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ABSTRAK

Fenomena kenakalan remaja makin meluas akhir-akhir ini. Tujuan umum 
Pendidikan Agama Islam merujuk kepada al-Qur'an dan hadits, ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan agama 
berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi 
muslim yang beriman teguh yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia.

Penelitian ini lakukan di SMAN 8 Bandarlampung pada bulan Juli 2016. 
Hasil studi pendahuluan, penulis memperoleh keterangan bahwa, beberapa siswa-
siswi memiliki akhlak yang kurang baik, diantaranya: terlamat datang ke sekolah, 
membolos jam pelajaran dengan menongkrong di kantin, mengeluarkan pakaian 
(tidak rapih), memakai rok pendek, melawan guru, tidak bertegur sapa yang baik, 
tidak menghormati, berkata kasar, merokok, tidak melaksanakan solat berjamaah 
di mushola sekolah, tidak melaksanakan tugas piket, tidak mengerjakan tugas 
mata pelajaran (PR), bahkan menggunakan narkoba. Rumusan masalah penelitian 
ini adalah “bagaimanakah upaya guru pendidikan agama islam dan kepala sekolah
dalam membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung?”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan apa sajakah 
upaya yang dilakukan oleh guru PAI dan kepala sekolah dalam membina akhlak 
siswa kelas X di SMAN 8 Bandarlampung.

Pembinaan sikap dan prilaku anak mempunyai metode tersendiri. Menurut 
Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode pembinaan akhlak yang efektif 
diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, memberi nasehat, memberi 
perhatin khusus, membiasakan anak melakukan yang baik, dan memberi 
hukuman.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data utama adalah guru PAI dan 
kepala sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan tahapan reduksi data, penyajian 
data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, guru PAI dan kepala sekolah telah 
melakukan pembinaan akhlak siswa kelas X dengan menggunakan berbagai 
metode diantaranya dengan menasehati, memberikan keteladanan kepada peserta 
didik, membiasakan anak melakukan hal baik, juga memberikan hukuman pada 
anak yang berprilaku buruk. Namun, upaya pembinaan akhlak siswa di SMAN 8 
Bandar Lampung harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi.

Kata kunci: Upaya pembinaan akhlak, pembinaan akhlak siswa, pembinaan 
akhlak siswa oleh guru PAI dan kepala sekolah
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MOTTO

 لَۡیوَۡمٱَو للََّھٱلَِّمن َكاَن َیرُۡجوْا  �ُأسَۡوٌة َحَسَنة للَِّھٱَكاَن َلُكمۡ ِفي َرُسوِل  لََّقدۡ
 ٢١ا �َكِثیر للََّھٱَوَذَكَر  لۡٓأِخَرٱ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan 

yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

[QS. Al-Ahzaab: 21]
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kenakalan remaja makin meluas akhir-akhir ini. Kenakalan 

remaja menjadi suatu potret buruk bagi keadaan akhlak remaja Indonesia. Bahkan 

hal ini sudah terjadi sejak dulu. Para pakar baik pakar hukum, psikolog, pakar 

agama dan lain sebagainya selalu mengupas masalah yang tak pernah habis-

habisnya ini. Kenakalan Remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah 

putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun 

ke tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Masalah kenalan remaja 

merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan 

dengan arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi 

yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, disamping 

memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, di sisi lain 

juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan 

masyarakat.

Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) menunjukkan 

jumlah remaja di Indonesia mencapai 30 % dari jumlah penduduk, jadi sekitar 1,2 

juta jiwa. Hal ini tentunya dapat menjadi asset bangsa jika remaja dapat 

menunjukkan potensi diri yang positif namun sebaliknya akan menjadi petaka jika 
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remaja tersebut menunjukkan perilaku yang negatif bahkan sampai terlibat dalam 

kenakalan remaja.1

Berdasarkan hasil survey BKKBN pada tahun 2012 terkait kondisi remaja 

di Indonesia saat ini, menghasilkan gambaran sebagai berikut :

1. Pernikahan usia remaja

2. Sex pra nikah dan Kehamilan tidak dinginkan

3. Aborsi 2,4 jt : 700-800 ribu adalah remaja

4. MMR 343/100.000 (17.000/th, 1417/bln, 47/hr perempuan meninggal) 

karena komplikasi kehamilan dan persalinan

5. HIV/AIDS: 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi (fenomena gunung 

es), 70% remaja

6. Miras dan Narkoba.

Adapun Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan UI menunjukkan :

1. Jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1,5% dari populasi atau 3,2 juta 

orang, terdiri dari 69% kelompok teratur pakai dan 31% kelompok pecandu 

dengan proporsi laki-laki sebesar 79%, perempuan 21%.

