsafat hidup serta kepercayaan seseorang muslim Adapun Siswa adalah murid 

(terutama pada tingkat SD, menengah, pelajar SMA).37 Siswi di sini termasuk 
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dalam usia remaja yang menurut Zakiya Darajat adalah masa peralihan dari anak 

menjelang dewasa.38 

Bagan 1. Alur Peran guru dalam pembentukan kepribadian Muslim peserta 

didiks SMPN 21 Bandar Lampung   bisa di gambar seperti:  

INPUT 

SISWA 

 
NILAI/AJARAN 

AGAMA ISLAM 

 PERAN GURU 

PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM 

 
OUTPUT SISWA 

BERKEPRIBADIAN 

 

Bagan 2. Proses pembentukan kepribadian muslim siswa Supaya jelas 

pemahamannya, Peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan 

kepribadian dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini. 

INPUT  PROSES  OUTPUT  OUTCOME 

   

FEEDBACK 
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Jadi Alur pembentukan kepribadian Muslim siswa bisa digambarkan 

sebagai  

berikut;  

 

 

  

   

NILAI / AJARAN 

ISLAM YANG 

DIAJARKAN DI 

SEKOLAH 

 

 

     

  

  

 

Jadi yang dimaksud peran guru PAI dalam pembentukan kepribadian 

Muslim peserta didik SMPN 21 B.Lampung adalah bentuk/cara untuk membentuk 

identitas muslim siswa di SMPN 21 B.Lampung.  

Peranan guru pendidikan agama Islam harus dipahami sebagai upaya yang 

harus dilakkukan oleh seorang guru pendidikan agama Islam dalam melakukan 

SEKOLAH 

PESERTA 

DIDIK 

PERAN 

GURU 

PENDIDIKAN 

AGAMA 

ISLAM 

 

 

PESERTA DIDIK BERKEPRIBADIAN MUSLIM 



 
 

tugas dan peranannya, peranan itu sendiri merupakan perwujudan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi. Peranan guru 

pendidikan agama Islam disini adalah guru yang melaksanakan tugas profesi 

pendidikan dan pengajaran pendidikan agama Islam, membentuk nilai-nilai 

pribadi muslim peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam, memfungsikan 

dirinya sebagai seorang pendidik (transfer of values) bukan saja pembawa ilmu 

pegetahuan akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru PAI merupakan 

seseorang yang berperan dalam mendidik, mengajar, membimbing dan 

mengarahkan anak didik ke arah yang lebih baik agar berguna kelak untuk masa 

depannya. Peranan guru PAI dalam membentuk pribadi muslim peserta didik 

antara lain adalah sebagai pemimpin, dimana guru PAI hendaknya menjadi 

teladan, pelopor, penggagas serta memiliki jiwa kepemimpinan, melindungi, 

mengayomi sehingga keberadaan guru PAI mampu memberikan pengaruh kepada 

pihak lain teruutama kepada peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Sebagai pendidik peranana guru 

agama sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidiknya dan 

mendesain materi pembelajaran dengan lebih dinamis dan konstruktif. Peranan 

guru sebagai motivator yaitu memberiksn dorongsn stsu rangsangan kepada 

peserta didik untuk mendinamisasikan potensi, menumbuhkan swadaya dan 

kreatifitas. Peranan guru agama Islam sebagai teladan yaitu selalu menampakkan 

sikap dan tutur kata yang patut di contoh oleh peserta didik. Sebagai fasilitator, 

guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Peranan guru sebagai evaluator adalah 

memberikan penilaian terhadap prestasi peserta didik dalam bidang akademis 

maupun tingkah laku sosialnya. Tugas guru sebagai pengajar meliputi rangkaian 

kegiatan yang dapat membantu perkembangan intelektual, afektif, dan 

psikomotorik melalui penyampian pengetahuan, pemecah masalah, latihan-latihan 

afektif dan keterampilan. 



 
 

Dan citra orang yang berkepribadian muslim terdapat pada muslim sejati. 

Muslim yang meleburkan secara keseluruhan kepribadian dan eksistensinya ke 

dalam Islam.39 Muslim ini benar-benar beriman kepada Allah. 

 Adapun menurut Usman Najati, ciri-ciri kepribadian muslim 

diklasifisikan dalam 9 bidang perilaku yang pokok, 40  yaitu : Sifat-sifat yang 

berkenaan dengan akidah, Sifat-sifat yang berkenaan dengan ibadah, Sifat-sifat 

yang berkenaan dengan hubungan sosial, Sifat-sifat yang berkenaan dengan 

hubungan kekeluargaan, Sifat-sifat moral, Sifat-sifat Emosional dan sensual, 

Sifat-sifat kognitif dan intelektual, Sifat-sifat yang berkenaan dengan kehidupan 

praktis dan professional, Serta sifat-sifat fisik. 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam.  

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang guru pendidikan agama Islam, maka  

perlu kiranya dikemukakan pengertian guru itu sendiri, diantaranya :  

a. Guru menurut UU RI No. 14 Bab I Pasal I Tahun 2005 tentang Guru 

dan  Dosen adalah : pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah;  
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b. Menurut Syaiful Bahri 41  yang dimaksud Guru di sini adalah figur  

seorang pemimpin atau sosok artitektur yang dapat membentuk jiwa 

dan watak anak didik yang bertujuan untuk membangun kepribadian. 

anak didik menjadi orang berguna bagi agama, bangsa dan negara jadi 

guru di sini mempunyai tanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. 

1_______,2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

hlm.288 

 

c.  Menurut Ramayulis 42  Guru atau pendidik merupakan orang yang 

melakukan bimbingan, pengertian ini memberikan kesan bahwa 

pendidik atau guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam 

pendidikan.  

d. Menurut Madya Ekosusilo Guru adalah seorang yang bertanggung 

jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap 

perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik dari 

aspek jasmani ataupun dari aspek rohani sebagai individu dan juga 

sebagai makhluk sosial.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang 

mendidik, membimbing dan ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak 

dalam membentuk kepribadian. Guru bukanlah sekedar orang yang berdiri di 

depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi 

merupakan anggota masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif  

dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya menjadi dewasa dan menjadi 
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anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Orang yang menerima amanat 

orang tua untuk mendidik anak itu di sebut guru. 

Namun guru bukan hanya penerima amanat dari orang tua untuk mendidik 

anaknya, melainkan dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk dididiknya. 

Sebagai pemegang manat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan 

kepadanya. Allah swt menjelaskan dalam QS. An-nisa :58 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat (QS. An-nisa:58).

َذا َحََكُُْتْ بَْْيَ امنهاِس َأْن 
ّ
ََلٰ َأْهِلهَا َوا

ّ
َ يَأُِمُرُُكْ َأْن تَُؤدُّوا اْلََماََنِت ا نه اَّلله

ّ
ا

يًؼا بَِصرًيا َ ََكَن ََسِ نه اَّلله
ّ
ا يَِؼُظُُكْ ِبِه ۗ ا َ ِهِؼمه نه اَّلله

ّ
َُكُوا ِِبمَْؼْدِل ۚ ا  ََتْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”43 

Jadi predikat guru yang melekat pada seseorang didasarkan atas amanat 

yang diserahkan orang lain kepadanya. Tanpa amanat itu, seseorang tidak akan 

disebut guru. Pendidikan agama Islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar 

dan sudah terencana oleh seorang pendidik untuk menyiapkan peserta didik agar 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan 
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bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang sudah ditentukan untuk menggapai 

tujuan.  

Untuk itu pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga 

diharapkan menjadi manusia yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaanya.44  

Jadi guru pendidikan agama Islam adalah seorang figur atau tokoh utama 

dalam kegiatan pendidikan yang mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung 

jawab untuk membimbing, melatih, membina serta menanamkan ajaran Islam 

kepada peserta didik dalam bidang pendidikan agama Islam yaitu keimanan. 

Ibadah, syariah dan akhlak secara luas dan mendalam dengan tujuan agar mereka 

memiliki pengetahuan tentang Islam dan membentuk akhlak pada siswa.    

2. Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam  

a. Tugas Guru  

Menurut S. Nasution tugas guru sebagai pendidik profesional adalah : 

 1) guru sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan.  

2) guru sebagai model, guru sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, 

bagaimanapun guru bersikap dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat.  

3) guru menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat 

berfikir dan mencintai pelajarannya45 

Tugas guru menurut Uzer Usman46 ada 3 kelompok, yakni :  
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1) Tugas Guru dalam bidang profesi  

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan 

keterampilan- keterampilan pada siswa. 

2) Tugas Guru dalam bidang kemanusiaan  

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di 

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia 

harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. 

Pelajaran apapun yang diberikannya, hendaknya dapat menjadikan 

motivasi bagi siswanya dalam belajar.  

Sebagai tugas kemanusiaan, seorang guru harus terpanggil untuk 

membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi, dan 

memberdayakan sesama, khususnya anak didiknya, sebagai sebuah 

keterpanggilan kemanusiaan dan bukan semata-mata terkait dengan 

tugas formal atau pekerjaannya sebagai guru.47 

3) Tugas Guru dalam bidang kemasyarakatan  

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat 

di lingkungannya karena seorang guru diharpakan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. 

 Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju 

kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasrkan 

pancasila. Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat, 
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bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen  strategis yang 

memiliki peran penting dalam menentukan gerak maju kehidupan 

bangsa.  

Guru juga mengemban  tugas kerasulan, yaitu menyampaikan pesan-pesan 

Tuhan kepada umat manusia. Secara lebih khusus, tugas Nabi dalam kaitannya 

dengan pendidikan.48 Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Jumu‟ah ayat 2:  

ُِّمهُُم  ِْيْم َويَُؼل ْم أََٓيِتِه َويَُزنِّ يَِّْي َرُسوًًل ِمْْنُْم يَْتلُو ػَلَْْيِ ي بََؼَث ِِف اْلُّمِ ِ ُهَو اَّله

ْن ََكهُوا ِمْن كَْبُل مَِفي َضََلٍل ُمِبْيٍ 
ّ
 اْمِكتَاَب َوامِْحَْكََة َوا

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan 

Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”49 

Ayat di atas menggambarkan bahwa tugas rosul adalah untuk mengajarkan 

dan menyuruh umat manusia untuk membaca ayat-ayat Al-Qur‟an, itu juga yang 

diemban oleh guru yaitu mengajarkan dan membimbing siswa dan siswinya.  

b. Peran Guru   

Pengertian peran menurut Friedman,M,50 yaitu peran adalah serangkaian 

perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang 

diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada 

preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu –

individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. 
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 Menurut  Soekanto,51 peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.  

 Menurut Moh. Uzer Usman 52  peranan guru adalah tercapainya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuan. 

Dengan kata lain peranan guru dapat dikatakan tugas yang harus 

dilaksanakan oleh guru dalam mengajar siswa untuk kemajuan yaitu perubahan 

tingkah laku dan perkembangan siswa.  

Peranan guru banyak sekali, tetapi yang terpenting adalah  pertama, guru 

sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada muridnya.  Kedua, guru sebagai 

pembina akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan tiang utama 

untuk menompang kelangsungan hidup suatu bangsa. Ketiga, guru memberi 

petunjuk kepada muridnya tentang hidup yang baik, yaitu manusia yang tahu 

siapa  pencipta dirinya yang menyebabkan ia tidak menjadi orang yang sombong, 

menjadi orang yang tahu berbuat baik kepada Rasul, kepada orang tua, dan 

kepada orang lain yang berjasa kepada dirinya.53  

Untuk mewujudkan peran guru, maka seorang guru harus memiliki empat 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut dapat kita 

kelompokkan menjadi dua yaitu hard competence adalah kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional. Sementara  soft competence adalah kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial.54 Pembentukan karakter mengutamakan soft 
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competence guru untuk keberhasilan mendidik peserta didiknya. Karena soft 

competence lebih kepada proses mentransfer nilai bukan proses mentransfer 

pengetahuan yang cenderung berubah.  

Menurut Mukhtar 55  peran guru pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

pembentukan pribadi muslim lebih difokuskan pada tiga peran, yaitu :  

1) Peran pendidik sebagai pembimbing  

Peran pendidik sebagai pembimbing sangat berkaitan erat dengan praktik 

keseharian. Untuk dapat menjadi seorang pembimbing, seorang pendidik harus 

mampu memperlakukan para siswa dengan menghormati dan menyayangi 

(mencintai). Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik 

yaitu, meremehkan/ merendahkan siswa, memperlakukan sebagai siswa secara 

tidak adil, dan membenci sebagian siswa.  

Perlakuan pendidik sebenarnya sama dengan perlakuan orang tua terhadap 

anak-anaknya yaitu penuh respek dan kasih sayang serta memberikan 

perlindungan, sehingga dengan demikian, semua siswa merasakan senang dan 

familiar untuk sama-sama menerima pelajaran dari pendidiknya tanpa ada 

paksaan, tekanan dan sejenisnya.  

Pada intinya, setiap siswa dapat merasa percaya diri bahwa di sekolah/ 

madrasah ini, ia akan sukses belajar lantaran ia merasa dibimbing, didorong dan 

diarahkan oleh pendidiknya dan tidak dibiarkan tersesat. Bahkan dalam hal-hal 

tertentu pendidik harus bersedia membimbing dan mengarahkan satu persatu dari 

seluruh siswa yang ada.56 

2) Peran pendidik sebagai model (contoh)  
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Peranan pendidik sebagai model pembelajaran sangat penting dalam 

rangka membentuk akhlak mulia bagi siswa yang diajar. Karena gerak gerik guru 

sebenarnya selalu di perhatikan  oleh setiap murid. Tindak tanduk, perilaku, 

bahkan gaya guru selalu diteropong dan sekaligus dijadikan cermin (contoh) oleh 

murid-muridnya. Apakah yang baik atau yang buruk. kedisiplinan, kejujuran, 

keadilan, kebersihan, kesopanan, ketulusan, ketekunan, kehati-hatian akan  selalu 

direkam oleh murid-muridnya dan pada batas-batas tertentu akan diikuti oleh 

murid-muridnya. Demikian pula sebaliknya, kejelekan-kejelekan gurunya akan 

direkam oleh muridnya dan biasanya akan lebih mudah dan cepat diikuti oleh 

murid-muridnya. Semuanya akan menjadi contoh bagi murid, karena guru harus 

bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. 

 Guru juga menjadi figur secara tidak langsung dalam pembentukan akhlak 

siswa dengan memberikan bimbingan tentang cara berpenampilan, bergaul dan 

berperilaku yang sopan.57 

3) Peran Pendidik Sebagai Penasehat  

Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau emosional dengan 

para siswa yang diajarnya. Dalam hubungan ini pendidik berperan aktif sebagai 

penasehat. Peran pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran di kelas 

lalu menyerahkan sepenuhnya kepada siswa dalam memahami materi pelajaran 

yang disampaikannya tersebut. Namun, lebih dari itu, guru juga harus mampu 

memberi nasehat bagi siswa yang membutuhkannya, baik diminta ataupun tidak.58  

Oleh karena itu hubungan batin dan emosional antara siswa dan pendidik 

dapat terjalin efektif, bila sasaran utamanya adalah menyampaikan nilai-nilai 

moral, maka peranan pendidik dalam menyampaikan nasehat menjadi sesuatu 

yang pokok, sehingga siswa akan merasa diayomi, dilindungi, dibina, dibimbing, 

didampingi penasehat dan diemong oleh gurunya.   
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Setiap guru utamanya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hendaknya 

menyadari bahwa pendidikan agama Islam bukanlah sekedar mentransfer 

pengetahuan agama dan melatih ketrampilan anak-anak dalam melaksanakan 

ibadah atau hanya membangun intelektual dan menyuburkan perasaan keagamaan 

saja, akan tetapi pendidikan agama lebih luas daripada itu. Pendidikan agama 

Islam berusaha melahirkan siswa yang beriman, berilmu, dan beramal saleh.  

Sehingga dalam suatu pendidikan moral, PAI tidak hanya menghendaki 

pencapaian ilmu itu semata tetapi harus didasari oleh adanya semangat moral yang 

tinggi dan akhlak yang baik.59 Untuk itu seorang guru sebagai pengemban amanah 

pembelajaran PAI haruslah orang yang mempunyai pribadi saleh.  

3. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam  

Menurut Abdurrahman An-nahlawi60 ada beberapa syarat seorang  

guru yang perlu diperhatikan guru yaitu :  

a.  Seorang guru hendaknya mengajarkan ilmunya dengan sabar.  

b. Seorang guru ketika menyampaikan ilmunya kepada anak didik, seorang 

guru harus memiliki kejujuran dengan menerapkan apa yang dia ajarkan 

dalam kehidupan pribadinya.  

c. Seorang guru senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

kajiannya.  

d.  Seorang guru dituntut cerdik dan terampil dalam menciptakan metode 

yang  

variatif serta sesuai dengan situasi.  
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e.  Seorang guru dituntut mampu bersikap tegas dan meletakkan sesuatu 

sesuai proporsinya sehingga dia akan mampu mengontrol dan 

menguasai jiwa.  

f.  Seorang guru dituntut untuk memahami psikologi anak, psikologi 

perkembangan dan psikologi pendidik sehingga ketika dia mengajar, 

dia akan memahami dan memperlakukan anak didiknya sesuai kadar 

intelektual dan kesiapan psikologisnya.  

g. Seorang guru dituntut untuk peka terhadap fenomena kehidupan 

sehingga dia mampu memahami berbagai kecenderungan dunia beserta 

dampak dan akibat bagi peserta didik, terutama dampak dalam  pola 

pikir  mereka.   

Soejono menambahkan syarat yang dikutib oleh Ahmad Tafsir61 adalah :  

1) umur harus sudah dewasa;  

2) tentang kemampuan mengajar;  

3) ia harus ahli; dan  

4) harus berdedikasi tinggi.  