2. Kelompok teratur pakai terdiri dari penyalahguna ganja 71%, shabu 50%, 

ekstasi 42% dan obat penenang 22%.

                                                            
1http:// ntb.bkkbn.go.id /lists/artikel/ dispform.aspx?id = 673&contenttypeid=0x0/, akses 

tenggal 12 desember 2016, 19:45
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3. Kelompok pecandu terdiri dari penyalahguna ganja 75%, heroin / putaw 

62%, shabu 57%, ekstasi 34% dan obat penenang 25%.

4. Penyalahguna Narkoba Dengan Suntikan (IDU) sebesar 56% (572.000 

orang) dengan kisaran 515.000 sampai 630.000 orang.

5. Beban ekonomi terbesar adalah untuk pembelian / konsumsi narkoba yaitu 

sebesar Rp. 11,3 triliun.

6. Angka kematian (Mortality) pecandu 15.00 orang meninggal dalam 1 

tahun.

Angka-angka di atas cukup mencengangkan, bagaimana mungkin anak 

remaja yang masih muda, polos, energik, potensial yang menjadi harapan 

orangtua, masyarakat dan bangsanya dapat terjerumus dalam limbah kenistaan, 

sungguh sangat disayangkan. Tanpa disadari pada saat ini, di luar sana anak-anak 

remaja kita sedang terjerat dalam pengaruh narkoba, miras, seks bebas, aborsi dan 

kenakalan remaja lainnya. Bahkan angka-angka tersebut diprediksikan akan terus 

menanjak, seperti fenomena gunung es, tidak tampak di permukaan namun jika 

ditelusuri lebih dalam ternyata banyak ditemukan kasus kasus yang cukup 

mengejutkan.

Remaja Indonesia hari ini, sebagian besarnya adalah pelajar yang 

merupakan siswa-siswi di sebuah sekolah. Sekolah menengah pertama (SMP) 

adalah sekolah yang berisikan siswa siswi dengan kisaran usia 12 sampai 15 tahun 

yang termasuk dalam kategori  usia remaja awal. Selanjutnya sekolah menengah 

atas (SMA) yang  siswa siswinya berusia sekitar 15 sampai 18 tahun yang 
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merupakan remaja dalam artian yang sesungguhnya. Di sekolah, mereka 

menjalankan proses pendidikan dan menjalani kehidupan sehari-hari bersama 

guru, staf sekolah dan teman teman sebayanya.

Definisi Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2

Dari pengertian di atas, pendidikan mencakup tiga aspek. Pertama, usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. 

Pendidikan harus disiapkan dengan matang mulai dari mutu guru, kelas, media, 

metode, evaluasi, hingga prasarana pendukung keberhasilan pendidikan.

Kedua, potensi siswa berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tujuan 

pendidikan melahirkan manusia yang pintar, terampil, dan saleh; manusia yang 

memiliki iptak dan iptek; manusia yang terampil dan baik terhadap sesma dan 

Tuhan.

Sejarah manusia dan bangsa membuktikan bahwa pendidikan harus 

mengutamakan pembentukan spiritualis dan emosional siswa dibanding 

intelektualitas siswa. Menjadi manusia utuh dan sempurna tidak bisa bermodal 

                                                            
2 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan dan Praktik, (Jakarta; CV 

Kencana, 2015) hlm. 9
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kecakapan intelektual an sich, tetapi memerlukan kecakapan spiritual dan 

emosional.

Ketiga, ilmu yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan bangsa. 

Tujuan akhir dari sekolah dan kuliah yaitu agar manusia bisa hidup bahagia dan 

membahagiakan orang lain. 

Pendidikan adalah usaha sadar utuk mengembangkan akhlak keterampilan, 

dan pengetahuan anak dan pemuda di sekolah atau rumah, agar hidup mereka 

bahagia dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.3

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat 

pendidikan sebagai usaha orangtua bagi anak-anaknya dengan maksut menyokong 

kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan 

jasmani yang ada pada anak-anak.4

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh 

eksistensi pendidikan, jika pendidikan memiliki kualitas tinggi akan memberikan 

output sumber daya manusia yang mumpuni; tidak hanya dalam soal daya saing 

sebagai pelaku pembangunan negara, tetapi juga berkarakter sebagai khalifah fil 

ardhi. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dillakukan tidak hanya 

untuk memanusiakan manusia, tetapi juga agar manusia menyadari posisinya 

                                                            
3 Ibid, hlm. 11
4 N. Driyarka, Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm.87 
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sebagai khalifah fil ardhi yang pada gilirannya akan meningkatkan dirinya untuk 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan berilmu serta beramal soleh.5

Posisi manusia sebagai khalifah di bumi adalah sesuai dengan ajaran 

Islam. Sejak indonesia merdeka, pendidikan Islam baik sebagai mata pelajaran 

dan juga sebagai kelembagaan pendidikan telah dimasukkan ke dalam sistem 

pendidikan nasional.

Rekomendasi konferensi internasional pendidikan islam di Universitas 

King Abdul Aziz Jeddah tahun 1997 mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istiah ta’lim, tarbiyah, dan ta’dib. 

Berdasarkan pemaknaan ini, Abdurrahman Al-Nahlawy menyimpulkan bahwa 

pendidikan Islam terdiri dari empat usur, yaitu: pertama, menjaga dan memelihara 

fitrah anak menjelang baligh; kedua, mengembangkan seluruh potensi; ketiga, 

mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan; dan keempat, 

dilaksanakan secara bertahap.6

Dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah 

untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia 

sebagai makhluk Allah SWT agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.7 Tujuan pendidikan 

                                                            
5 Moh. Haitami salim, syamsul kurniawa. Studi Ilmu pendidikan islam, (yogyakarta; ar-

ruzz media, 2012) cet 1 hal. 5
6 Abdurrahman al-nahlawy, ushul at-tarbiyah al-islamiyah wa asalibuha, (beirut: dar al-

fikr, 1989), hlm. 32
7  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1986), hal. 

57
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Islam adalah membina dan memupuk akhlakul karimah. sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

ُبِعْثُت ِلُا َتِمَم َمَكا ِر َم عن ابي ھر یرة رضي اهللا عنھ قال : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : ِانََّما 

اْلَاْخال

Artinya: ”Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu (semoga Allah 

meridlainya) ia berkata, bahwa Rasulallah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah 

bersabda: 

"Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak 

(manusia)”.8

Fungsi pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab, memperlihatkan bahwa, 

pendidikan islam dan pendidikan nasional, keduanya sama sama merujuk pada 

tujuan utama pendidikan yaitu memanusiakan manusia, sehingga manusia 

menjadi manusia yang seutuhnya yang memiliki akhlakul karimah dalam setiap 

perilaku di segala aspek kehidupannya. 

                                                            
8 Ibid, hlm. 63
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Pendidikan merupakan tanggungjawab kita bersama. Orang tua, guru, dan  

masyarakat memiliki peranan masing-masing yang harus dilaksanakan agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai.

Orang tua, bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada anak di 

rumah. Pendidikan dari orang tua di rumah, akan menjadi bekal bagi anak di 

kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, guru bertugas memberi pendidikan di 

sekolah, dan masyarakat bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang baik 

untuk anak.

Lembaga pendidikan, merupakan tempat dimana siswa siswi menimba 

ilmu pengetahuan. Di Indonesia, lembaga pendidikan telah terbagi menjadi tingat 

dasar, tingat menengah dan tigkat perguruan tinggi.