Sebagaimana pula dijelaskan pada peraturan pemerintah Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang kompetensi yang harus dimiliki guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi 

pedagogik merupakan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik  yang 

sekurang-kurangnya meliputi :  
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1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;  

2) Pemahaman terhadap peserta didik; 

3) Pengembangan kurikulum atau silabus;  

4) Perancangan pembelajaran; 

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;  

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;  

7) Evaluasi hasil belajar;  dan  

8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya.  

Kompetensi kepribadian, kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal sebagai  

berikut :  

1) Beriman dan bertakwa; 

2) Berakhlak mulia; 

3) Arif dan bijaksana;  

4) Demokratis; 

5) Mantap; 

6) Berwibawa;  

7) Stabil; 

8) Dewasa;  

9) Jujur; 

10) Sportif;  

11) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; dan   

12) Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan 

diri secara mandiri dan berkelanjutan.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:  

1) Berkomunikasi lisan, tulis dan /atau isyarat secara santun; 



 
 

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga  

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

didik; 

4) Bergaul secara santun, dengan masyarakat sekitar dengan 

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan  

5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.  

Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai  

pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya  

yag sekurung-kurangnya meliputi penguasaan :  

1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu; dan   

2) Konsep dan metode disiplin keilmuan,  teknologi, atau seni yang 

relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu.  

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Asrorun Niam Sholeh62  pendidik 

harus mempunyai sifat kasih sayang terhadap siswa, melakukan aktifitas karena 

Allah swt, mampu memberikan nasehat yang baik kepada siswa, mampu 

mengarahkan siswa kepada hal yang positif, mengetahui intelektualitas siswa, dan 

mampu menumbuhkan kegairahan siswa terhadap ilmu yang dipelajarinya. Dari 
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pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru diharapkan 

memiliki syarat-syarat, ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang guru, 

diantaranya kemampuan dalam mengajar siswa, karena jika guru tidak memiliki 

kemampuan dalam mengajar siswa dikhawatirkan akan menjerumuskan siswa 

kepada hal-hal negatif.  

Guru diharapkan mempunyai sifat kasih sayang terhadap siswa, karena 

sifat kasih sayang ini pada akhirnya akan melahirkan keakraban dan ketentraman 

belajar selain itu harus memiliki kompetensi guru menurut Undang-undang No 14 

tahun 2005 yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial.    

 

B. Konsep Dasar Kepribadian Muslim  

1. Pengertian  Kepribadian Muslim  

Menurut Akyas Azhari 63  Kata kepribadian (Personality) sesungguhnya 

berasal dari bahasa Latin : persona. Pada mulanya, kata persona ini menunjukkan 

pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi 

dalam memainkan peran-perannya. Pada saat itu, setiap pemain sandiwara 

memainkan perannya masing-masing sesuai dengan topeng yang dikenakannya. 

Lambat laun, kata persona atau personality berubah menjadi istilah yang mengacu 

pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau 

masyarakatnya, kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku 

berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) yang diterimanya.64 

Sedangkan menurut Muhammad Alim 65  kata siswa yang disamakan 

dengan anak didik merupakan sekelompok individu yang melakukan kegiatan 
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untuk mencari suatu hal yang belum dimengerti. Dalam pelaksanaan proses ini 

disebut juga sebagai proses belajar mengajar.  

Sedangkan menurut Usman Nataji66 kepribadian adalah organisasi dinamik 

dari peralatan fisik dan psikis dalam diri individu yang membentuk karakternya 

yang unik dalam penyesuaiannya dengan lingkungannya.  yaitu :  

 

Sedangkan definisi kepribadian yang dikembangkan para ahli kepribadian,  

1. Menurut Hilgard dan Marquis, Kepribadian adalah nilai sebagai 

stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan.  

2. Menurut Setern, kepribadian adalah kehidupan seseorang secara 

keseluruhan, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya 

bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman.  

3. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem 

psikofisiogik seseorang  yang menentukan model penyesuaian yang 

unik dengan lingkungannya.  

4. Menurut Guilford, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari 

seseorang.  

5. Menurut Pervin, Kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang 

yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi.  

6. Menurut Marry, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ 

tubuh, yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam 

pengubahan secara fungsional.  
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7. Menurut Phares, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan dan 

tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang laindan tidak 

berubah lintas waktu dan situasi.  

Dari perbedaan teori diatas, menurut Alex Sobur ada beberapa persamaan 

ciri  

dalam teori tersebut, yaitu :  

 

a) Kepribadian sebagai suatu yang unik atau khas pada diri setiap orang;  

b) Kepribadian dipandang sebagai organisasi yang menjadi penetu atau 

pengarah tingkah laku; dan  

c) Corak dan keunikan kepribadian individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh faktor bawaan dan lingkungan.67  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian siswa adalah 

tingkah laku siswa yang mengekspresiasikan kepribadian yang muncul dalam diri 

dan dimanifestasikan dalam perbuatan. Dapat dikatakan juga kepribadian siswa 

sebagai bentuk prilaku siswa dalam menerapkan hasil pengajaran dalam 

kehidupan sehari-hari.   

Sedangkan kata “muslim” dalam Ensiklopedi Muslim adalah sebutan bagi 

orang yang beragama Islam. Dalam pengertian dasar dan idealnya adalah orang 

yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh pada ajaran Islam.68 Sedangkan menurut 

Toto Tasmaran muslim adalah orang yang konsekuen bersikap hidup sesuai 

dengan ajaran Qur‟an dan sunnah.  
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Jadi, muslim adalah yang menempuh jalan lurus, yaitu jalan yang 

dikehendaki Allah dan diridlai-Nya. Mereka yang menempuh jalan lurus dan 

mengambil penerangan dari cahaya kebenaran Tuhan, itulah orang-orang yang 

mencerminkan kemanusiaan yang benar dan lurus, yang telah mewujudkan 

maksud dan tujuan hidupnya dan telah melaksanakan tugasnya dalam hal ini 

(Umar Sulaiman Al-asyqar, 2000:5). Muslim wajib meneguhkan hatinya dalam 

menanggung segala ujian dan penderitaan dengan tenang. Demikian juga 

menunggu hasil pekerjaan, bagaimana jauhnya memikul beban hidup harus 

dengan hati yang yakin tidak ragu sedikitpun.69 Hal ini sesuai dengan QS. Al-

Baqarah ayat 112 :  

ْم  ِِّه َوًَل َخْوٌف ػَلَْْيِ ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَََلُ َأْجُرُه ِغْنَد َرب ُه َّلِله بَََلٰ َمْن َأْسََلَ َوْْجَ

َزهُونَ   َوًَل ُُهْ ََيْ

 “(tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada 

Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya 

dan tidak adakekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati.”70 

Dalam konteks ini, pengertian kepribadian muslim merupakan satu 

komponen. Menurut Ahmad D. Marimba 71  kepribadian muslim adalah 

kepribadian yang aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku luarnya, kegiatan 

jiwanya maupun filsafat hidup dan kepercayaannya kepribadian kepada Tuhan 

dan menyerahkan diri kepada-Nya.  
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Hal ini senada dengan definisi Fadhil al-Jamaly  yang dikutip oleh 

Ramayulis, 72  bahwa kepribadian muslim menggambarkan muslim yang 

berbudaya, yang hidup bersama Allah dalam tingkah laku hidupnya dan tanpa 

akhir ketinggiannya. Kepribadian muslim ini mempunyai hubungan erat dengan 

Allah, alam dan manusia.  

Jadi, kepribadian muslim adalah identitas yang dimiliki seseorang sebagai 

ciri khas dari keseluruhan tingkah laku sebagai muslim, baik yang ditampilkan 

dalam tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batinnya dalam rangka 

pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah.  

2. Aspek-aspek kepribadian muslim  

 Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Dalam hal ini Gregory 

berpendapat bahwa kepribadian adalah sebuah kata yang menandakan ciri 

pembawaan dan pola kelakuan seseorang yang khas bagi pribadi itu sendiri. 

Kepribadian meliputi tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, usaha, aksi, 

tanggapan terhadap kesempatan, tekanan dan cara sehari-hari dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Kepribadian dalam kehidupan manusia, merupakan hal yang 

sangat penting sekali, sebab aspek ini akan menentukan sikap identitas diri 

seseorang. Baik dan buruknya seseorang itu akan terlihat dari tingkah laku atau 

kepribadian yang dimilikinya. Oleh karena itu, perkembangan dari kepribadian ini 

sangat tergantung kepada baik atau tidaknya proses pendidikan yang ditempuh.73 

Seseorang baru bisa dikatakan memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah akhlak 
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atau budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan 

dalam pendidikan agama Islam untuk ditanamkan atau diajarkan kepada anak 

didik, namun kepribadian itu bukan sesuatu yang statis karena kepribadian 

memiliki sifat kedinamisan yang disebut dinamika pribadi. Dinamika pribadi ini 

berkembang pesat pada diri anak-anak karena mereka pada dasarnya anak belum 

memiliki kepribadian yang matang. Sebagai sesuatu yang memiliki sifat 

kedinamisan, maka karakter kepribadian seseorang dapat berubah dan 

berkembang sampai batas kematangan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut 

dapat diusahakan melalui pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, di sekolah, 

maupun di masyarakat.  

Pada dasarnya kepribadian bukan terjadi secara serta merta, akan tetapi 

terbentuknya melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu banyak 

faktor yang ikut ambil bagian dalam upaya membentuk  kepribadian tersebut, 

seperti faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan juga lingkungan 

sekolah. Di lingkungan keluarga dan masyarakat saja tidak cukup untuk 

membentuk pribadi siswa/anak, karena sebagian kegiatan anak dalam 

kesehariannya banyak dihabiskan  di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah 

guru sebagai pendidik bagi anak memiliki tugas yang amat besar sekali terhadap 

perkembangan kepribadiannya, guru sebagai pendidik utama dan juga suri 

tauladan bagi siswanya. 

Kepribadian muslim adalah kepribadian yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat 

kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat seperti 

rasul, yaitu menjadi abdi masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad 

Saw. (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam 

kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan ummat 



 
 

ditengah-tengah masyarakat („Izz al-Islam wa al-Muslimin) dan mencintai ilmu 

dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.74 

Pembentukan pribadi muslim melalui pendidikan agama Islam di sekolah 

ini sesuaidengan tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam UU RI 

no. 2 tahun1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada pada Bab 

IV, pasal 4 yang berbunyi : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, itu 

manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang 

luhur , memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

Kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakatan 

dan kebangsaan . 

(UU RI.No.2/1989:5).Pada pasal 39 ayat (2) juga ditambahkan bahwa isi 

kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) 

pendidikan Pancasila, (2) pendidikan agama, dan (3) pendidikan 

kewarganegaraan. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional di atas jelaslah 

bahwa terdapat keselarasan antara tujuan pendidikan menurut ajaran agama Islam 

dan menurut pemerintah RI.Keduanya bertemu pada satu titik yaitu untuk 

meningkatkan kualitas kepribadian anak didik baik untuk ilmu agama maupun 

ilmu dunia guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 

 Dalam diri manusia terdiri dari beberapa sistem atau aspek. Adapun 

menurut Ahmad D. Marimba75  membagi aspek kepribadian menjadi tiga hal, 

yaitu aspek-aspek kejasmaniahan, aspek-aspek jiwa, aspek-aspek kerohanian yang 

luhur.   

a. Aspek kejasmaniah   
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Aspek ini meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan 

ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berbuat dan cara-cara berbicara. 

 Menurut Abdul Aziz  Ahyadi76 aspek ini merpakan sistem original 

di dalam kepribadian, berisikan hal-hal yang di bawa sejak lahir (unsur-

unsur biologis ) karena apa yang ada dalam kedua aspek lainnya tercermin 

dalam aspek ini;  

  b. Aspek Kejiwaan  

Aspek ini meliputi aspek-aspek yang abstrak (tidak terlihat dan 

ketahuan dari luar), misalnya cara berpikir, sikap dan minat. Aspek ini 

memberi suasana jiwa yang melatarbelakangi seseorang merasa gembira,  

maupun sedih, mempunyai semangat tinggi atau tidak dalam bekerja, 

kemauan keras dalam mencapai cita-cita atau tidak, mempunyai rasa sosial 

yang tinggi atau tidak, dan lain-lain. Aspek ini dipengaruhi oleh tenaga-

tenaga kejiwaan yaitu : cipta, rasa dan karsa.77 

c. Aspek kerohaniahan yang luhur  

Aspek “roh” mempunyai unsur yang tinggi di dalamnya 

terkandung kesiapan manusia untuk merealisasikan hal-hal yang paling 

luhur dan sifat-sifat yang paling suci. 78  Aspek ini merupakan aspek 

kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini 

merupakan sistem nilai yang telah meresap dalam kepribadian, 

memberikan corak pada seluruh kehidupan individu. Bagi yang beragama 

aspek inilah yang memberikan arah kebahagiaan dunia maupun akhirat. 

Aspek inilah yang memberikan kualitas pada kedua aspek lainnya.  
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3. Ciri-ciri Kepribadian Muslim  

Kepribadian muslim merupakan identitas yang dimiliki seseorang sebagai 

ciri khas dari keseluruhan tingkah laku sebagai muslim, baik ditampilkan secara 

lahiriah maupun sikap batinnya. Hal itulah yang memunculkan keunikan pada 

seseorang yang biasa disebut ciri. Ciri dapat berupa sikap, sifat maupun bentuk 

fisik yang melekat pada diri seseorang. Citra orang yang berkepribadian muslim 

terdapat pada muslim sejati. Muslim yang meleburkan secara keseluruhan 

kepribadian dan eksistensinya ke dalam Islam.79 Muslim ini benar-benar beriman 

kepada Allah. 

Adapun menurut Usman Najati, ciri-ciri kepribadian muslim diklasifisikan 

dalam 9 bidang perilaku yang pokok,80 yaitu :  

  a. Sifat-sifat yang berkenaan dengan akidah  

Yaitu beriman kepada Allah, para Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, 

malaikat, hari akhir, kebangkitan dan perhitungan, surga dan neraka, hal 

ghaib dan qadar. 

b.  Sifat-sifat yang berkenaan dengan ibadah   

Ibadah dalam hal umum adalah segala yang yang di sukai dan 

diridlai Allah. Hal ini meliputi menyembah Allah, melaksanakan 

kewajiban-kewajiban seperti shalat, berpuasa, zakat, haji, berjihad di jalan 

Allah dengan harta dan jiwa, bertakwa kepada Allah, mengingat-Nya 

melalui dzikir,  do‟a dan membaca Al-Qur‟an;  

c. Sifat-sifat yang berkenaan dengan hubungan sosial  

                                                           
 

79
 Al-Maududi ini, Islamic Way of Life, diterjemahkan oleh Fikri dengan judul Islam Way 

of Life, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm, 140. 

 
80

 Op.,Cit, Muhammad Usman Najati, Al-Qur'an dan Ilmu jiwa, terj. Ahmad Rofi' 

Usmani, (Bandung : Pustaka, 1997), hlm. 258. 



 
 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari orang lain, 

saling membutuhkan dalam hidupnya. Sifat-sifat sosial ini meliputi 

bergaul dengan baik, dermawan, bekerjasama, tidak memisahkan diri dari 

kelompok, suka memaafkan, mengajak pada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran.  

d. Sifat-sifat yang berkenaan dengan hubungan kekeluargaan  

Hal ini meliputi berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, 

pergaulan yang baik antara suami dan istri, menjaga dan membiayai 

keluarga.  

 

  e. Sifat-sifat moral  

Keadaan yang menimpa hati manusia selalu berubah-ubah. Pada 

jiwa manusia ada dorongan nafsu dan syahwat yang kadang-kadang 

terpengaruh Sang Khalik. Untuk itu seorang muslim harus memiliki sifat-

sifat : sabar, lapang dada, adil, menepati janji, baik terhadap Allah maupun 

manusia, rendah diri, istiqomah dan mampu mengendalikan hawa nafsu; 

f. Sifat-sifat Emosional dan sensual  

Meliputi : cinta kepada Allah, takut akan azab Allah, tidak putus 

asa akan rahmat Allah, senang berbuat baik kepada orang lain, menahan 

dan mengendalikan kemarahan, tidak dengki kepada orang lain, dan lain-

lain; 

g. Sifat-sifat kognitif dan intelektual  

Intelektual dan kognitif berhubungan dengan akal. Akal dalam 

pengertian Islam bukan otak. Akal ada tiga unsur yaitu; pikiran, perasaan 

dan kemauan. Akal merupakan alat yang menjadikan manusia dapat 



 
 

melakukan pemilihan antara yang betul dan yang salah. Allah selalu 

memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya agar dapat 

memahami fenomena alam semesta ini.  

Sifat-sifat yang berhubungan dengan ini adalah memikirkan alam 

semesta, menuntut ilmu, tidak bertaqlid buta, memperhatikan dan meneliti 

realitas, menggunakan alasan dan logika dalam berakidah;  

h. Sifat-sifat yang berkenaan dengan kehidupan praktis dan professional    

Islam sangat menekankan setiap manusia untuk memakmurkan 

bumi dengan cara memanfaatkan karunia yang telah diberikan kepadanya. 

Di samping itu manusia dituntut untuk beramal shaleh dan bekerja sebagai 

kewajiban yang harus dilakukan setiap manusia sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan dirinya. Dalam bekerja, manusia harus bertanggung 

jawab atas pekerjaannya.  

Sifat-sifat yang berkenaan dengan kehidupan praktis dan 

professional ini meliputi tulus dalam bekerja, bertanggung jawab, berusaha 

dan giat dalam upaya memperoleh rizki dari Allah swt.  

i. Sifat-sifat fisik  

Keseimbangan kebutuhan tubuh dan jiwa merupakan kepribadian 

yang serasi dalam Islam. Jadi, kebutuhan tubuh dan jasmani perlu 

diperhatikan karena berpengaruh pada jiwa seseorang. Pepatah 

mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hal-

hal yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik adalah kuat, sehat, bersih dan 

suci dari najis.  

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Siswa  



 
 

Pada dasarnya kepribadian manusia itu selalu mengalami perubahan, 

bahwa manusia itu mudah atau dapat dipengaruhi atau sesuatu yang ada di sekitar 

atau yang mempengaruhinya. Maka, pribadi siswa sangat perlu dengan tujuan 

membentuk watak atau perilaku yang baik, sehingga dapat dibimbing menjadi 

siswa yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, siswa yang semula 

bermalas-malasan, dapat dibimbing menjadi siswa yang rajin. Tentunya dengan 

ketelatenan dan perhatian dari pembimbing atau orang di sekitarnya (keluarga). 

Namun, yang perlu kita sadari bahwa terdapat banyak faktor yang  dapat 

mempengaruhi pembentukan pribadi siswa, ada dua faktor yang berperan terhadap 

pembentukan pribadi siswa.  Faktor-faktor yang dimaksud adalah :  

a. Faktor internal atau faktor dalam diri siswa   

Abu Hamadi 81  berpendapat faktor internal adalah faktor yang 

dibawa individu  sejak dalam kandungan hingga kelahiran. Jadi, faktor ini 

merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Yang dimaksud 

pembawaan adalah segala sesuatu yang dibawa  oleh anak sejak lahir, 

yang bersifat kejiwaan maupun yanf bersifat kebutuhan. Kejiwaan yang 

berwujud fikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan dan sebagainya.   

 Jadi jelas bahwa faktor dari dalam yang dibawa anak sejak lahir 

akan turut mempengaruhi terhadap kepribadiannya. Namun bagi siswa 

yang menyimpang dari naluri pembawaan dalam artian mental pribadinya 

banyak ditimbulkan oleh akibat pengaruh dari lingkungan mereka;  

  b. Faktor eksternal atau faktor dari lingkungan  

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri individu, 

merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan 

sebagainya yang dikemukakan dengan pengertian “milleu”.82 
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1) Keluarga   

Dadang Hawari 83  berpendapat keluarga adalah lingkungan 

pendidikan pertama yang dikenali anak. Orang tua merupakan pembina 

pertama. Sebagai pendidikan yang pertama, lingkungan adalah pusat 

dimana   diletakkan dasar-dasar pandangan hidup dan pembentukan 

pribadi siswa. Di dalam keluargalah siswa menerima pengalaman pertama 

dalam menghadapi sesamanya atau bergaul sesama manusia dan dalam 

menghadapi manusia pada umunya serta lingkungan terhadap 

perkembangan mental pribadi siswa; 

2) Sekolah   

Sekolah merupakan masyarkat mini, dimana seorang anak 

diperkenalkan dengan kehidupan dunia luar. Dalam sekolah anak mulai 

mengenal teman-teman yang berbeda karakter. Perbedaan dan banyaknya 

teman-teman sebaya membuat anak belajar untuk menyesuaikan diri 

dengan kelompok-kelompoknya.       

 Jalaluddin84 berpendapat lembaga pendidikan yang berbasis agama 

bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan kepribadian 

anak. Namun demikian besar kecilnya pengaruh itu tergantung pada 

penanaman nila-nilai agama, sebab pendidikan agama pada hakekatnya 

merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu banyak sekali orang tua yang 

sangat hati-hati dalam memilih dan memasukkan anaknya ke dalam 

sekolah tertentu. Bagi orang tua yang religius, akan memasukkan anaknya 

ke sekolah agama, hal itu akan memberikan bekal agama pada diri anak 

dalam menjalani kehidupannya;   

3) Lingkungan masyarakat  
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Lingkungan masyarakat dimana siswa bertempat tinggal turut pula 

mewarnai atau mempengaruhi pembentukan pribadi siswa, karena 

perkembangan jiwa sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya,  

pengaruh tersebut datang dari teman-temannya dalam masyarakat 

sekitarnya. Melihat realita yang ada nampaknya pengaruh tidak hanya 

positif, melainkan banyak pula yang bersifat negatif. Pengaruh yang 

positif,  melainkan banyak pula yang bersifat negatif.  

 Faktor-Faktor Penghambat Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Perilaku Islami Pada Siswa Dapat dipahami bahwa tantangan 

pendidikan agama Islam yang begitu kompleks pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu tantangan internal dan tantangan 

eksternal dari pendidikan agama Islam.  

 Tantangan intenal menyangkut sisi pendidikan agama sebagai program 

pendidikan, baik dari segi orientasi pendidikan agama Islam yang kurang tepat 

sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran agama Islam perancangan dan 

penyusunan materi yang kurang tepat, maupun metodologi dan evaluasinya, serta 

pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam itu sendiri yang 

sebagiannya masih bersikap eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan 

bersinkronisasi dengan yang lainnya. 

 Sedangkan tantangan eksternal berupa berbagai kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya scientific critizism 

terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat konservatif, tradisional, tekstual, 

dan skripturalistik; era globalisasi di bidang informasi serta perubahan sosial 

ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya;dan kemajemukan masyarakat 

beragama yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justru cenderung 

bersikap apologis, fanatik, absolutis, serta truts claim yang dibungkus dalam 

simpul-simpul interest, baik interes pribadi maupun yang bersifat politis atau 

sosiologis. 



 
 

 Berbagai macam tantangan pendidikan agama Islam tersebut sebenarnya 

dihadapi oleh semua pihak, baik keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, baik 

yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan agama 

Islam. Namun demikian, GPAI di sekolah yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan pendidikan Islam dituntut untuk mampu menjawab dan 

mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Dan untuk mengantisipasinya 

diperlukan adanya profil GPAI di sekolah yang mampu menampilkan sosok 

kualitas personal, sosial, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

 Selain itu ada banyak pengaruh lain yang membuat perilaku siswa 

menyimpang dari syariat Islam, bahkan melanggar norma agama yang telah diatur 

dalam agama. Adapun faktor yang menghambat guru dalam meningkatkan 

perilaku Islami pada siswa itu diantaranya: 

 a. Latar belakang siswa yang kurang mendukung, karena para siswa 

berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka tingkat keimanannya juga 

berbeda-beda. Lingkungan keluarga merupakan suatu hal yang sangat 

berpengaruh sekali terhadap proses pendidikan perilaku yang selama ini diterima 

siswa,85 dengan kata lain apabila anak berasal dari latarbelakang keluarga yang 

agamis maka kepribadian atau akhlak anak akan baik. Akan tetapi lain halnya 

apabila latar belakang anak buruk maka kepribadian dan perilaku anak juga akan 

buruk. 

 b. Lingkungan masyarakat (pergaulan) pergaulan dari siswa diluar sekolah 

juga sangat berpengaruh besar terhadap tingkah laku dan perilaku siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena pengaruh dari pergaulan itu sangan cepat, maka 

apabila ada pengaruh yanng buruk maka akan membawa dampak yang buruk pula 

bagi anak. Besarnya pengaruh dari pergaulan dimasyarakat tidak terlepas dari 

adanya norma dan kebiasaan yang ada, apabila kebiasaan dilingkungan positif 

maka akan berpengaruh positif pula, apabila kebiasaan dilingkungan negative 
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dalam lingkungan masyarakat maka juga akan berpengaruh buruk terhadap jiwa 

keagamaan anak, besarnya pengaruh yang ditimbulkan juga terlepas dari tidak 

adanya pengawasan dari sekolah, karena lingkungan sekolah hanya mengawasi 

para siswa saat jam sekolah dari pagi setelah sampai di sekolah dan jam pulang 

sekolah. Kemudian pergaulan diluar bukan lagi tugas dari sekolah. 

 c. Kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan strategi 

guru pendidikan agama Islam dalam pendidikan karakter siswa yaitu dengan 

adanya kegiatan-kegiatan yang diprogramkan khusus untuk pembentukan 

kjarakter siswa. Kegiatan-kegitan tersebut bisa berjalan efektif apabila sarana dan 

prasarana cukup, namun apabila sarana dan prasarananya tersebut kurang maka 

kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. 

 d. Pengaruh dari tayangan tv yang sifatnya tidak mendidik juga membawa 

pengaruh yang kurang baik terhadap tingkah laku maupun perilaku terhadap 

siswa. 

 Solusi Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Meningkatkan Perilaku Islami Pada Siswa Dalam 

membentuk kepribadian Islami ada empat bekal yang perlu ditanamkan dadalam 

kepribadian peserta didik.  

 Pertama, berfikirlah sebelum berbuat. Allah Subhanahu Wata‟ala 

menggarunia manusia dengan akal bukan tanpa maksud dan tujuan. Dengan akal 

ini diharapkan manusia bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. 

Bisa memikirkan apakah perilakunya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu 

Wata‟ala ataukah malah melanggarnya. Jadi berfikir sebelum berbuat ini harus 

dibiasakan sehingga benar-benar menjadi sebuah kebiasaan umat Islam. Allah 

Subhanahu Wata‟ala melarang manusia melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui 

ilmunya.  

ُئوًًل  ِئَم ََكَن َغْنُه َمس ْ ْمَع َوامَْبََصَ َوامُْفَؤاَد ُُكُّ ُأومَ َٰ نه امسه
ّ
 َوًَل تَْلُف َما مَيَْس ََلَ ِبِه ِػَْلٌ ۚ ا



 
 

 “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Israa:36). 

 Ayat ini memberi petunjuk kepada manusia untuk mencari tahu dulu, 

mencari ilmu dulu, dan berfikir dulu sebelum melakukan suatu perbuatan karena 

semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. 

 Kedua, menjadikan iman sebagai landasan. Artinya, dalam beraktivitas 

seorang Muslim harus meniatkannya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu 

Wata‟ala. Dengan niat yang demikian maka akan selamatlah manusia dari 

memperturutkan hawa nafsu dan cinta dunia. Karena niat yang benar ini akan 

menuntun manusia untuk berperilaku sesuai syariatNya. Dan dengan perilaku 

yang senantiasa diikatkan pada syariat Allah Subhanahu Wata‟ala, seorang 

Muslim akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 ِ نه اَّله
ّ
هةِ ا ِئَم ُُهْ َيرْيُ امَِْرِي اِمَااِت ُأومَ َٰ يَن أَٓموُوا َوَِمِلُوا امصه   

ُ غَ  يَن ِفْيَا َأبًَدا ۖ َرِِضَ اَّلله ِِتَا اْلَْْنَاُر َياِِلِ رِي ِمْن ََتْ ْم َجوهاُت ػَْدٍن ََتْ ِ ْْنُْم َوَرُضوا َجَزاُؤُُهْ ِغْنَد َرّّبِ

ههُ  َِلَ ِمَمْن َخِِشَ َرب   َغْنُه ۚ َذَٰ

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholeh mereka 

itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka disisi Tuhan mereka adalah surga 

„And yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya, Allah ridho terhadap mereka dan merekapun ridho kepadaNya, 

yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada TuhanNya.” (QS. 

Al Bayyinah [98]: 7-8) 

 Ketiga, pembiasaan. Langkah pertama dan kedua yang telah dibahas tadi 

harus dijadikan sebagai habits (kebiasaan). Kebiasaan untuk menuntut ilmu, dan 

mendasari amal dengan iman. Untuk membentuk habits ini dapat ditempuh 

dengan terus menerus belajar ilmu agama hingga Islam benar-benar menjadi 



 
 

landasan berfikiranya. Kemudian melakukan repetition (pengulangan) dalam 

menjalani aktifitas yang baik tadi. Bila perilaku Islami sudah menjadi habits maka 

tanpa komandopun insyaAllah akhlaq Islam itu akan terpancar dari pribadi 

Muslim. 

 Keempat, selanjutnya, usaha untuk berperilaku baik yang sesuai syariat 

Islam ini harus didukung oleh masyarakat dan Negara. Keberadan masyarakat 

yang peduli dengan anggota masyarakat lainnya akan menjadi kontrol berarti 

dalam mencegah tindak maksiat maupun amoral lainnya. Demikian pula sistem di 

negeri ini haruslah mendukung kebaikan dan menutup segala pintu maksiat. 

Bukan malah membuka kran untuk gaya hidup sekuleris, individualis, kapitalis, 

hedonis serta kebebasan yang tiada jelas batasannya. Dengan usaha yang 

demikian semoga perilaku mulia itu terpancar dari semua lapisan umat Islam dan 

menular kepada umat lainnya.  

 

5. Proses pembentukan pribadi siswa  

Pembentukan  kepribadian muslim dilakukan secara berangsur-angsur, 

membutuhkan sebuah proses. Hal ini dikarenakan merupakan pembentukan 

kepribadian yang menyeluruh, terarah dan berimbang. Pembentukan ini ditujukan 

pada pembentukan nilai-nilai keislaman sebagai upaya untuk menjadikan 

kemampuan diri sebagai pengabdi Allah yang setia. Apabila prosesnya 

berlangsung dengan baik akan menghasilkan suatu kepribadian yang harmonis 

dan serasi. Dikatakan harmonis apabila segala aspek-aspeknya seimbang.   

Adapun proses pembentukan kepribadian menurut Ahmad D. Marimba86 

terdiri dari atas tiga taraf yaitu pembiasaan, pembentukan pengertian, sikap dan 

minat, serta pembentukan kerohanian yang luhur.  
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a. Pembiasaan  

Pembiasaan ini bertujuan membentuk aspek kejasmanian dari 

kepribadian atau memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu 

(pengetahuan hafalan) caranya dengan mengontrol dan menggunakan 

tenaga-tenaga kejasmanian dan dengan bantuan tenaga kejiwaan, terdidik 

dibiasakan dalam amalan-amalan yang dikerjakan dan diucapkan. 

Misalnya puasa dan sholat87;  

 

 

b. Pembentukan pengertian, sikap dan minat  

Pada taraf kedua ini diberikan pengertian atau pengetahuan tentang 

amalan-amalan yang dikerjakan dan diucapkan. Taraf ini perlu ditanamkan 

dasar-dasar kesusilaan yang erat hubungannya dengan kepercayaan, yang 

mana perlu menggunakan tenaga-tenaga kejiwaan: karsa, rasa dan cipta.88 

Dengan menggunakan pikiran (cipta) dapatlah ditanamkan tentang 

amalan-amalan yang baik. Dengan adanya pengertian-pengertian 

terbentuklah pendirian (sikap) dan perundang mengenai hal-hal 

keagamaan, misalnya menjauhi dengki, menepati janji, ikhlas, jujur, sabar, 

bersyukur dan lain-lain. Begitu juga dengan adanya rasa (Ketuhanan) 

disertai dengan pengertian, maka minat dapat diperbesar dan ikut serta 

dalam pembentukan kepribadian muslim; 

c. Pembentukan kerohanian yang luhur  

Pembentukan ini menanamkan kepercayaan terhadap rukun iman, 

yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Nya, 
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iman kepada kitab-Nya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan 

qadar. Pada taraf ini muncul kesadaran dan pengertian yang mendalam. 

Segala yang dipikirkan, dipilih, diputuskan serta dilakukan adalah 

berdasarkan keinsyafan dari dalam diri sendiri dengan disertai rasa 

tanggung jawab. Oleh karena itu disebut juga pembentukan sendiri. 89 

Ketiga taraf ini saling mempengaruhi. Taraf yang lebih rendah akan 

menjadi landasan taraf berikutnya dan menimbulkan kesadaran dan 

keinsyafan sehingga memunculkan pelaksanaan amalan-amalan yang lebih 

sadar dan khusuk.  

Jalaluddin dan Usman Said 90  berpendapat bahwa pembentukan 

kepribadian muslim berawal dari individu kemudian ke masyarakat 

(ummah).  

Dalam pembentukan kepribadian muslim sebagai individu, 

pembentukan diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor 

dasar (bawaan) dan faktor lingkungan yang berpedoman pada nilai-nilai 

keislaman. Faktor dasar dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya 

melalui bimbingan dan pembiasaan berfikir, bersikap dan bertingkah laku 

sesuai dengan norma-norma Islam. Sedangkan faktor lingkungan 

dilakukan dengan cara mempengaruhi individu dengan menggunakan 

usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang 

sejalan dengan norma Islam, seperti teladan yang baik dan lingkungan 

yang serasi. 

 

6. Metode pembentukan pribadi muslim  
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Beberapa metode yang digunakan dalam pembentukan pribadi muslim 

antara  

a. Metode keteladanan  

Keteladanan merupakan perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh 

dalam praktek pendidikan, anak didik cenderung meneladani pendidiknya. 