Sekolah, sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang ada, adalah 

suatu tempat yang dipercayai sebagai tempat untuk menempa seseorang dalam 

mengembangkan kapasitas intelektual, di mana ribuan teks dan buku diajarkan 

dan dibaca secara reguler dan inspiratif melalui serangkaian proses belajar 

mengajar yang baik, maka tak mengherankan jika sampai saat ini masih banyak 

orang menaruh harapan terhadap eksistensi sekolah.9

Kepala sekolah sebagai manager, adalah salah satu sosok yang memiliki 

peranan penting dalam menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menuju 

kepada terwujudnya semua warga sekolah yang berakhlakul karimah. Selain itu, 

di sekolah, yang juga bertanggungjawab memberikan pendidikan adalah sang 
                                                            

9 Ahmad Baedowi, Calak Edu (Esai-Esai Pendidikan), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012) 
Cet. 1 Hlm. 12
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guru. Semua guru di sekolah merupakan tauladan bagi setiap murid. Tak ada yang 

dapat menggantikan posisi guru dalam pendidikan. Keberhasilan pendidikan ada 

pada kompetensi guru. Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, profesional, kepemimpinan dan spiritual. 

Peranan guru dalam proses belajar mengajar dirasakan sangat besar 

pengaruhnya terhadap tingkah laku anak didik. Untuk dapat mengubah tingkah 

laku anak didik sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu seorang guru yang 

profesional yaitu guru yang mampu menggunakan komponen pendidikan 

sehingga proses belajar mengajar tersebut berjalan dengan baik.10

Untuk menciptakan anak didik (manusia) dewasa asusila, seorang guru 

harus memilki kepribadian dewasa asusila. Guru bukan hanya mengajar , tetapi 

dia juga harus mendidik. Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi 

orang yang pandai ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan watak anak didik tidak 

dibangun dan dibina. Untuk menbangun jiwa dan watak anak didik, maka 

mendidiklah, karena mendidik adalah kegiatan transfer of values (memindahkan 

sejumlah nilai kepada anak didik).

Guru sebaiknya menyadari bahwa kesusilaan bukan hanya bertingkah laku 

yang sopan, bertindak dengan lemah lembut, taat dan berbakti kepada orang tua 

saja tetapi juga cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan 

                                                            
10 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, h. 60
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Negara, termasuk norma-norma kesusilaan yang harus dikembangkan dan 

ditanamkan dalam hati saubari anak didik.11

Inti sosok guru ada pada kepribadian atau karakternya. Karena itu, tidak 

semua orang bisa menjadi guru.  Guru adalah sosok tauladan setiap murid yang 

ada di sekolah. Kepribadian dan karakter guru, itulah yang menjadi panutan 

peserta didik. Tauladan yang baik akan berdampak pada hasil yang baik yang 

akan tercermin pula pada perilaku peserta didik sehari-hari di sekolah. Karena, 

metode teladan tidak membutuhkan penjelasan. Peserta didik hanya akan melihat, 

lalu melakukan seperti yang dicontohkan.

Semua guru, bertanggungjawab memberikan pendidikan moral dan akhlak 

yang baik kepada seluruh siswa. Bahkan tak hanya guru, lingkungan sekolah pun 

harus dibangun untuk mendukung tujuan pendidikan moral dan akhlak seluruh 

warga sekolah.

Bila kita kembali merujuk pada tujuan umum Pendidikan Agama Islam 

adalah untuk mencapai kwalitas yang disebutkan oleh al-Qur'an dan hadits, dan 

juga fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.12

                                                            
11 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anaka Didik dalam Interaksi Edukatif, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2000, h. 30
12 H.Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang; UIN Maliki Press, 2010), hlm. v 
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Dengan demikian, pendidikan agama bertugas untuk membimbing dan 

mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim yang beriman teguh sebagai 

refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama 

yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari 

pendidikan agama itu.

Pendidikan agama, merupakan salah satu pendidikan dasar yang wajib 

diberikan kepada setiap manusia yang hidup di dunia. Pendidikan agama 

merupakan salah satu poros dalam pelaksanaan kehidupan seseorang. Pendidikan 

agama adalah pendidikan yang sangat penting untuk keberalangsungan kehidupan 

seluruh makhluk di dunia. Karna setiap agama memiliki rules of life, agar seluruh 

kegiatan dalam kehidupan berjalan harmonis. Pendidikan agama yang didapat 

seseorang, lalu diterapkan olehnya, akan menjadi cerminan perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan agama, termasuk salah satu mata pelajaran yang diberikan di 

sekolah. Dalam kaitannya dengan pendidikan agama di Indonesia yang sebagian 

besar penduduknya mayoritas beragama Islam, pendidikan agama di sekolah 

umum dikenal dengan mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi perkerti. 