Karena secara psikologis anak senang meniru tanpa memikirkan 

dampaknya. Amr bin Utbah berkata kepada guru anaknya, “Langkah 

pertama membimbing anakku hendaknya membimbing dirimu terlebih 

dahulu. Sebab pandangan anak tertuju pada dirimu maka yang baik kepada 

mereka adalah kamu kerjakan dan yang buruk adalah yang kamu 

tinggalkan”.91 

b. Metode pembiasaan dan latihan  

Mendidik dengan melatih dan pembiasaan adalah mendidik dengan 

cara memberikan latihan-latihan terhadap suatu norma tertentu kemudian 

membiasakan untuk mengulangi kegiatan tertentu tersebut berkali-kali 

agar menjadi bagian hidupnya, seperti sholat, puasa, kesopanan dalam 

bergaul dan sebagainya;   

c. Metode Cerita  

Cerita memiliki daya tarik yang besar untuk menarik perhatian 

setiap orang, sehingga orang akan mengaktifkan segenap indranya untuk 

memperhatikan orang yang bercerita. Hal ini terjadi karena cerita memiliki 

daya tarik untuk disukai jiwa manusia. Sebab didalam cerita terdapat 

kisah-kisah zaman dahulu, sekarang, hal-hal yang jarang terjadi dan 

sebagainya. Selain itu cerita juga lebih lama melekat pada otak seseorang 

bahkan hampir tidak terlupakan (Fuad Asysyalhub, 2006:115).  
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Sehingga akan mempermudah pemahaman siswa untuk mengambil 

pelajaran dari kisah-kisah yang telah diceritakan dalam pelaksanaan 

metode ini, guru juga bisa menyertai penyampaian nasehat-nasehat untuk 

anak didiknya (siswa) dalam ayat al-Qur‟an ayat yang mengandung 

metode cerita diantaranya Q.S Yusuf : 111 :  

ِكْن  ٰى َومَ َٰ ٌة ِلُوِِل اْلَمَْباِب ۗ َما ََكَن َحِديثًا يُْفََتَ مََلْد ََكَن ِِف كََصِصهِْم ِػِْرَ

ًة ِمَلْوٍم يُْؤِموُونَ  ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ ي بَْْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل ُُكِّ ََشْ ِ  تَْصِديَق اَّله

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orangorang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita 

yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman.92 

  d. Metode nasehat  

Metode nasehat adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran 

dengan cara memberikan peringatan atau pemberitahuan atas kebaikan dan 

kebenaran dengan jalan apa saja yang dapat menyentuh hati dan 

memotivasinya untuk berbuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nasehat 

yang diberikan ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si 

pemberi nasehat itu. Ini menunjukkan bahwa antara satu metode yakni 

metode lain yang dalam hal ini keteladanan bersifat saling melengkapi.93 

 

C.  Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Pribadi 

Muslim  Siswa  
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Masa remaja adalah masa pembinaan dan persiapan terakhir sebelum 

memasuki masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Mereka selalu ingin 

dianggap berguan dalam lingkungannya. Oleh karena itu, harus senantiasa dibina 

dan diarahkan dalam mengembangkan bakat dan minatnya dalam berbagai 

bidang.  Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan sikap dan 

mental siswa agar mampu menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani dan 

rohani sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.94 Tujuan pendidikan islam ialah 

kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh 

ajaran Islam.95  

Untuk mencapai tujuan diatas, guru pendidikan agama Islam memiliki 

peranan khusus yang signifikan, peran yang dilakukakan guru yaitu :  

1. Guru Sebagai Pemimpin 

 Guru PAI hendaknya menjadi teladan, pelopor, penggagas serta memiliki 

jiwa kepemimpinan, melindungi, mengayomi sehingga keberadaan guru PAI 

mampu memberikan pengaruh kepada pihak lain terutama kepada peserta didik 

dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. 

Guru sebagai manajer kelas harus mampu meningkatkan atmosfer kelas yang 

ilmiah, agamis dan menyenangkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Ridwan Amin (2004) dalam bukunya The Celestial Management yang dikutip 

oleh Kunandar berikut ini:   

 1. Guru harus membangun kelas sebagai a place of worship, yaitu kelas sebagai 

tempat untuk beribadah, yang dikemas dalam kata ZIKR yaitu kepanjangan 

dari: 
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  a). Zero Base, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus memiliki hati bersih, 

 jernih dan apa adanya serta menularkannya kepada peserta didik agar 

 menjadi mukhlisin; 

  b). Iman, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus memiliki keyakinan yang 

 menyatu dengan Allah dan menularkannya kepada peserta didik agar 

 menjadi mukmin yang kuat; 

 c). Konsisten, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus 

memilikikepribadian  yang istiqomah, percaya diri (self confidence) dan 

menularkannya kepada peserta didik sehingga menjadi insan yang teguh 

pendirian; 

 d).Result Oriented, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus memiliki 

komitmen terhadap berbagai kegiatan yang berorientasi kepada 

sasaran pembelajaran dan menularkannya kepada peserta didik agar 

menjadi insan yang berwawasan masa depan yaitu fiddunya hasanah 

wafil akhirotihasanah waqinaa „adzaabannaar. 

2. Guru harus membangun kelas sebagai a place of wealth, yaitu tempat untuk 

membangun kesejahteraan lahir dan batin sehingga kelas menjadi tempat 

untuk berbagi (sharing) dan menyejukkan hati secara inovatif. Kegiatan ini 

dikemas dalam PIKR, yaitu kepanjangan dari : 

a). Power Sharing, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus berbagi 

peranan dengan peserta didik. Guru harus menempatkan diri sebagai ing 

ngarso sungtolodo (di depan sebagai panutan, teladan, figur sentral atau 

idola para siswa); ing madyo mangun karso (di tengah sebagai motivator, 

pemberi inspirasi, diving force), tut wuri handayani (di belakang 

memberikan perhatian, bimbingan supaya bisa ibda binafsih, bisa 

instrofeksi diri, mengarahkan diri, mengembangkan diri, menyesuaikan 

diri) sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 



 
 

b). Informating sharing, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus menguasai   

berbagai informasi kepada peserta didik sehingga tercipta suasana yang 

tidak ketinggalan informasi; 

c). Knowledge sharing, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus menguasai 

  berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga menjadikan   

  kelas sebagai pencipta ilmu pengetahuan atau pencinta belajar (learning     

  society). 

d). Reward sharing, yaitu guru sebagai pemimpin kelas yang berprestasi, 

 harus  dapat membangun masyarakat kelas yang mencintai prestasi. Oleh 

 karena itu di dalam kelas harus dibangun kultur berprestasi secara 

 kompetitif dan sehat  sehingga dapat menciptakan peserta didik yang 

 unggul dan prestasi para peserta didik tersebut dapat mendapatkan  suatu 

 penghargaan. 

3.  Guru harus membangun kelas sebagai a placa of walfare, yaitu menjadikan 

kelas  sebagai tempat untuk memajukan peserta didik yang dikemas dalam 

MIKR, yaitu  kepanjangan dari : 

a).  Militan, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus menunjukkan sebagai 

 militan sejati dan harus menularkannya kepada peserta didik sebagai 

 militan sejati  dalam belajar sehingga dapat menciptakan lulusan unggul 

 yang mampu bersaing dalam kehidupannya; 

 b). Intlek, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus memiliki intelektual yang 

 tinggi dan dapat menularkannya kepada peserta didik sehingga terciptanya 

suasana kelas yang berkembang. 

 c).  Kompetitif, yaitu guru sebagai pemimpin kelas harus memiliki kinerja 

unggul  kompetitif dan dapat menularkannya kepada peserta didik, baik 

dari segi hard  skill (memiliki kemampuan psikomotor yang tinggi) 

maupun soft skill  (kemampuan untuk jujur, disiplin, terbuka, 



 
 

tanggung jawab, kooperatif, simpati, empati, positif thinking, positif 

feeling, emosional stabil dan sebagainya) sehingga dapat menunjukkan 

kinerjanya secara unggul dan siap untuk bersaing di tengah 

lingkungannya; 

d). Regeneratif, yaitu sebagai pemimpin kelas harus mampu mewriskan 

keunggulan kepada didiknya sehingga mampu untuk melakukan inovasi baik 

secara peserta discovery (menemukan sesuatu yang baru dalam 

lingkungannya) maupun invention (menemukan sesuatu yang baru yang 

belum ditemukan di tempat manapun).96 

 Beberapa peranan dan tugas guru agama Islam dalam pembelajaran di 

samping tugas-tugas pokoknya antara lain : 

1. Mengarahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembiasaan pesserta didik dalam 

menerapkan nilai-nilai dan norma agama seperti, mengucapkan salam, berdo‟a 

bersama, membantu teman yang dalam kesulitan dan semacamnya; 

2. Memimpin dan membimbing kegiatan pembinaan disiplin beribadah di sekolah 

seperti, sholat zuhur berjamaah, sholat jum‟at, mengumpulkan zakat, infaq dan 

bersadaqah dan membagikannya kepada yang berhak; 

3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dakwah sekolah dan peningkatan 

wawasan keislaman peserta didik melalui peringatan hari-hari besar Islam, 

kunjungan ke pusat-pusat dakwah Islam (Masjid raya, Pesantren, Islamic 

centre) serta kunjungan ke tempat-tempat sejarah penyiaran agama Islam; 

4. Mengadakan lomba-lomba penulisan tentang keilmuan dan keagamaan di 

 lingkungan peserta didik yang merupakan refleksi keadaan lingkungan masa 

 lalu, amsa kini dan masa yang akan datang; 
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5. Memantau dan mengawasi sikap dan prilaku aqhlak peserta didik dalam 

 kegiatan dan pergaulan sehari-hari sesuai dengan tuntunan akhlaqul karimah 

 yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

6. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan peserta didik lainnya yang dapat 

 meningkatkan rasa aman, tertib dan menyenangkan di lingkungan sekolah.97 

 

2. Guru Sebagai Pendidik 

 Pada proses pembelajaran peranan guru agama sangat besar dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikannya dan mendesain materi pembelajaran dengan 

lebih dinamis dan konstruktif. Guru agama mampu mengatasi kelemahan materi 

dan subyek didiknya dengan meningkatkan suasana yang kondusif dan 

menggunakan strategi mengajar yang aktif dan dinamis.98 

 Peranan guru sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai (transfer of values) kepada anak-anak 

didiknya.99 Secara umum, tugas pendidikan menurut Islam adalah mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi subyek didik bukan hanya sebatas mentransfer 

ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) namun hal yang lebih penting adalah 

menanamkan nilai-nilai (transfer of values) ajaran Islam.100 

 Pendidik memiliki kedudukan yang sangat terhormat karena tanggung 

jawabnya yang berat dan mulia, di samping membentuk kepribadian peserta didik 

juga dapat mengangkat dan meluhurkan martabat suatu ummat. 101  Sebagai 
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pendidik guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina, 

megembangkan bakat dan kemampuan anak didik ke arah titik maksimal yang 

akan dapat mereka capai.102 

 Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa tugas dan peranan pendidik 

adalah melaksankan pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap pembentukkan kepribadian dan emansipasi harkat  manusia 

sebagai pemegang amanat orang tua dan salah satu pelaksana pendidikan Islam, 

pendidik tidak hanya memberikan pendidikan ilmiah. Tugas pendidik hendaknya 

merupakan kelanjutan dan sinkron dengan tugas orang tua, tugas pendidik 

hendaknya merupakan kelanjutan dan sinkron dengan tugas orang tua yang juga 

merupakan tugas pendidik muslim pada umumnya yaitu memberikan pendidik 

yang berwawasan manusia seutuhnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara 

menjadikan peserta didik sebagai manusia, mempertahankan sifat 

kemanusiaannya, serta memelihara fitrahnya yang telah diberikan oleh Allah 

SWT.103 

 Pada konteks penelitian ini, guru pendidikan agama Islam berkewajiban 

menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam serta mengembangkan 

potensi qalbu dan fitrah manusia, akhlaq-akhlaq terpuji, tanggung jawab, 

kemandirian dan kreatifitas para peserta didik agar berkembang sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam sehingga terciptanya para peserta didik yang berkarakter 

Islami. 

 

3. Guru Sebagai Motivator 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Motivator adalah orang yang 

menyebabkan timbulnya motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada 
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diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu.104  

 Peranan guru sebagai motivator yaitu memberikan dorongan atau 

rangsangan kepada peserta didik untuk mendinamisasikan potensi, menumbuhkan 

swadaya dan kreatifitas.105 Dalam hal ini, para peserta didik selain mendapatkan 

pengetahuan yang telah diberikan oleh guru mereka juga harus mencari dan 

mengkaji sendiri ilmu pengetahuan lain dari berbagai sumber. Oleh karena itu 

disinilah peran guru pendidikan agama Islam untuk selalu memberikan motivsi 

keada peserta didiknya.106 

 Dalam memberikan motivasi hendaknya pendidik memperhatikan tingkat 

perkembangan para peserta didik sehingga mereka merasa termotivasi untuk 

melakukan kebaikan. Motivasi digunakan sesuai dengan perbedaan talenta dan 

kadar kepatuhan manusia terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam. 

Pengaruh motivasi lebih lama karena bersandar pada pembangkitan dorongan 

instrinsik manusia.107 

 Allah SWT senantiasa memberikan motivasi kepada manusia dengan 

ganjaran dan pahala dalam setiap kebaikan yang dilakukan sebagaimana firman 

Allah SWT yag berbunyi: 

 Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh 

kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka Dia 

tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang 

mereka sedikitpun tidak dianiyaya (dirugikan). Q.S Al-An‟am: 160. 
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 Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa penuh kasih sayangnya 

Allah SWT kepada hambaNya, karena bila mana hambaNya melakukan suatu 

kebaikan maka Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala sepuluh kali lipat. 

Hal ini tentunya sebagai suatu motivasi agar manusia untuk senantiasa melakukan 

suatu kebaikkan. 

 Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab motivasi 

muncul karena ada nya kebutuhan. Seseorang akan terdorong untuk bertindak 

manakala dirinya ada kebutuhan. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil belajar 

yang optimal, guru dituntut untuk kreatif membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik. Ada beberapa petunjuk dalam memberikan motivasi; memperjelas tujuan 

yang akan dicapai, membangkitkan minat peserta didik, meningkatkan suasana 

belajar yang menyenangkan, memberikan pujian atas keberhasilan peserta didik, 

memberikan penilaian, komentar terhadap pekerjaan peserta didik, menciptakan 

persaingan yang sehat dan kerjasama.108 

 Pentingnya pendidik dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 

dikarenakan fungsi dari motivasi yang meliputi: memberikan semangat dan 

mengatifkan peserta didik agar tetap berminat dan siaga, memusatkan perhatian 

anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

belajar dan membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil 

jangka panjang.109 

 Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam mempunyai kewajiban untuk 

memberikan dorongan serta motivasi kepada peserta didik agar dapat 

mewujudkan gairah belajar dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif 

yang berdasarkan kepada nilai-nilai agama Islam serta peserta didik termotivasi 

untuk mencari dan mengaji sendiri suatu pengetahuan sehingga dapat mewarnai 

dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. 
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4. Guru Sebagai Teladan 

 Teladan adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh 

yang terhimpun dalam perbuatan, kelakuan, dan sifat. 110  Peranan guru agama 

Islam sebagai teladan yaitu selalu menampakkan sikap dan tutur kata yang patut 

dicontoh oleh peserta didik. Guru menjadi ukuran norma-norma tingkah laku.111 

Sehubungan dengan hal itu guru hendaknya juga mampu mempengaruhi peserta 

didik, bukan saja dalam penambahan ilmu pengetahuannya akan tetapi juga 

tingkah lamunya. Hal ini tidak cukup hanya dengan uraian yang jelas, namun 

memerlukan pula teladan guru. 112  Guru merupakan model atau teladan bagi 

peserta didik. Pendidik dengan keteladanan berarti pendidikan dengan 

memberikan contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, dan cara berfikir.113 

 Guru harus memiliki sikap teladan yang baik bagi orang lain, baik dalam 

tutur kata , perbuatan, prilakunya dan merasa senang apabila peserta didikya 

memperoleh kebaikkan.114 Dengan keteladanan yang baik adalah penopang dalam 

upaya meluruskan kebengkokkan anak, bahkan merupakan dasar dalam 

meningkatkan pada keutamaan, kemuliaan dan etika sosial yang terpuji.115 

 Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam mempunyai kewajiban 

memberikan contoh teladan dengan kompetensi kepribadian yang dimilikinya 

melalui perkataan, perbuatan dan seluruh sisi kehidupan sehari-harinya baik di 
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lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat dengan berpedoman kepada 

akhlaq Rasulullah SAW.116 Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 

َ َوامَْيْوَم  مََلدْ   نٌَة ِمَمْن ََكَن يَْرُجو اَّلله ِ ُأْسَوٌة َحس َ ََكَن مَُُكْ ِِف َرُسوِل اَّلله

َ َنثِرًيا  اْلِٓخَر َوَذَنَر اَّلله

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

bagimu (yaotu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banayak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab:21).117  

 Keteladanan menjadi faktor penting dalam hal baik buruknya proses 

pendidikan. Jika pendidik jujur, dapat diercaya, berakhlaq mulia, menjauhkan diri 

dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka anak juga akan 

tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlaq mulia, mempunyai keberanian 

dengan sikap yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan agama. 

 Ada beberapa hal yang harus dilakukan seseorang guru dalam memberikan 

keteladanan kepada peserta didik diantaranya keteladan dalam sikap, gaya bicara, 

kebiasaan, bekerja, berpakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, prilaku 

neorotis, pengambilan keputusan, keseharian dan gaya hidup secara umum.118 

 Menurut Ahmad Tafsir, keteladan itu bukan hanya diberikan oleh guru 

agama Islam saja melainkan juga diberikan oleh semua orang yang kontak dengan 

peserta didik yaitu kepala sekolah, pegawai sekolah dan segenap aparat sekolah 

termasuk lingkungan.119 
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5. Guru Sebagai Fasilitator 

 Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk 

memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam 

melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam proses pembelajran, ada 

beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan pemanfaatan berbagai media dan 

sumber pembelajaran seperti: 

1) Guru perlu memahami berbagai jenis medka dan sumber belajar beserta 

 fungsinya masing-masing media tersebut, karena setiap emdia memiliki 

 karakteristik yang berbeda. 

 2) Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media karena 

 perancangan media yang dianggap cocok akan memudahkan proses 

 pembelajaran; 

3) Guru dituntuk untuk mamppu mengorganisasikan berbagai jenis media 

 serta dapat memanfaatankan berbagai sumber belajar; 

4) Guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan 

 berinteraksi dengan peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi 

 belajar mereka.120 

 Dengan demikian peranan guru sebagai fasilitator adalah memberikan 

fasilitas dan kemudahan bagi peserta didik. Guru hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian 

tujuan dan proses belajar mengajar, baik berupa narasumber, buku teks, majalah 

maupun surat kabar.121 Guru harus pula bertindak sebagai penyaji bahan serta 

fasilitas belajar yang mengundang dan memudahkan para peserta didik untuk 

memilih dan mengembankan pelajaran yang dalam hal ini berkaitan dengan 
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fasilitas dan sumber belajar yang berkaitan dengan membentuk pribadi muslim di 

SMPN 21 B.Lampung. 

 

 

 

 

6. Guru Sebagai Evaluator 

 Evaluator adalah suatu proses penafsiran terhadap kemanuan, 

pertumbuhan, dan perkembangan peseerta didik untuk tujuan pendidikan. 122 

Evaluasi merupakan tujuan kegiatan yang terencana untuk menegtahui keadaan 

sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.123 Pendapat lain, evaluasi adalah suatu 

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu proses dan untuk 

menentukan nilai dari sesuatu.124 

 Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

suatu proses kegiatan yang terencana untuk mengetahui atau menentukan suatu 

obyek dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui nilai dan kesimpulan 

dari obyek tersebut. 

 Sedangkan evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan unutuk 

menetukkan taraf kemajuan suatu aktifitas di dalam pendidikan Islam.125 Tujuan 

evaluasi adlah untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi 
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pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak peserta didik untuk mengingat 

kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui tingkat perubahan 

prilakunya. 126  Sasaran evaluasi pendidikan secara garis besar adalah meihat 

kemampuan peserta didik dalam hal sikap penalaman terhadap hubungan 

pribadinya dengan Tuhan, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya 

dengan masyarakat, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan 

alam sekitwr, dan sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, 

anggota masyarakat serta selaku khalifah di bumi.127 

 Peranan guru sebagai evaluator adalah memberikan penilaian terhadap 

prestasi peserta didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya. 

Dalam melaksanakan evaluasi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bijak, 

cermat, dan obyektif terutama menyangkut perilaku dan values.128 Dalam hal ini 

guru agama Isam berkewajiban mengadakan evaluasi selain terhadap materi yang 

diberikan juga terhadap tingkahlaku eserta didik, dengan bentuk koreksi, 

peringatan, dan penghargaan di SMPN 21 B.Lampung. 

 Kewajiban mengadakan evaluasi adalah suatu keharusan untuk 

mengetahui keberhasilan suatu proses yang telah dilaksanakan untuk mengambil 

langkah selanjutnya terhadap hasil evaluasi.129 Firman Allah SWT yang berbunyi: 

 َ هُلوا اَّلله يَن أَٓموُوا ات ِ َا اَّله َ ََي َأُّيُّ نه اَّلله
ّ
َ ا هُلوا اَّلله َمْغ ِمَوٍد َوات  َومَْتْنُظْر هَْفٌس َما كَده

 َخِبرٌي ِبَما تَْؼَملُونَ 

 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
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dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.130 

 Ayat tersebut menjelaskan hendaknya setiap individu selalu 

memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap segala sesuatu yang telah 

dilakukannya, yang dalam hal ini termasuk guru pendidikan agama Islam harus 

selalu mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan peserta didiknya yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

7. Guru Sebagai Pengajar 

 Peranan guru sebagai pengajar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

menyampaikan ilmu (transfer of knowledge) kepada pesera didik.131 Peranan guru 

sebagai pengajar merupakan seorang yang menguasai ilmu dan mampu 

mengembangkan dan menjelaskan dalam kehidupan, menjelaskan dimensi 

teoritismdan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, 

internalisasi, dan implementasi.132 

 Sebagai pengajar guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar 

mengajar, tugas yang mengisi porsi terbesar dari profesi kegururan ini pada garis 

besarnya meliputi empat pokok yaitu: 

 1) Menguasai bahan pengajaran 

 2) Merencanakan program belajar mengajar 

 3) Melaksanakan, memimpin, dan mengolah proses belajar mengajar 

 4) Menilai kegiatan belajar mengajar. 
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 Hal ini seiring dengan pendapat soelaeman, guru sebagai pengajar artinya 

ia menyajikan dan menyampaikan ajaran tertentu kepada peserta didiknya. Dalam 

peranan ini ia berusaha meyampaikan gagsan dan informasi, melatih keterampilan 

dan membina sikap tertentu kepada peserta didiknya.133 

 Sementara itu menurut Wijaya dan Djadjuri yang dikutip Kusnandar 

menyatakan bahwa fungsi guru pengajar diantaranya adalah: 

 1)  Menerangkan dan memberi informasi; 

 2) Mendorong inisiatif, mengarahkan pelajaran, dan mengadministrasikannya 

 3) Meningkatkan kelompok-kelompok belajar 

 4)  Meningkatkan suasana belajar yang aman; 

 5) Menjelaskan sikap, kepercayaan, dan masalah; 

 6) Mencari kesulitan-kesulitan belajar agar peserta didik dapat 

memecahkannya   sendiri; 

 7) Membuat bahan-bahan kurikulum; 

 8) Mengevaluasi hasil belajar, mencatatnya, dan melaporkannya; 

 9) Memperkaya kegiatan belajar; 

 10) Mengelola Kelas; 

 11) Mempartisipasikan kegiatan sekolah; 

 12) Mempartisipasikan kegiatan diri di dalam kehidupan profesional.134 

 Tugas guru sebagai pengajar melipputi rangkaian kegiatan yang dapat 

membantu perkembangan intelektual, afetif, psikomotorik melalui penyampaian 

pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan afektif dan keterampilan.135 
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 Dalam konteks penelitian ini guru pendidikan agama Islam mempunyai 

tugas dan kewajiban merencanakan dan melaksanakan program pengajran serta 

menyampiakan ilmu berupa pemahaman tentang ajaran-ajaran agama Islam 

sehingga membentuk pribadi muslim pada diri setiap pesesrta didik SMPN 21 

B.Lampung. 

  

                                                                                                                                                               
 

135
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, (Banduung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 252. 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010 :3). Untuk melakukan 

penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, 

dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitian layak untuk 

diuji kebenarannya.   

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Ditinjau dari objeknya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik 

atau kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif adalah :”penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain”.136 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. 

Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi 

partisipan, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik 

perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain137 

B.  Kehadiran Penelitian  

 Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus 

pengumpul data. Peneliti datang dan secara langsung berinteraksi di tengah-

tengah objek penelitian dan melakukan pengamatan, wawancara mendalam dan 

aktivitas-aktivitas lainnya demi memperoleh data yang diperlukan dalam 
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penelitian ini. Peneliti turun langsung ke kancah penelitian, tanpa mewakilkan 

pada orang lain, agar kegiatan yang berkaitan dalam menggali, mengidentifikasi 

data informasi dan fenomena yang muncul di lapangan dapat diperoleh secara 

akurat.  

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Sesuai judul penelitian, lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 21 

Kec.Sukarame Kota Bandar Lampung pada bulan Oktober tahun 2016 sampai 

dengan selesai. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut ;  SMPN 21 Bandar Lampung terletak di lokasi Perumahan yang 

masyarakatnya mayoritas beragama Islam serta selokasi dengan Masjid 

Baiturrahim.    

 

D. Sumber Data  

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka perlu ditentukan sumber data yaitu 

subjek dari mana data diperoleh, sehingga peneliti memperoleh sumber data yang 

dipandang paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah yang 

diteliti.  

Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang berasla dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus 

dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang 

yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data 138  Sedagkan menurut Sugiono 139  data 
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sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.   

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan140 Sedangkan informan 

adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian141 

Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah 

:   

a. Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 21 Kec.Sukarame Kota Bandar    

Lampung 

b.  Peserta Didik SMPN 21 Kec.Sukarame Kota Bandar Lampung Sumber 

lain yang bisa dijadikan referensi seperti dokumen-dokumen maupun 

surat-surat penting.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan142 
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 Dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan-pengamatan terhadap 

gejala-gejala subjek yang diteliti antara lain kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang 

tersedia dalam rangka menunjang proses pembentukan pribadi muslim peserta 

didik.  

1.1 Observasi partisipasi  

Peneliti yang menjadi kepentingannya pengumpulan data/ informasi.  

1.2 Observasi terus terang/ dan tersamar  

Untuk observasi terus terang dapat berupa wawancara sedangkan yang 

tersamar bisa berupa pengamatan-pengamatan situasi objek penelitian.  

1.3 Observasi tidak berstruktur  

Observasi yang tidak menggunakan panduan yang telah disiapkan 

sebelumnya, sebab fokus observasi biasanya berkembang sewaktu kegiatan 

penelitian berlangsung. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi dan 

observasi terus terang.  

2. Interview (Wawancara)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban itu143 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang peran guru 

pendidikan agama Islam (PAI), kepribadian siswa, strategi guru PAI dalam 
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membentuk kepribadian muslim Peserta Didik di SMPN 21 Kec.Sukarame Kota 

Bandar Lampung.  

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara :144 

1)  Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara 

sebagai pengemudi jawaban respoden.  

2)  Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.  

3. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan 

penyimpanan informasi dan ilmu pengetahuan, mendefinisikan dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal / variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku surat kabar, majalah , prasati, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya. 145  Metode ini digunakan untuk mendapatkan data peran guru PAI 

dalam membentuk pribadi muslim Peserta Didik SMPN 21 Kec.Sukarame Kota 

Bandar Lampung. 

 

 

F. Analisis Data  
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Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.146 

Penelitian ini akan di analisis secara kualitatif untuk mengolah data dari 

lapangan :  

1. Pengumpulan data  

 Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang diperoleh 

dengan menggunakan beberapa teknik, seperti wawancara mendalam, observasi 

dan dokumentasi yang diperoleh dari penelitian. Pengumpulan data melalui 

wawancara meliputi  :  

A. Peran sebagai Guru Pendidikan Agama Islam  

 1. Bagaimana peran ibu dalam membentuk pribadi muslim siswa ?  

 2. Apa tujuan ibu dalam membentuk pribadi muslim siswa ?  

 3. Strategi apa yang digunakan dalam membentuk pribadi muslim siswa ?  

 4. Bagaimana pelaksanaan pengajaran Pendidikan Agama Islam pada 

siswa?  

 5. Apa saja usaha-usaha ibu dalam membentuk kepribadian siswa SMPN 

21      B.Lampung ?  

  6. Metode apa saja yang dipakai dalam memberikan pelajaran 

Pendidikan  Agama Islam?  

 7. Kegiatan-kegiatan apa saja yang digunakan dalam membentuk 

kepribadian muslim siswa?  

 8. Kapan ibu melaksanakan membentuk pribadi muslim siswa ?  

  9. Bagaimana ibu mengawasi kepribadian siswa ?  

 10.Bagaimana komunikasi dengan orang tua siswa ?  

 11.Apakah pengawasan terhadap siswa berjalan dengan baik ?  

 12.Bagaimana kondisi siswa saat di sekolah ?  

 13.Materi apa saja yang ibu sampaikan pada siswa ?  
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B. Faktor-faktor  

 1. Faktor apa yang mendukung usaha ibu dalam membentuk pribadi 

muslim   siswa?  

 2. Faktor apa yang menghambat usaha ibu dalam membentuk pribadi 

muslim siswa ?  

 3. Bagaimana tindakan ibu guru jika ada siswa yang melanggar norma 

agama di dalam kelas maupun di luar kelas ?  

2. Reduksi data  

Dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha 

membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga dalam penelitian ini. Dalam reduksi data ini rangkuman inti,proses dan 

pernyataan meliputi : 

a. Sebagai orang yang mengimani seluruh rukun iman seharusnya anak didik  

mengontrol semua perbuatannya dengan ajaran Islam misalnya menjalankan 

ibadah dengan teratur atau berakhlahk mulia. Bukti kurang kuatnya keimanan 

anak didik antara lain terlihat dari kurang tertibnya mereka dalam 

menjalankan berbagai ibadah terutama ibadah wajib seperti Shalat wajib lima 

waktu; 

b. Dalam berakhlak mulia terhadap orang lain seperti pada guru atau masyarakat 

sekitar mereka belum bisa menjalankannya dengan tulus ikhlas. Hal ini 

terlihat dari sikap mereka yang masih memilih dan memilah kepada siapa 

mereka memberikan rasa hormat, bahkan kepada mereka yang dirasanya 

tidak pantas dihormati mereka bersikap acuh atau malah kurang ajar. Suatu 

Yang  memprihatinkan adalah adanya kenyataan bahwa beberapa anak didik 

mengaku kurang mengetahui bagaimana cara mereka berbakti pada orang 

tuanya yang telah meninggal atau hidup berjauhan dengan mereka;   



 
 

c. Kendala yang paling banyak dikeluhkan oleh guru antara lain terbatasnya jam 

pelajaran Agama Islam yang hanya 3 jam pelajaran seminggu. Adalah sangat 

sulit bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) untuk dapat menanamkan 

kepribadian muslim secara sempurna jika waktu pembelajarannya pun sangat 

terbatas. Oleh karena itu guru kemudian berupaya menampilkan sikap 

sempurna seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya supaya dapat 

menjadi contoh bagi anak didik;  

3. Penyajian data   

Dengan menggambarkan fenomena-fenomena atau keadaan sesuai dengan 

data yang telah di reduksi terlebih dahulu. Fenomena-fenomena atau keadaan 

sesuai dengan data yang telah direduksi menggambarkan : 

a. Peserta didik diharapkan membaca Al-Qur‟an dan berdo‟a sebelum belajar, 

tetapi masih ada peserta didik yang cenderung bermain-main; 

b. Peserta didik dilatih hafalan surah dan hadits, namun masih banyak peserta 

didik belum menguasai ketika dilakukan tes; 

c. Guru pendidikan agama Islam sudah memberikan punishmen dan reward 

ketika siswa melakukan kebaikan atau kesalahan, tetapi dampak kurang 

efektif; 

d. Guru pendidikan agama Islam sudah memberikan materi tentang nilai-nilai 

ajaran Islam namun belum semua siswa membiasakan diri untuk 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam; 

e. Guru pendidikan agama Islam membuat program-program keagamaan namun  

masih banyak peserta didik yang belum mengikuti; 

f. Guru pendidikan agama Islam selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu 

disiplin dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya namun masih 

banyak peserta didik yang belum disiplin dan pemanfaat waktu masih rendah; 



 
 

g. Guru pendidikan agama Islam selalu memberikan motivasi agar peserta didik 

semangat dalam belajar, namun masih banyak peserta didik yang belum 

memiliki semangat kerja keras dalam belajar; 

h. Guru pendidikan agama Islam sudah melakukan peranannya dengan baik, 

namun membentuk pribadi muslim di SMPN 21 B.Lampung belum 

sepenuhnya tercapai. 

4. Verifikasi 

Yaitu permasalahan peneliti yang menjadi pokok pemikiran terhadap apa 

yang akan diteliti. Yakni peneliti akan memfokuskan pada penelitian di SMPN 21 

Bandar Lampung bagaimana: 

a.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pemimpin 

b.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik 

c.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator 

d.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan 

e.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator 

f.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai evaluator 

g.  Peran guru pendidikan agama Islam sebagai evaluator 

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi sumber data. Trianggulasi meruapakan sumber data untuk mengecek 

data yang telah dikemukakan. Selain itu, trianggulasi data adalah upaya untuk 

mengecek kebenarannya data tertentu dengan data adalah upaya untuk mengecek 

kebenarannya data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain 

(Moleong, 2011:330).  

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa dengan menggunakan 

metode trianggulasi dengan mempertinggi validitas memberi kedalaman hasil 

penelitian sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber data 



 
 

pertama masih ada kekurangan agar data yang diperoleh ini semakin dapat 

dipercaya, maka data yang dibutuhkan tidak hanya dari satu sumber data saja 

tetapi berasal dari sumber-sumber lain yang terkait dengan sumber penelitian.  Di 

sisi lain trianggulasi data adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan 

membandingkan data hasil wawancara dan hasil pengamatan maupun 

dokumentasi yang diperoleh dari penelitian.  

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan cross check 

dengan beberapa sumber lain yang terkait.  

 

H. Tahap-tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :  

a. Tahap pra lapangan  

1) Mengajukan judul penelitian  

2) Menyusun proposal penelitian  

3) Konsultasi penelitian kepada pembimbing  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi :  

1) Persiapan diri untuk memasuki lapangan penelitian  

2) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian  

3) Pencatatan data yang telah dikumpulkan  

c. Tahap analisa data, meliputi kegiatan :  

1) Penemuan hal-hal yang penting dari data penelitian  



 
 

2) Pengecekan keabsahan data   

d. Tahap peneliti laporan penelitian  

1) Penulisan hasil penelitian   

2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing  

3) Perbaikan hasil konsultasi  

4) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian  

5) Ujian seminar proposal tesis 

 

I.  Sistematika Penulisan  

Agar suatu penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang 

membacanya, maka selayaknya dapat sistematika penulisan. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini adalah :  

Bab  I merupakan kerangka dasar yang berisi latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, penegasan 

istilah, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.  

Bab II berisi tentang kajian teori, merupakan bagian yang menjelaskan 

landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang memuat pengertian 

pembentukan kepribadian muslim, dasar dan tujuan pembentukan kepribadian 

muslim, metode yang digunakan dalam pembentukan kepribadian muslim, 

pengertian pendidikan agama Islam, tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam,  

membentuk kepribadian muslim siswa, dan tahap-tahap dalam membentuk 

kepribadian muslim siswa.  