Sedangkan di madrasah, dikenal berbagai macam mata pelajaran pendidikan 

agama islam yang diantaranya terbagi dalam mata pelajaran aqidah akhlak, mata 

pelajaran alqur’an hadits, mata pelajaran fiqih, mata pelajaran sejarah kebudayaan 

islam, dan tambahannya adalah mata pelajaran bahasa arab.
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Pendidikan agama merupakan dasar yang sangat penting. Mengingat hal 

tersebut, bisa dikatakan bahwa, tanggung jawab dan tugas seorang guru agama 

lebih besar dalam pembinaan moral dan akhlak siswa di sekolah. Bisa dikatakan, 

akhlak anak akan baik jika akhlak gurunya baik, juga lingkungan keluarga dan 

sekolahnya baik.

Melihat fenomena perilaku peserta didik saat ini, penulis merasa heran. 

Saat ini, seperti kita ketahui bersama, seperti ada yang salah degan sistem 

pendidikan di  Indonesia. Begitu banyak perilaku menyimpang yang dilakukan 

para remaja  yang biasanya merupakan siswa dari suatu sekolah. 

Selain data hasil survey BKKBN yang telah diuraikan sebelumnya, salah 

satu kasus yang menampakkan ketidakberhasilan pendidikan negara kita yang 

bisa kita ingat kembali adalah aksi tawuran antar pelajar yang terjadi  sekitar 

tahun 2013 lalu di Jakarta. Ilham Kadir (peneliti LPPI dan MIUMI Indonesia 

Timur) yang berkantor di Makassar, menulis pada koran lokal :

“bermula dari saling serangnya anatara SMA Negeri 6 dan tetangganya, 

SMA Negeri 70 Jakarta yang berujung pada tewasnya seorang siswa dari SMA 

Negeri 6, Alawy Yusianto Putra, anak periang berusia 15 tahun itu meregang 

nyawa setelah ditusuk sebilah pisau tepat di dadanya, peristiwa ini terjadi pada 24 

September lalu. Hanya berselang dua hari, tepatnya Rabu, 26 September, tawuran 

kembali pecah, kali ini SMA Yayasan Karya 66 versus SMK Kartika Zeni di jalan 

Minangkabau Jakarta, satu siswa kembali tercabut nyawanya dengan paksa, Deni 
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Januar berumur 17 tahun bersimbah darah karena tersabet celurit pada perut dan 

pinggangnya”.13

Beberapa fakta di atas memberikan gambaran umum kepada kita bahwa, 

penyimpangan penyimpangan perilaku yang terjadi sudah kian menghawatirkan. 

Generasi bangsa saat ini bisa dikatakan krisis moral dan akhlaknya. Hal ini 

memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesenjangan yang sangat jelas antara 

tujuan pendidikan yang sangat mulia dengan realita yang ada saat ini.

Kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran, 

narkoba, bullying, dan lain sebagainya, juga marak dilakukan oleh pelajar, baik 

siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Hal ini tentu saja membuat kita 

heran, mengapa bisa seorang anak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. 

Pendidikan yang diberikan di sekolah seperti tidak berbekas, tidak melekat di hati 

peserta didik. Inilah miris nya realita yang terjadi dengan remaja Indonesia saat 

ini.

Sudah seharusnya semua pihak, baik orang tua, kepala sekolah, dan guru 

yang bertanggung jawab dalam pendidikan serta seluruh masyarakat menyadari 

bahwa dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang pesat pada 

zaman dimana tak ada batasan bagi dunia (border less world) memberi dampak 

yang sangat besar yang jika tidak disadari, diantisipasi dan diatasi bersama akan 

semakin menghancurkan generasi yang menjadi harapan kita semua. 