 
 

Bab III berisi paparan data dan temuan peneliti yang menjelaskan tentang 

gambaran umum SMPN 21 Bandar Lampung (deskripsi lokasi SMPN 21 Bandar 

Lampung dan tugas staf, sarana dan fasilitas di SMPN 21 Bandar Lampung, 

klasifikasi siswa, program pembentukan pribadi muslim siswa), dan temuan 

penelitian.  

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian di lapangan yang 

dipaparkan dalam bab III. Pembahasan dilakukan untuk menjawab masalah  

penelitian yang diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada 

dengan jalan menjelaskan temuan penelitian dalam konteks khasanah ilmu.  

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan pembahasan 

hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran 

berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.  

 

  



 
 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

 Gambaran Umum SMPN 21 Bandar Lampung 

1.  Profil Sekolah  

 a. Nama Sekolah     : SMPN 21 Bandar Lampung 

 b. Alamat     : Jl. Riacudu Perum Korpri D-8,  

        Kelurahan : Korpri  Raya,   

        Kecamatan  : Sukarame, Kota :  

        B.Lampung, Telp  (0721) 785609 

 c. NSS / NPSN   : 201126002092 / 10807195 

 d. Jenjang Akreditasi   : A 

 E. Tahun didirikan   : 1991 

 F. Tahun Beroperasi   : 1991 

 G. Kepemilikan Tanah  : Pemerintah 

 H. Status Tanah   : Pemerintah 

 I. Luas Tanah    : 9860,50 M
2
 

 J. Status Bangunan   : Pemerintah 

 K. Luas Seluruh Bangunana  : 3044,95 M
2 



 
 

1.1. Data Kepala Sekolah 

 a. Nama Sekolah  : SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

 b. Nama Kepala Sekolah : Hj. Yuliati, S.Pd 

 c. Alamat Sekolah  : Jl. Riakudu Perum Korpri Blok D-8 

Sukarame        Telepon (0721) 785609 

 d. Alamat Rumah  : Jl. Antara Gg. Antara B Bllok A No. 19  

       Sukajawa-Bandar Lampung 

 e. Nomor Induk Pegawai : 19611112 198110 2 001 

 f. Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung, 12 November 1961 

 g. Pangkat / Golongan  : Pembina TK I / 1V b 

 h. SK Kepala Sekolah  : 821.29.3/02/III.25/2013 

1.2. Data Ruang Kelas 

    

      No. Jenis Ruang Jumlah Luas Kondisi Ket 

1 Kelas VII 12   Baik   

2 Kelas VIII 11   Baik 
3 Rusak 

Berat 

3 Kelas IX 10   Baik   

4 Laboratorium IPA 1   Baik   

5 Keterampilan -   - Belum Ada 

6 Kepala Sekolah 1   Baik   

7 Tata Usaha 1   Rusak Ringan   

8 Bendahara 1   Baik   

9 BK 1   Baik   



 
 

10 Guru 1   Rusak Ringan   

11 Waka Sekolah 1   Rusak Ringan   

12 Perpustakaan 1   Baik   

13 WC Gurur 3   Baik   

14 UKS 1   Rusak Ringan   

15 OSIS 1   Rusak Ringan   

16 Pramuka 1   Baik   

17 Koperasi Siswa 1   Baik   

18 Penjaga 1   Baik   

19 Lab Komputer 1   Rusak Ringan   

20 Ganti 1   Baik   

21 Gudang  1   - Belum Ada 

22 Lab Komputer 1   - Belum Ada 

23 Lab Bahasa 1   Baik   

24 WC Siswa 10   Baik   

25 Mushollah 1   Baik   

1.3. Lapangan 

 a. Lapngan Olah Raga : 

 - Lapangan Basket 

 - Lapangan Volly Ball 

 - Lapangan Tolak Peluru 

 - Lapangan Bulu Tangkis 

 - Lapangan Lompat Jauh 

 - Tenis Meja 



 
 

 b. Lapangan Terbuka : 

Lapangan sepak bola milik Pemda 

  

1.4. Data Siswa 

Jumlah Siswa Lima Tahun Terakhir 

          

Tahun Ajaran 

Jumlah 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Jml Kls. 

I+II+III 

Calon  Jml Jml  Jml Jml  Jml Jml  Jml Jml  

Siswa Siswa Rmbl Siswa Rmbl Siswa Rmbl Siswa Rmbl 

2012 / 2013 456 200 5 310 8 225 6 735 19 

2013 / 2014 321 310 11 191 8 298 11 799 30 

2014 / 2015 382 311 11 314 10 185 9 810 30 

2015 / 2016 325 377 11 312 10 304 9 993 30 

2016 / 2017 345 386 12 370 11 297 10 1053 33 

1.5. Sumber Daya Manusia 

 a. Jumlah Guru Keseluruhan  : 59 Orang 

 b. Jumlah Guru PNS   : 57 Orang 

 c. Jumlah Guru Honorer  : 2 Orang 

 d. Staf Tata Usaha   : 11 Orang 

1.6. Potensi Sekolah 

 a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

     Pendidikan Guru / TU 



 
 

Pendidikan Guru 

Guru Tidak 

Tetap 

TU 

Tetap 

Pegawai Tidak 

Tetap 

S2 2       

S1 41 1 1 1 

D3 6     3 

D2 4       

D1 4 1     

SLTA     3 2 

SLTP       1 

Jumlah 57 2 4 7 

 b. Infrastruktur Sekolah : 

 - Lapangan Volly   : 2 

 - Lapangan Basket   : 1 

 - Tenis Meja   : 2 

 - Lapangan Lompat Jauh  : 1 

 - Lapangan  Bulu Tangkis  : 1 

 

 c. Potensi Lingkungan : 

 - Letak SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada Komplek Perumahan             

Pegawai 

 - Sarana Ibadah (Masjid) dekat dengan sekolah 

 - Sekolah dasar pada radius 4 Km, 8 buah 

 - Transportasi kendaraan umum Trans Bandar Lampung dan angkot 



 
 

 d. Potensi Masyarakat Sekitar : 

 - Kondisi masyarakat terdiri dari multi etnis 

 - Agama  : 94% Islam 

 - Pendidikan masyarakat : < 80% SLTA 

 - Pekerjaan orang tua  : Buruh, 75% radius 4 KM 

1.7. Prestasi Sekolah 

 a. Prestasi Sekolah : 

     Juara kebersihan tingkat kota, juara harapan I tahun 2014 

 b. Prestasi Siswa : 

o Pelajar teladan tingkat kota Bandar Lampung  Juara   III 

o Lomba cerdas cermat tingkat kota Bandar Lampung     Juara   I 

o Lomba lompat jauh tingkat kota Bandar Lampung Juara   I 

o Lomba PBB tingkat kota Bandar Lampung Juara   I 

o Tek tepatguna tingkat kota Bandar Lampung Juara   II 

o Lomba pidato bahasa inggris tingkat kota  

o Bandar Lampung Juara   III 

o Lomba pidato bahasa inggris tingkat Provinsi Juara   II 

o Porseni tingkat kota Bandar Lampung cabang bulu tangkis Juara  I 

o Lomba tenis lapangan tingkat Provinsi Juara  II 

1.8. Pengurus Komite Sekolah 

 Ketua    : Hi. Khairul Alamsyah, S.Sos.,MM 

 Sekretaris   : Amrodi, S.Pd 



 
 

 Wakil Sekertaris  : Rujito, A.Md 

 Bendahara   : Sukri, SE.,Akt 

 Pembantu Bendahara  : Minar Nauli Simamora, S.Pd 

 BPK    : 1. Abdul Fatah 

       2. Khairun Hadi 

       3. J. Nuriadi Pratama 

 Anggota Komite  : 1. Musril 

       2. Erna Dwi Pangesti, S.Pd 

       3. Dra. Hermawati 

 4. Suyoto, A.Md 

 

2.  Visi dan Misi SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

 a. Visi  

 “Taqwa, Cerdas dan Berkarakter” 

 b. - Misi Taqwa 

 1)  Melaksanakan pembiasaan pengalaman ajaaran agama di sekolah 

 secara  terpadu; 

 2) Melengkapi fasilitas dan sarana ibadah secara bertahap; 



 
 

 3) Memfasilitasi dan membimbing siswa dalam belajar baca tulis Al-

 Qur‟an; 

 4) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bidang agama untuk 

 meningkatkan kualitas warga sekolah dalam kehidupan beragama. 

 - Misi Cerdas 

 1)  Melaksanakan pembinaan secara intensif dan terpadu dalam bidang 

 akademik maupun non akademik untuk mengembangkan bakat dan 

 potensi siswa; 

 2)  Melengkapi fasilitas pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas 

 dan efisiensi belajar siswa; 

 3)  Melaksanakan dan mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan   

 yang dapat membangun jiwa kompetitif. 

 - Misi Berkarakter 

 1) Menyediakan regulasi yang bersifat demokratis, aspiratif, dan 

 komprehensif yang berlaku nagi seluruh warga sekolah; 

 2) Melaksankaan regulasi (aturan) secara konsekuen dan tanggung 

 jawab; 

 3) Menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sederhana) 

di  lingkungan sekolah; 

 4) Memberikan penghargaan dan sanksi bagi seluruh warga sekolah 

 secara tegas; 

 5) Melaksanakan pembinaan dan pembiasaan budaya bersih, r api, 

 dan indah. 



 
 

 - Tujuan Sekolah 

 1) Peningkatan kualitas pembelajaran yang berkompeten; 

 2) Peningkatan kegiatan belajar mengajar yang efisien; 

 3) Pembiasaan beretika berdasarkan iman dan taqwa; 

 4) Peningkatan mutu dalam kegiatan itra dan ekstra kulikuler. 

 

3.  Tata Tertib SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

 Keadaan kepribadian siswa SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada 

umumnya sudah cukup baik. Akan tetapi beberapa siswa masih sering melanggar 

peraturan sekolah, diantaranya : bolos sekolah, meninggalkan jam pelajaran, 

berbicara kurang sopan terhadap teman maupun guru, tidak mengikuti upacara 

bendera maupun kegiatan ekstra kulikuler  sekolah. Untuk meminimalisir, sekolah 

dengan tim khususnya memberikan arahan, pendekatan dan bimbingan kepada 

siswanya agar tidak melanggar hukum.  

 Upaya untuk membentuk pribadi siswa yang mempunyai akhlak yang 

baik, dalam penampilan, perbuatan, pergaulan dan menjaga ketertiban siswa, 

maka SMP Negeri 21 Bandar Lampung membuat peraturan tata tertib sekolah, 

yaitu :  

 

 a. Tata Tertib  

 1) Ketentuan Kegiatan Belajar Mengajar  

 a) Waktu KBM dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00  

  WIB; 



 
 

  b)  Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin  

  sesuai jadwal yang ditentukan;  

  c)  Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas saat KBM   

  berlangsung kecuali ada ijin dari guru kelas; 

  d)  Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas apabila guru  

  berhalangan hadir; 

  e)  Peserta didik tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang tidak  

  berkaitan dengan pelajaran.   

 2) Kerajinan/Kedisiplinan  

 a)   Peserta didik hadir sebelum pukul 07.00 WIB di kampus Negeri 21  

  Bandar Lampung; 

 b)   Peserta didik dianggap terlambat jika melewati waktu toleransi (10  

   menit ) dari bunyi bel masuk;  

 c)   Peserta didik yang terlambat wajib mengikuti pembinaan dan  

   meminta surat ijin masuk kelas dari BK;  

 d)   Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan pelajaran tertentu  

   tanpa ijin;  

 e)   Apabila peserta didik meninggalkan sekolah sebelum waktunya  

   tanpa ijin dari sekolah, maka dianggap membolos; 

 f)   Peserta yang tidak hadir harus memberikan keterangan dengan surat  

   ijin atau telpon dari orang tua/ wali; 



 
 

 g)  1-2 hari peserta didik tidak hadir tanpa keterangan maka siswa akan  

   dipanggil dan dibina BK;  

 h)   3 hari atau lebih peserta didik tidak hadir tanpa keterangan maka  

   orang tua siswa akan dipanggil; 

 i)  Siswa harus melaksanakan tugas yang diberikan guru atau sekolah.  

 3) Kerapian  

 a) Pakaian seragam ditentukan oleh sekolah yaitu Osis dan Pramuka; 

 b) Peserta didik diwajibkan berpakaian rapi, bersih dan sopan; 

 c)  Baju peserta didik wajib dimasukkan;  

 d)  Memakai bedge lokasi SMP Negeri 21 Bandar Lampung; 

 e)  Bedge lokasi diwajibkan dijahit; 

 f)  Peserta didik diwajibkan memakai ikat pinggang hitam;  

 g)  Peserta didik diwajibkan memakai sepatu berwarna hitam dan berkaos  

  kaki putih untuk OSIS dan kaos kaki warna hitam untuk pramuka;  

 h)  Model rambut  

 (1)  Putra   

 (a)  Rambut harus rapi dan bersih, panjang maksimal sebatas kerah 

 kemeja  

 (b)  Rambut tidak boleh diwarnai/semir  

 (2)  Putri  



 
 

 (a)  Rambut bersih, rapi tidak berwarna/semir  

 (b) Rambut tidak boleh bersambung  

 (c) Rambut tertutup kerudung  

 i) Perhiasan   

 (1) Bagi peserta didik putra tidak diperkenankan memakai perhiasan  

  (gelang, kalung atau anting); 

 (2)  Bagi peserta didik putri tidak diperkenankan memakai perhiasan  

  yang berlebihan;  

 (3) Bagi peserta didik tidak diperkenankan memakai make up yang  

  Berlabihan;  

 (4)  Bagi peserta didik putra tidak diperkenankan bertato, bertindik dan  

  berkuku panjang;  

 (5) Bagi peserta didik putri tidak diperkenankan bertato dan berkuku  

 panjang. 

 4) Kebersihan  

 a)  Peserta didik diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan sekolah;  

 b) Peserta didik tidak diperkenankan mencoret-coret tembok dan sarana  

  serta prasarana sekolah dan lain-lain;  

 c) Peserta didik tidak diperkenankan mengadakan ulang tahun siswa di  



 
 

  sekolah yang menyebabkan mengotori/ merusak/membahayakan.   

b. Pelanggaran dan Skors  

 1)  Peserta didik yang melanggar tata tertib akan diberikan skor 

berdasarkan  

  jenis pelanggarannya; 

 2)  Semakin besar bobot pelanggaran peserta didik semakin besar skor 

yang  

  diberikan;  

 3)  Peserta didik yang menerima skor tinggi di kelasnya akan 

diumumkan  oleh wali kelas untuk menjadi peringatan; 

 4)  Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali skornya akan 

 diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya;  

 5)  Skor pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun atau selama peserta 

 didik tersebut masih bersekolah di Negeri 21 Bandar Lampung;  

 6)  Setiap pelanggaran dicatat dalam buku sanksi pelanggaran.  

 c. Tindak Lanjut dan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib  

 Peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah dikenakan  

sanksi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :  

 1)  Tahap I :  apabila mencapai skor 30, peserta didik akan dibina oleh 

wali  

  kelas dan BP serta orang tua diberi tahu dan tanda tangan; 



 
 

 2) Tahap II : apabila mencapai skor 50, peserta didik mendapatkan  

  peringatan pertama dan orang tua dipanggil dan tanda tangan;  

 3) Tahap III : apabila mencapai skor 70, peserta didik mendapatkan 

 peringatan kedua dan orang tua dipangil dan tanda tangan.  

 4) Tahap IV : apabila mencapai 90, peserta didik mendapatkan 

peringatan  

  ketiga dan orang tua dipanggil dan tanda tangan.  

 5)  Tahap V : apabila skor mencapai 100, peserta didik dikembalikan 

 pembinaannya ke orang tua/wali.  

 6)  Tahap VI : apabila siswa secara akumulasi skor langsung mendapat 

skor  100  tanpa surat  peringatan 1,2,3 maka siswa yang bersangkutan 

 dikembalikan kepada orang tua/ wali.  

 

4.  Profil Guru Pendidikan Agama Islam Negeri 21 Bandar Lampung 

 Secara individu, guru pendidikan agama Islam yang ada telah memenuhi 

syarat untuk menjadi seorang guru karena mengetahui lebih banyak tentang ilmu 

pengetahuan agama atau materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

didik. Sikap guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

senantiasa menjaga diri dari perangai-perangai yang kurang baik di mata 

masyarakat. Kompetensi yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam SMP 

Negeri 21 Bandar Lampung meliputi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial. Kemampuan pedagogik adalah kemampuan guru pendidikan agama Islam 

mengelola pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan pembentukan pribadi muslim.  



 
 

 Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

dewasa, aktif, berwibawa, menjadi tauladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan kompetensi sosial yaitu 

kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, guru lain, orang tua dan masyarakat seperti terlibat aktif 

dalam kegiatan keagamaan di masyarakat.  

 Guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 21 Bandar Lampung terdiri 

dari 3 orang guru yaitu :  

1) Djumaliah, S.Pd.I. Lahir di Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 1964, 

telah menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama 

Islam IAIN Raden Intan Lampung. Beliau mengabdi di SMPN 21 Bandar 

Lampung sejak 11 Desember 2007. 

2)  Raudhatul Iflah  lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung tanggal 10 Juni 

1975, telah menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan 

Agama Islam IAIN Raden Fatah Palembang. Beliau mengabdi di SMPN 21 

Bandar Lampung sejak tahun 2011. 

2)  Daurah lahir di Kendal tanggal 18 agustus 1970, telah menyelesaikan studinya 

di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga. Beliau 

mengabdi di SMPN 21 Bandar Lampung sejak tahun 1998.  

 

5.  Usaha-usaha yang dilakukan untuk membentuk pribadi muslim Peserta 

Didik di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. 