                                                            
13 Ilham kadir, Tawuran, Potret Buram Pendidikan, dalam 

http://www.ilhamkadir.lppimakassar.com/2013/02/tawuran-potret-buram-pendidikan.html, diakses 
12 Agustus 2016
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Lagi-lagi, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sampai hari 

ini masih sangat besar pengaruhnya dalam internalisasi nilai-nilai akhlakul 

karimah, memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran dan tujuan pendidikan nasional. Terlebih lagi sekolah, dalam hal ini 

bisa kita fokuskan kepada kepala sekolah yang merupakan pemimpin di lembaga 

sekolah, juga guru, yang merupakan ujung tombak proses pendidikan di sekolah, 

terutama guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sudah seharusnya 

berperan lebih, dan berupaya maksimal dalam mendidik peserta didik sehingga 

menjadi manusia yang berakhlakul karimah sehingga kejadian kejadian yang telah 

disebutkan di atas tadi, yang membuat kita miris, bisa hilang dan tidak akan 

pernah terjadi lagi.

Saat ini, pendidikan moral dan akhlak semakin digalakkan oleh 

pemerintah,  melalui penerapan kurikulum 2013 yang menekankan pada ranah 

afektif siswa, dengan pendidikan karakter, diharapkan selain memiliki kecerdasan 

intelektual, siswa siswi juga cerdas secara emosional.

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam 

pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk 

mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai 

makhluk Allah SWT agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.14 Tujuan pendidikan Islam adalah 

membina dan memupuk akhlakul karimah. sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: ”Dari Abu Hurairah Radliyallahu 

                                                            
14  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1986), hal. 

57
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'Anhu (semoga Allah meridlainya) ia berkata, bahwa Rasulallah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam telah bersabda: 

"Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak 

(manusia)”.15

Akhlak, sangat erat kaitannya dengan perilaku sehari-hari. Siswa yang 

memiliki akhlak yang baik, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar aturan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku baik norma agama 

ataupun aturan aturan yang ada di sekolah.

Berdasarkan prasurvey penelitian yang penulis lakukan di SMAN 8 

Bandarlampung pada bulan Juli 2016, melalui proses wawancara awal dengan 

salah satu guru di SMAN 8 yang bernana ibu Yuliana, beliau mengatakan bahwa 

“beberapa siswa-siswi SMAN 8 Bandarlampung ini masih memiliki akhlak yang 

kurang baik, khususnya siswa siswi jurusan IPS.”16 Hal itu diuraikan dengan 

beberapa fakta. Saat ini, nilai akhir hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti mencakup 3 ranah, yaitu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Ketiga ranah tersebut memiliki ketentuan masing-masing 

dalam penentuan nilai siswa sesuai dengan pedoman penilaian Kurikulum 2013 

dan di dalam raport akhir semester disajikan per masing-masing ranah tersebut. 

Menurut sistem penilaian dalam Kurikulum 2013, penilaian sikap merupakan 

salah satu yang ditonjolkan dalam pembelajaran. Data hasil penilaian sikap dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester genap T.P. 

                                                            
15 Ibid, hlm. 63
16 Yuliana, S.Pd.I, guru SMAN 8 Bandarlampung, wawancara tanggal 20 juli 2016
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2015-2016 dari salah satu kelas yang penulis ambil sebagai sampel yaitu kelas XI 

IIS 2 (dua), adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nilai Sikap Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Semester 2 Kelas XI IIS 2 SMAN 8 Bandar Lampung T.P 2015/2016

N
o

Nama Siswa
Sikap 
Spirit

ual

Sik
ap 
Juj
ur

Sika
p 

Disi
plin

Sikap 
Tangg
ung-

jawab

Sik
ap 

Ped
uli

Sika
p 

Sant
un

Sik
ap 
Pro

-
akti

f

Sika
p 

Perc
aya 
Diri

Predi
kat

1 A. Rohman 3 3 4 4 4 4 3 3 B

2

Adyatma Putra 

Pratama 2 2 1 2 3 3 3 3

C

3 Aldi Gunawan 2 2 2 1 2 2 1 3 C

4 Alna  Oktavia 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3 B

5

Aprian Abung 

Narada 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

6 Apriyana 3 2 2 3,1 2 2 3 3 C

7 Betari Berjaya 2 2 2 3,1 2 2 2 2 C

8

Chintya 

Wulandari 4 4 4 4 4 3 3 3

A

9 Dela Sri Anika 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3 B
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1

0
Devi  Pratiwi

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

1

1
Fitri Handayani

3,7 3 4 4 4 4 4 4

A

1

2
Gustyawan

2 2 2 3 2 2 3 3

C

1

3
Hendrik Pratama

3 1 2 2 2 3 2 2

C

1

4
Ivan Falahi

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

1

5
Julia  Indahsari

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

1

6
Juliani

1 1 1 1 2 1 1 2

E

1

7
Laras Jayanti

3,7 4 4 4 4 4 4 4

A

1

8
M.Arizki Suhadi

3 2 2 3,1 2 2 2 3

C

1

9

M.Khoirul 

Anwar 1 2 1 3 2 1 1 1

D
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2

0

Masitoh  Ainun 

Jariah 4 4 4 4 4 4 4 4

A

2

1
Muhamad Restu

3 2 2 3 3 1 1 2

C

2

2

Muhammad 

Ilham Afandi 2 2 2 3 3 2 3 3

D

2

3
Mustopa Hasan

3 2 2 3 2 2 2 3

C

2

4

Nadila Dwi 

Wulandari 2 1 1 2 2 2 2 2

D

2

5
Novia  Sari

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

2

6
Pahrudin

2 2 3 2 2 2 3 3

D

2

7

Putri Indah 

Nurdianti 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

2

8
Ramanda

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

2

9

Relvin  Fadilah  

Frasa  D. 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B
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3

0

Reva  Tri  

Yulianti 2 2 2 2 2 2 3 2

D

3

1

Reza Renaldi 

Agatha 2 2 2 2 1 2 2 3

D

3

2
Rika Maulia

4 4 4 4 3 3,7 3 4

A

3

3

Ronna Indah 

Arfah 3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

3

4
Septiana

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

3

5
Siti Nur Baya

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

3

6
Sri Wahyuni

2 2 2 3,1 2 2 1 1

B

3

7
Tasnia Wati

3,7 3 3 3,1 3 3 3 3

B

3

8
Tedy  Syah

1 1 1 1 1 1 1 2

E

Sumber: aplikasi pengolahan data nilai sikap siswa kelas X kurikulum 2013 SMAN 8 
Bandar Lampung

Keterangan: 

A= Sangat baik, B= Baik, C= Cukup, D= Kurang, E= Sangat kurang
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Merujuk pada tabel di atas yang menunjukan data nilai sikap siswa, 

dengan ketentuan poin tertinggi dalam setiap ranah sikap siswa adalah dengan 

poin 4 dan poin terendah 1, dapat kita ketahui bersama bahwa, dari sejumlah 38 

siswa di kelas XI IIS 2, 4 orang siswa mendapat predikat akhir nilai sikap A, 16

orang siswa mendapat predikat nilai akhir B, 10 orang siswa mendapat nilai akhir 

sikap dengan predikat C,  6 orang siswa mendapat nilai akhir sikap dengan 

predikat D, dan 2 orang siswa mendapat predikat nilai sikap E.

Sistem penilaian sikap yang dilakukan guru, yaitu dengan beberapa teknik, 

seperti observasi, teman sejawat, penilaian diri. Yang paling berpengaruh dalam 

penilaian sikap adalah dengan metode observasi. Guru memperhatikan prilaku 

siswa sehari-hari di sekolah lalu menilainya. Hasil nilai di tabel di atas, 

merupakan hasil dari ketiga teknik penilaian sikap yang dilakukan guru agama. 

Siswa siswi yang mendapat predikat C, D, E, merupakan siswa siswi  yang 

memiliki perilaku yang buruk. Ibu yuliana mengatakan bahwa, jenis pelanggaran 

yang dilakukan diantaranya “anak anak berperilaku 1. tidak disiplin; terlamat 

datang ke sekolah, membolos jam pelajaran dengan menongkrong di kantin, 

mengeluarkan pakaian (tidak rapih), tidak memakai dasi, berambut gondrong, 

memakai rok pendek, memakai sepatu tidak standar sekolah. 2. tidak sopan; 