 Di SMP Negeri 21 Bandar Lampung ada beberapa kegiatan yang 

mendukung dalam pembentukan pribadi muslim siswa, antara lain :    

 a.  Sholat dhuha berjama‟ah  



 
 

   Setelah bel masuk berbunyi siswa tidak langsung masuk kelas 

melainkan melakukan kegiatan sholat dhuha berjama‟ah yang dilaksanakan 

seluruh warga SMP Negeri 21 Bandar Lampung baik siswa, guru maupun 

karyawan. Kegiatan sholat dhuha berjama‟ah dilakukan setiap hari selasa, 

rabu, kamis, dan sabtu.  

 b. Tadarus  

   Kegiatan tadarus dilakukan setiap hari selasa, rabu, kamis dan sabtu 

dilakukan selama 10 menit pada jam pelajaran pertama dengan dipantau 

oleh guru yang mengajar pada jam pertama. Kegiatan tadarus dilaksanakan 

di dalam kelas masing-masing.  

  c. Sholat dhuhur berjama‟ah  

   Kegiatan sholat dhuhur dilakukan setiap hari yang diikuti oleh seluruh 

warga SMP Negeri 21 Bandar Lampung bukan hanya siswa melainkan guru 

dan karyawan juga mengikuti kegiatan sholat berjama‟ah di sekolah. 

Sedangkan bagi siswa putri yang berhalangan (udzur) harus berada di dalam 

kelas sejenak sampai kegiatan sholat berjama‟ah selesai dilaksanakan agar 

tidak mengganggu kekhusyukan yang melakukan kegiatan sholat dhuhur 

berjama‟ah.  

 d. Pengajian Fiqh  

   Pengajian fiqh dilakukan setiap hari Jum‟at setelah sholat dhuha 

berjama‟ah. Kegiatan pengajian fiqh  yaitu siswa mendengarkan kajian 

tentang ibadah yang disampaikan oleh guru yang bertugas menyampaikan 

materi. Materi yang disampaikan dalam pengajian fiqh ini yaitu materi yang 

berisi tentang ibadah, seperti tata cara wudhu, hikmah wudhu dan rukun-

rukun wudhu.  

 

 e.  Pramuka  

   Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang wajib di ikuti oleh 

seluruh siswa pada hari sabtu pukul 14.00-16.00 wib.  

 f.  Silat  



 
 

   Kegiatan silat merupakan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 21 

Bandar Lampung, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu jam 14.00 

sampai selesai.   

 

 

B. Temuan Penelitian  

1.  Usaha-usaha  guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi 

 Muslim Peserta Didik SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

  Temuan peneliti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa usaha-usaha 

guru  

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk pribadi di SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung, berbagai macam kegiatan untuk membentuk pribadi muslim yang 

dilakukan. Seperti yang dituturkan ibu VK dan ibu LR kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka membentuk pribadi muslim siswa terdiri dari tiga yaitu:  

 a.  Peran guru pendidikan agama Islam 

 1) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pemimpin 

 2) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pendidik 

 3) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator 

 4) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai teladan 

 5) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai fasilitator 

 6) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai evaluator 

 7) Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar 

 b) Kegiatan ekstra kurikuler  

Kegiatan ekstra kurikuler terdiri dari :  

 1)  Pramuka  

 2) Silat  

  Kegiatan ekstra kurikuler ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan 

kemandirian siswa.  

 c. Kegiatan yang terkandung dalam proses pembelajaran  

 1) Sholat Dhuha berjama‟ah  

 2) Tadarus  



 
 

 3) Sholat dhuhur berjama‟ah   

 4) Pengajian fiqh   

 

 

2.   Metode yang Digunakan dalam Membentuk Pribadi Muslim Peserta Didik 

di SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

  Materi yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam pastilah 

berbeda- 

beda dalam penyampaiannya,  Temuan peneliti di lapangan yang membahas 

tentang metode yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 

21 Bandar Lampung dalam membentuk pribadi muslim siswa antara lain sebagai 

berikut :  

 

 a. Metode Ceramah  

   Metode ceramah yaitu metode yang digunakan dalam memaparkan 

atau menyampaikan materi secara penuturan atau lisan. Metode ini sering 

digunakan dalam menyampaikan materi karena dengan metode ceramah 

siswa-siswi akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan seperti 

contoh  materi yang mengisahkan tentang kisah-kisah nabi, maka 

penyampaiannya dengan menggunakan metode ceramah.  

 b. Metode Teladan  

   Metode teladan yaitu metode yang digunakan untuk merealisasikan 

tujuan  

  pendidikan dengan memberi contoh yang baik kepada siswa, baik contoh 

secara  langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud memberi 

contoh tidak secara langsung yaitu dengan cara mengisahkan atau 

menceritakan orang-orang  

  yang bisa dijadikan suri tauladan bagi siswa.  

 c. Metode Tanya Jawab  

   Metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam menerima materi yang telah disampaikan guru. Jika siswa 



 
 

dianggap sudah memahami maka pembelajaran akan dilanjutkan ke materi 

selanjutnya, namun jika siswa dinilai kurang paham, maka akan kembali 

dijelaskan.  

 d. Metode Diskusi  

   Guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 21 Bandar Lampung juga 

menerapkan metode diskusi untuk melatih siswa menyelesaikan masalah 

secara bersama-sama atau kelompok dan melatih siswa untuk 

menyampaikan pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain.  

 e. Metode Latihan dan Pembiasaan  

   Metode latihan dan pembiasaan memerlukan waktu yang cukup 

panjang. Mulai dari melatih sampai menjadikan kebiasaan pada siswa. 

selain itu, dalam menerapkan metode latihan dan pembiasaan ini guru 

dituntut untuk bekerja ekstra karena metode ini membutuhkan kesabaran 

dan ketelatenan dari guru.  

 f. Metode Demonstrasi  

   Dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam ada yang 

membutuhkan metode demonstrasi supaya siswa lebih memahaminya. 

Seperti materi sholat, wudhu, haji adalah materi yang tidak cukup 

menggunakan metode ceramah tetapi memerlukan peragaan agar siswa lebih 

memahaminya.  

 g.  Metode Konseling  

   Guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

dalam membantu  menyelesaikan masalah siswa atau saat membimbing 

siswa dengan cara memposisikan sebagai teman sehingga siswa akan 

merasa nyaman saat mengutarakan permasalahan yang bisa menghambat 

perkembangan pribadinya dan juga guru pun akan lebih mudah membantu 

dan mengarahkan siswa dalam  menyelesaikan masalah.  

 h.  Metode Ganjaran dan Hukuman  

   Metode ganjaran diterapkan dengan tujuan memotivasi siswa, 

sedangkan metode hukuman diterapkan dengan tujuan untuk melatih siswa 



 
 

agar dapat bertanggung jawab dan disiplin terhadap yang diperbuat. Selain 

itu juga bertujuan untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran.  

 

 

3.  Faktor Penghambat dan pendukung guru pendidikan Agama Islam   dalam 

Membentuk Pribadi Muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung  

  Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru pendidikan agama 

Islam Dalam membentuk pribadi muslim siswa pasti ada faktor penghambat dan  

faktor pendukung yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam. Untuk lebih  

mudah usaha guru pendidikan dalam membentuk pribadi muslim, guru harus 

mengetahui faktor pendukung untuk dikembangkan dan faktor penghambat untuk  

segera ditanggulangi sehingga pelaksanaan membentuk pribadi muslim berjalan 

sesuai yang diharapkan.  

  Dari penuturan guru pendidikan agama Islam dapat disimpulkan hal-hal 

yang  

menjadi faktor penghambat, antara lain :   

 a. Waktu : terbatasnya waktu dalam membentuk pribadi muslim siswa;  

 b. Terbatasnya pengawasan dari sekolah; 

 c. Lingkungan siswa;  

 d. Latar belakang siswa yang berbeda-beda.  

 e. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.  

 f. Minimnya pendidikan agama orang tua dan perhatian orang tua.  

 g. Perkembangan informasi yang tidak mengenal batas.  

  Selain faktor penghambat guru pendidikan agama Islam di SMP Faktor 

Penghambat dan pendukung guru pendidikan Agama Islam   dalam Membentuk 

Pribadi Muslim di SMPN 21 Bandar Lampung juga menuturkan tentang faktor 

pendukung dalam membentuk pribadi muslim siswa.  

  Dari hasil penelitian guru pendidikan agama Islam di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hal-hal yang sebagai faktor pendukung antara lain :  

 a.  Adanya kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mengawasi, 

mendidik  



 
 

  dan membina siswa; 

 b. Lingkungan sekolah yang masih kental dengan kegiatan keagamaan;  

 c. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah;  

 d. Adanya tata tertib di sekolah.  

 

  

C. Analisis Data 

1.   Usaha -usaha Guru Pendidikan Agama Islam 

 Dari hasil penelitian di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, peneliti 

menemukan usaha-usaha yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam 

membentuk pribadi muslim siswa, yaitu sebagai berikut :  

 

 1. Sholat Dhuha berjama‟ah  

   Sesudah bel masuk berbunyi peserta didik tidak langsung masuk ke 

dalam kelas melainkan melaksanakan sholat dhuha berjamaah terlebih 

dahulu. Sholat dhuha berjamaah dilaksanakan setiap hari selasa, rabu, 

kamis, dan sabtu. Sholat dhuha berjama‟ah tidak hanya dikuti oleh siswa 

saja, melainkan seluruh warga SMP Negeri 21 Bandar Lampung termasuk 

guru, karyawan dan kepala sekolah.  

 3. Tadarus  

    Kegiatan tadarus dilakukan setiap hari selasa, rabu, kamis dan sabtu 

pada 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sedangkan 

tempatnya di kelas masing-masing serta di pantau oleh guru yang mengajar 

pada jam pertama. Kegiatan tadarus ini dilaksanakan dengan maksud 

membiasakan siswa agar lebih terbiasa membaca ayat-ayat Al-Qur‟an.  

 4. Sholat dhuhur berjama‟ah  

   Seperti sholat dhuha berjama‟ah, Sholat dhuhur berjama‟ah dilakukan  

oleh  seluruh warga SMP Negeri 21 Bandar Lampung yaitu siswa, guru dan 

karyawan.sedangkan siswa putri yang berhalangan (udzur) harus berada di 

dalam  kelas sejenak sampai sholat dhuhur selesai dilaksanakan agar tidak 

mengganggu kekhusyukan sholat dhuhur berjama‟ah.  



 
 

 5. Pengajian Fiqh  

   Pengajian fiqh dilakukan setiap hari Jum‟at setelah sholat dhuha 

berjama‟ah. Kegiatan pengajian fiqh  yaitu siswa mendengarkan kajian 

tentang ibadah yang disampaikan oleh guru yang bertugas menyampaikan 

materi. Materi  yang disampaikan dalam pengajian fiqh ini yaitu materi 

yang berisi tentang   ibadah, seperti tata cara wudhu, hikmah wudhu dan 

rukun-rukun wudhu.  

 

   Membaca temuan di atas yang kaitannya dengan pembentukan pribadi 

muslim  

pada siswa di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Pada dasarnya dilakukan secara 

intensif setiap hari. Hal ini dibuktikan adanya kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan keagamaan seperti tadarus, sholat dhuha berjama‟ah, sholat 

dhuhur berjama‟ah sampai pengajian fiqh yang merupakan bagian dari kegiatan 

pembentukan pribadi muslim siswa.  

 

 

2.   Metode dalam Pembentukan Pribadi Muslim Peserta Didik SMP Negeri 21 

Bandar Lampung  

  Pada dasarnya usaha-usaha guru pendidikan agama Islam dengan program  

keagamaannya sangat bermanfaat bagi siswa dalam membantu membentuk 

pribadi  

muslim siswa, namun dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut juga membutuhkan 

kerja keras, kesabaran, ketelatenan, dan kegigihan guru dalam mengawasi, 

mengatur dan membina siswa, agar usaha-usaha yang dilakukan berjalan dengan 

lancar dan semua siswa mengikutinya. yaitu :  

  Adapun metode- metode yang digunakan dalam membentuk pribadi muslim 

siswa  

 1. Metode Ceramah  

   Metode ceramah adalah metode yang sering digunakan guru 

pendidikan agama Islam dengan mengisahkan kisah-kisah para nabi atau 



 
 

kisah peristiwa sejarah  hidup manusia masa lampau yang baik yang taat 

kepada Allah maupun yang  mungkar terhadap Allah. Tujuan dari 

menceritakan kisah-kisah tersebut yaitu agar siswa dapat membedakan 

antara perbuatan yang baik dan yang buruk.  

 2.  Metode Teladan  

   Metode teladan yaitu metode yang digunakan untuk merealisasikan 

tujuan  

  pendidikan dengan memberi contoh yang baik kepada siswa, agar mereka 

dapat  

  berkembang secara fisik maupun mental dan memiliki kepribadian muslim 

yang baik.   

 3. Metode Tanya Jawab  

   Metode tanya jawab digunakan untuk menambah pengetahuan siswa 

dalam menggali ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum yang 

berpengaruh dalam  pembentukan pribadi muslim siswa. siswa dapat 

bertanya tentang mana yang baik dan yang buruk jika di terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

 4. Metode Diskusi 

    Guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 21 Bandar Lampung juga 

menerapkan metode diskusi untuk melatih siswa menyelesaikan masalah 

secara bersama-sama atau  kelompok dan melatih siswa untuk 

menyampaikan pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain.  

 5. Metode Latihan dan Pembiasaan  

   Metode latihan dan pembiasaan memerlukan waktu yang cukup 

panjang.  

  Mulai dari melatih sampai menjadikan kebiasaan pada siswa. Selain itu, 

dalam  

  menerapkan metode latihan dan pembiasaan ini guru dituntut untuk bekerja 

ekstra karena metode ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dari guru. 

Bentuk dari metode latihan dan pembiasaan dimulai dari yang ringan-ringan 



 
 

seperti  pembiasaan betutur kata yang baik, mengucap salam ketika 

bertemu dengan guru, karyawan maupun dengan teman, berdoa sebelum dan 

sesudah mengikuti pelajaran, tadarus dan pembiasaan untuk sholat 

berjama‟ah.  

 6. Metode Demontrasi  

   Dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam ada yang 

membutuhkan metode demontrasi supaya siswa lebih memahaminya. 

Seperti materi sholat,  wudhu, haji adalah materi yang tidak cukup 

menggunakan metode ceramah tetapi memerlukan peragaan agar siswa lebih 

memahaminya.  

 7. Metode Konseling   

   Guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 21 Bandar Lampung 

dalam membantu  menyelesaikan masalah siswa atau saat membimbing 

siswa dengan cara memposisikan sebagai teman sehingga siswa akan 

merasa nyaman saamengutarakan permasalahan yang bisa menghambat 

perkembangan pribadinya dan gurupun akan lebih mudah membantu dan 

mengarahkan siswa dalam menyelesaikan masalah.  

 8. Metode Ganjaran dan Hukuman  

   Metode ganjaran diterapkan dengan tujuan memotivasi siswa, 

sedangkan  

  metode hukuman diterapkan dengan tujuan untuk melatih siswa agar dapat 

bertanggung jawab dan disiplin terhadap yang diperbuat. Selain itu juga 

bertujuan untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran. 

 

 

3.  Faktor Penghambat dan pendukung Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membentuk Pribadi Muslim Peserta Didik di SMP Negeri 21 Bandar Lampung  

 

 1. Faktor Penghambat  

 a. Waktu   



 
 

   Terbatasnya waktu dalam membentuk pribadi muslim siswa. karena 

siswa tidak  setiap saat berada di sekolah maka terbatasnya waktu 

menjadi salah satu penghambat dalam membentuk pribadi muslim siswa.  

 b. Terbatasnya pengawasan dari sekolah.  

    Pihak sekolah tidak bisa terus menerus mengawasi siswa karena 

siswa tidak 24  jam berada di sekolah. jadi pengawasan dari pihak sekolah 

pun terbatas.  

 c. Lingkungan siswa  

   Tidak semua siswa berada dilingkungan atau pergaulan yang kental 

dengan  agama. Banyak siswa yang bergaul dengan teman yang tidak 

semua memiliki latar  belakang keluarga yang religius. Jadi siswa bisa 

terpengaruh dengan pergaulan lingkungan siswa.  

 d. Latar belakang siswa yang berbeda-beda.  

   Tidak semua siswa berasal dari keluarga yang pengetahuan agamanya 

kuat,  banyak siswa yang berasal dari keluarga biasa dalam  pengetahuan 

ilmu agama.   

  e. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.  

   Sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi seperti belum 

adanya  masjid untuk melakukan sholat berjama‟ah, masih kurangnya 

tempat untuk berwudhu sehingga ketika akan sholat berjama‟ah siswa harus 

antre cukup banyak  untuk mengambil air wudhu.  

 f. Minimnya pendidikan agama orang tua dan perhatian orang tua.  

   Kurangnya perhatian orang tua dikarenakan orang tua yang sibuk 

bekerja di luar rumah sehingga kurangnya perhatian untuk anak dan 

pengawasan tentang  ketertiban anak dalam melakukan ibadah. 

Pengawasan anak dalam bergaul juga kurang, dan kurangnya teguran atau 

peringatan kepada anak jika anak tidak melakukan kewajiban karena orang 

tua sinuk bekerja di luar rumah.   

 g. Perkembangan informasi yang tidak mengenal batas.  

   Di era globalisasi ini, media informasi marak mulai dari radio sampai 

internet  yang dengan mudah untuk kita mengaksesnya. Banyak informasi 



 
 

yang baik  maupun yang buruk dengan mudah kita mendapatkannya. 

Ironisnya siswa SMP  sudah mengenalnya, tapi mereka belum bisa 

membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, ini semua yang nantinya 

akan berdampak buruk bagi mereka, baik pada perkembangan, sikap, 

perilaku, serta pola pikir siswa.  

 

 2. Faktor pendukung  

 a. Adanya kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mengawasi, 

mendidik  

  dan membina siswa.  

 b. Lingkungan sekolah yang masih kental dengan kegiatan keagamaan.  

 c. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.  

 d. Adanya tata tertib di sekolah.  

 

 

3.  Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Pribadi 

Muslim Peserta Didik SMPN 21 Bandar Lampung  

 1. Guru PAI Sebagai Pemimpin 

  Guru PAI sebagai pemimpin kelas harus mampu menciptakan atmosfer 

kelas yang ilmiah, agamis dan menyenangkan serta membangun kelas sebagai 

tempat yang menyenangkan. Guru sebagai pemimpin kelas harus dapat berbagi 

peran, harus menguasai berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, dan dapat 

menciptakan suasana yang memotivasi peserta didik dan dapat membangkitkan 

inovasi, prestasi secara kompetitif serta membina peserta didik untuk menjadi 

generasi yang intlek dan inovatif. 

  Dalam proses pembelajaran guru PAI selalu dapat menguasai kelas, 

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Peserta didik selalu 

senang menerima pelajaran dengan perasaan nyaman. Guru PAI selalu berusaha 

mengelola dan membuat suasana belajar yang menyenangkan, guru selalu 



 
 

mengarahkan, membmbing dan memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan 

belajar peserta didik, sehingga guru PAI menjadi salah satu idola bagi peserta 

didik. 

  Dari hasil wawancara dengan Ummi Siti Fatimah, tentang peranan guru 

PAI sebagai pemimpin kelas yaitu “Dalam proses belajar mengajar di kelas 

diciptakan suasana belajar yang aktif. Peserta didik diberikan kebebasan untuk 

berinovasi, bertanya, berpendapat dengan susana yang tetap islami seperti 

mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan membaca basmalah, berdo‟a, mengaji 

dan melaksanakan sholat sunnah dan wajib. Mengajukan pendapat dengan cara-

cara yang islami dan memberikan sangsi dengan cara-cara yang islami pula.
147

 

  Dalam kegiatan pembelajaran dibangun persaingan yang sehat untuk 

memotivasi antar peserta didik, misalnya peserta didik yang sudah dapat 

menghafal hadits stau surah maka berhak memperoleh satu pin bintang yang 

sudah dipersiapkan oleh guru dan boleh memimpin do‟a sebelum pulang sekolah. 

Sedangkan yang belum dapat menghafal hadits dan surah yang telah ditentukan 

oleh guru dia mendapat stempel smile yang bertuliskan study hard. 

  Dalam pembentukkan pribadi muslim peserta didik di SMPN 21 

B.Lampung guru PAI selalu mengajrkan kepada peserta didik untuk 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala aktifitas sehari-hari. Apa yang 

sudah diketahui hendaknya selalu diamalkan, nilai-nilai ajaran Islam hendaknya 

selalu mewarnai setiap perkataan dan perbuatan.
148

 

  Dari hasil observasi dan wawancara tersebut terlihat bahwa guru PAI 

telah menjalankan perannya sebagai pemimpin kelas, dengan menciptakan 

suasana yang kondusif, memotivasi dan menyenangkan. Guru PAI juga selalu 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan memotivasi peserta didik agar senang 

dan semangat dalam belajar dan beribadah. 

                                                           
 

147
Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 21 B.Lampung, Wawancara 28 November 2016.  

 
148

Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 21 B.Lampung, Wawancara, 28 November 

2016.   



 
 

 

 2. Guru PAI Sebagai Pendidik 

  Sebagai seorang guru PAI selain berperan sebgaai pemimpin, guru PAI 

juga berperan sebagai pendidik selain mengajarkan ilmu pengetahuan agama guru 

PAI juga menanamkan nilai-nilai ajaran Islam agar peserta didik selalu 

berkepribadian muslim dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Guru PAI 

selalu membimbing dan membina peserta didik dalam kegiatan keagamaan seperti 

memperingati hari-hari besar Islam, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, 

jum‟at berinfaq, lomba-lomba keislaman, kegiatan sanggar keagamaan dan 

kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
149

 

  Upaya pembentukkan kepribadian muslim pada peserta didik juga 

dilakukan secara kontinyu pada setiap kesempatan sehingga dapat membentuk 

pribadi muslim yang diharapkan. Setiap mengawali dan mengakhiri proses belajar 

mengajar sellau disampaikan pesan-pesan moral sehingga dapat emotivasi peserta 

didik untuk selalu melaksanakan kebaikan.
150

 

  Guru PAI dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik tidak hanya 

berlangsung di dalam kelas tetapi juga di luar-luar jam-jam pelajaran PAI, seperti 

pembinaan pada jam ekstrakulikuler, pendekatan pada jam istirahat dan pada saat-

saat bisa bersama peserta didik. Misalnya pada jam istirahat pada saat peserta 

didik makan diingatkan untuk berdo‟a terlebih dahulu, tidak sambil jalan dan 

berdiri serta menggunkaan adab-adab ketika makan. Mengingatkan peserta didik 

untuk membaca istighfar ketika berucap dan bersikap yang tidak sesuai dengan 
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tuntunan agama Islam, mengucapkan rasa syukur dengan hamdalah ketika 

mendapat nikmat dari Allah SWT dan sebagainya.
151

 

  Upaya pembentukkan pribadi muslim peserta didik juga dilakukan guru 

PAI misalnya dengan melaksanakan kegiatan pesantren kilat, siraman rohani pada 

saat sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah setiap hari. 

  Dari hasil dokumteasi dan wawancara guru PAI telah berperan sebagai 

pendidik bukan hanya pada jam-jam pelajaran tetapi juga di luar jam pelajaran. 

Guru PAI dalam membentuk pribadi muslim bukan hanya menanamkan ilmu 

pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 

 

 3. Guru PAI Sebagai Motivator 

  Peran guru PAI sebagai motivator telah berjalan dengan baik, dimana 

para guru PAI selalu bekerja sama dalam membimbing dan memotivasi peserta 

didik untuk selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk 

pribadi muslim yang diharapkan pada diri masing-masing peserta didik. Misalnya 

peserta didik yang sudah khatam membacaAl-Qur‟an berhak mendapatkan medali 

dan piagam pada saat acara khataman Al-Qur‟an yang diselenggarakan guru PAI 

setiap tahunnya. 

  Peran guru PAI sebagai motivator dalam upaya pembentukan pribadi 

muslim peserta didik juga dilakukan dengan memotivasi peserta didik agar dapat 

rajin menghafal ayat suci Al-Quran yang dimotivasi dengan adanya kegiatan 

sanggar tahfizh. Guru PAI juga memotivasi peserta didik untuk selalu tekun 

dalam menuntut ilmu dengan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu 

karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan derajatnya akan ditinggikan 
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oleh Allah SWT.
152

 Guru PAI juga selalu mengingatkan peserta didik bahwa 

apabila kita senantiasa melaksanakan kebaikan maka kita akan mendapat ganjaran 

pahala yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang abadi kelak dan kita 

akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Peserta didik juga 

dimotivasi untuk melaksnakan sholat berjamaah, mengucapkan salam apabila 

bertemu dengan sesama muslim, berpakaian sesuai dengan  tuntunan agama  

Islam, membiasakan pola hidup bersih serta selalu mengamalkan ajaran Islam 

yang diwajibkan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. 

 

 4. Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Teladan 

  Guru PAI juga telah berperan sebagai teladan bagi peserta didik dimana 

guru PAI selalu menajdi motor penggerak dan teladan dalam pembentukkan 

pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Keteldanan yang ditunjukkan 

oleh guru PAI seperti pada saat adzan guru PAI menghentikan segala aktifitas dan 

mengajak peserta didik untuk bersama-sama menyimak kumandang adzan yang 

sedang terdengar, mengajak peserta didik untuk sholat berjamaah, bersama-sama 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah degan  niat karena Allah SWT, berinfaq 

dan bersodaqoh dengan keihklasan, menunjukkan sikap dan perkataan yang patut 

menjadi teladan bagi peserta didik seperti membiasakan MAGIC WORD seperti 

kata-kata maaf, tolong, terimakasih, dan menggunkan kalimat-kalimat tasbih, 

tahmid, tahlil, istighfar, istirja, hamdalah dll sesuai dengan keadaan yang 

dihadapi.
153

 

  Dalam pembentukkan pribadi muslim peserta didik guru PAI juga 

menggunakan metode pembiasaan dimana guru bersama-sama peserta didik agar 

senantiasa terbiasa membantu orang yang membutuhkan bantuan, sholat dhuha 

setiap hari, tadarrus, berdo‟a sebelum melakukan sesuatu, mengamalkan puasa-
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puasa sunnah, rajin berinfaq, menjaga kebersihan, menebarkan salam, bertutur 

kata yang baik dan sopan, menjaga silaturahmi, menghargai dan menghormati 

sesama, selalu disiplin datang dan pulang sekolah sesuai dengan aturan sekolah 

yang telah ditetapkan.
154

 

 

 5. Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Fasilitator 

  Guru PAI di SMPN 21 B.Lampung telah berpean sebagai fasilitator 

dimana guru PAI selalu berusaha mengadakan dan menyediakan berbagai media 

pembelajaran seperti membuat buku materi pembelajaran sendiri, buku 

monitoring untuk kegiatan pembiasaan sebelum proses belajar mengajar dimulai. 

Menyediakan buku-buku keagamaan seerti buku kisah-kisah teladan buku Iqro‟, 

alat-alat peraga seperti miniatur ka‟bah, huruf-huruf hijaiyah, CD-CD interaktif 

yang memuat materi pembelajran yang model dan suara diperankan langsung oleh 

peserta didikdan para guru agama SMPN 21 B.Lampung, pemberian materi 

pembelajaran dengan menggunakan LCD serta banner-banner yang memuat alat 

peraga pembelajaran dan pesan-pesan moral lainnya.
155

 

  Dalam proses pembentukkan pribadi muslim seperti yang diungkapkan 

oleh Ummi Siti Fatimah misalnya dalam membentuk pribadi muslim peserta didik 

agar taat menjalanlan perintah Allah SWT yang salah satunya adalah ketaatan 

dalam melaksanakan perintah sholat lima waktu, para peserta didik diberikan 

tuntunan dan pemahaman tentang pelaksanaan sholat yang benar. Para peserta 

didik secara langsung diajak praktek sholat di musholla dengan dibimbing 

bagaimana bacaan dan gerakan sholat yan g benar.
156

 

  Pada kesempatan lain menurut Ummi Yuli nur Endah dalam pembentukkan 

pribadi muslim peserta didik agar dapat mengenal seni kaligrafi huruf-huruf Al-
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Qur‟an ppara peserta didik difasilitasi untuk mempelajari seni kaligrafi. Para 

peserta didik diajak ke luar kelas menuju lapangan sekolah yang memang 

disediakan oleh SMPN 21 B.Lampung sebagai tempat peserta didik mulai dari 

kelas satu sampai kelas tiga untuk mengembangkan dan mempraktekkan langsung 

materi yang telah disampaikan oleh guru.
157

 Dalam memberikan pemahaman 

tentang bacaan-bacaan surah pendek beserta arti dan isi kandungan misalnya 

dalam memberikan pemahaman tentang surah Az-Zalzalah menurut abi 

Amiruddin agar terbentuk pribadi muslim peserta didik yang taat dengan 

berpedoman pada firman Allah SWT yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an 

maka peserta didik diajak masuk kedalam situasi yang menggambarkan tentang 

kegoncangan yang dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Peserta didik 

ditayangkan film tentang kedahsyatan hancurnya bumi pada saat terjadinya hari 

kiamat misalnya fil tentang tsunami.
158

 

  Dari hasil observasi dan wawancara terlihat bahwa guru PAI dalam 

menjalankan perannya sebagai fasilitator, yakni menggunkaan berbagai strategi 

dan media yang tepat dalam agar terbentuknya pribadi muslim pada diri masing-

masiing peserta didik. 

 

 6. Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Evaluator 

  Guru PAI juga telah melaksanakan perannya sebagai evaluator, dimana guru 

PAI selalu  mengadakan evaluasi tentang upaya-upaya pembentukkan pribadi 

muslim pesertad idik antara lain yaitu dengan cara memanfaatkan proses apersepsi 

pada setiap awal proses belajar mengajar dan post test di akhir pembelajaran, 

kemudian mengadakan penilaian harian, tengah semester dan akhir semester 

dengan menggunakan berbagai macam format penilaian yang mencakup aspek 
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skill, attitude dan knowledge. Penilaian yang dilakukan oleh guru PAI SMPN 21 

B.Lampung meliputi tentang aspek keterampilan, ilmu pengetahuan dan sikap. 

Melalui proses pembiasaan selama 45 menit sebelum proses belajar mengajar 

dimulai seperti evaluasi tentang pemahaman terhadap bacaan surah-surah pendek, 

hadits-hadits pilihan, do‟a-do‟a sehari-hari, pelaksanaan sholat lima wkatu, 

pelaksanaan membaca Al-Qur‟an atau Iqro‟, ibadah puasa. Guru PAI juga selalu 

mengevaluasi perkembangan peserta didik dalam upaya pembentukan pribadi 

muslim yang akan diharapkan dengan panduan buku monitoring kegiatan 

keagamaan yang disusun oleh team guru PAI SMPN21 B.Lampung dan 

pengamatan terhadap perkembangan pribadi muslim peserta didik baik pada jam-

jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran.
159

 

  Dari hasil observasi telah nampak bahwa guru PAI telah melaksanakan 

perannya sebagai evaluator. Guru PAI dalam melaksanakan penilaian mencakup 

aspek skill atau keterampilan, attitude atau sikap dan knowledge atau aspek ilmu 

pengetahuan. Dalam mengadakan penilaian guru PAI memberikan penghargaan 

maupun hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam. 

 7. Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pengajar 

  Dari hasil wawancara dengan kepala SMPN 21 B.Lampung Ibu Yuliyati 

bahwa dari hasil suvervisi yang beliau laksanakan setiap bulannya para guru PAI 

di SMPN 21 B.Lampung telah menjalankan perannya sebagai pengajar dengan 

membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar di 

sekolah. Hasil dokumentasi berupa instrumen suvervisi, ada beberapa hal yang 

harus dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru di SMPN 21 B.Lampung juga 

menunjukkan bahwa guru PAI telah melakukan perannya sebagai pengajar dengan 

baik.
160
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  Adapun point-point yang telah dikuasai oleh guru PAI SMPN 21 

B.Lampung adalah membuat program tahunan, program semester, silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender pendidikan, membuat agenda 

pembelajaran, membuat daftar nilai, membuat analisis hasil belajar, membuat 

analisis kriteria ketuntasan mengajar, membuat analisis pemetaan standar 

kompetensi, dan kompetensi dasar, membuat analisis butir soal dan bank soal. 

Dalam proses pembelajaran apabila materi pelajaran yang memerlukan praktek 

secara langsung seperti materi sholat, wudhu, mengaji maka guru PAI secara 

langsung praktek bersama peserta didik.
161

 

  Dari hasil observasi bahwa guru PAI di SMPN 21 B.Lampung telah 

melakukan perannya sebagai pengajar dengan membuat dan melaksankan semua 

administrasi pembelajaran yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru 

pendidikan agama Islam. Namun hasil yang diharapkan belum maksimal karena 

masih rendahnya minat, semangat dan kesadaran peserta didik untuk 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang telah disampaikan oleh guru 

pendidikan agama Islam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran guru pendidikan agama Islam 

dalam membentuk pribadi muslim siswa SMPN 21 B.Lampung, maka 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi muslim 

siswa SMPN 21 Bandar Lampung antara lain: a. Peran sebagai pemimpin, b. 

Peran sebagai pendidik, c. Peran sebagai motivator, d. Peran sebagai teladan, e. 

Peran sebagai fasilitator.  

 Usaha-usaha guru pendidikan agama Islam dalam membentuk pribadi  

muslim siswa SMPN 21 Bandar Lampung antara lain : a. Sholat dhuha 

berjama‟ah, b. Tadarus, c. Sholat dhuhur berjama‟ah, d. Pengajian fiqh. 

 Metode yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

pribadi muslim siswa SMPN 21 Bandar Lampung antara lain : a. Metode 

ceramah, b. Metode teladan, c. Metode tanya jawab, d. Metode demonstrasi, e. 

Metode diskusi, f. Metode konseling, g. Metode latihan dan pembiasaan, h. 

Metode hukuman dan ganjaran.  

 Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam membentuk pribadi 

muslim siswa SMPN 21 Bandar Lampung antara lain : a. Faktor penghambat 1) 

Waktu : terbatasnya waktu dalam membentuk pribadi muslim siswa, 2) 

Terbatasnya pengawasan dari sekolah, 3) Lingkungan siswa, 4) Latar belakang 

siswa yang berbeda-beda, 5) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, 6) 

Minimnya pendidikan agama orang tua dan perhatian orang tua, 7) Perkembangan 

informasi yang tidak mengenal batas. b. Faktor pendukung  1) Adanya kerja sama 

antara sekolah dan orang tua dalam mengawasi, mendidik dan membina siswa, 2)  



 
 

Lingkungan sekolah yang masih kental dengan kegiatan keagamaan, 3) 

Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, 4) Adanya tata tertib di sekolah.  

B. Saran-saran  

  1. Pihak sekolah lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap siswanya.  

 2. Lebih melengkapi sarana dan prasarana.  

 3. Senantiasa menjalin kerja sama dengan orang tua siswa dalam      

     mengawasi  pergaulan siswa.  

 4.Siswa senantiasa rajin mengikuti kegiatan sekolah dengan kesadaran   

    sendiri.  
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