melawan guru, tidak bertegur sapa yang baik, tidak menghormati, berkata kasar, 

merokok. 3. Tidak religius; bermain main saat membaca doa, tidak ikut membaca 

al-qur’an rutin setiap pagi, tidak melaksanakan solat berjamaah di mushola 

sekolah. 4. Tidak bertanggung jawab; tidak melaksanakan tugas piket, tidak 
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mengerjakan tugas mata pelajaran (PR).” Beberapa siswa dengan predeikat nilai 

akhir C dan D berperilaku demikian. Tambahnya, “Siswa dengan predikat nilai 

sikap E, salah satunya ada menggunakan narkoba, dan salah satunya terhitung 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama sejumlah 25 hari dan diketahui 

berangkat dari rumah ke sekolah.”17

Melihat fakta bahwa sejumlah 17 orang siswa di kelas ini medapat nilai 

sikap dengan predikat C, D, E, penulis menganalisa bahwa ada suatu masalah 

yang terjadi di kelas ini. Apa yang menyebabkan mereka berprilaku demikian 

merupakan pertanyaan besar. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, bahwa 

setelah adanya masalah masalah tersebut, bagaimanakah guru khusushnya guru 

agama islam dalam menindaklanjuti masalah tersebut bertindak untuk 

memperbaiki akhlak dan prilaku siswa tersebut.

Berangkat dari masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian 

mengenai bagaimana upaya guru guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa di 

kelas X SMAN 8 Bandarlampung.

Pembinaan akhlak siswa, dilakukan oleh guru agama islam di sekolah. 

Namun, tidak mungkin guru bergerak sendiri dalam melakukan pembinaan 

akhlak. Banyak pihak terkait yang lebih kuat yang dapat menunjang pembinaan 

akhlak di sekolah. Guru agama, membina akhlak, erat kaitannya dengan guru 

bimbingan konseling. Selanjutnya, yang lebih berwenang membuat kebijakan-

kebijakan yang dapat mendukung dan menciptakan lingkungan yang baik dan 

berorientasi pada pembinaan akhlak adalah kepala sekolah. Bisa jadi, jika tak ada 

                                                            
17 Yuliana, S.Pd.I, guru SMAN 8 Bandarlampung, wawancara tanggal 20 juli 2016
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kepemimpinan yang baik dari kepala sekolah, usaha pembinaan akhlak oleh guru 

tidak ada gunanya. Misalnya, guru agama membuat peraturan setiap siswa harus 

melaksanakan solat zuhur berjamaah di sekolah, namun, tak ada aturan resmi dari 

sekolah untuk mewajibkan setiap siswa, maka bisa saja, siswa tidak ikut solat 

berjamaah di sekolah. Padahal, solat berjamaah memberikan pelajaran yang 

penting terkait menjalankan kewajiban seorang muslim dan mempererat ukhuwah 

islamiyah. Selain itu, kepala sekolah juga tak jarang menyerahkan semua kegiatan 

pendidikan kepada guru. Padahal, kepala sekolah juga meegang peran yang 

penting. Dengan gambaran sederhana seperti itu, maka penulis merasa, pembinaan 

akhlak penting juga dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah.

Pembinaan sikap dan prilaku anak mempunyai metode tersendiri. Menurut 

Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode pembinaan anak yang efektif 

diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, memberi nasehat, memberi 

perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang baik, memberi hukuman. 

Metode metode tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk guru dan 

kepala sekolah dalam melakukan upaya pembinaan akhlak siswa di sekolah 

sehingga tujuan untuk menciptakan siswa siswi yang memiliki akhlakul karimah 

dapat terwujud.

B. Fokus Penelitian

Mengingat pentingnya peran guru PAI dan kepala sekolah dalam 

pembinaan akhlak siswa seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, juga merujuk 
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pada pendapat Abdullah Nasikh Ulwan bahwa ada beberapa metode pembinaan 

anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, memberi nasehat, 

memberi perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang baik, memberi

hukuman, maka penulis berencana melakukan penelitian dan memfokuskan 

penelitian ini pada pendeksripsian apa saja upaya kepala sekolah dan 

bagaimanakah upaya yang dilakukan guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa di 

kelas X SMAN 8 Bandarlampung. Upaya tersebut dapat berupa metode yang 

sama dengan metode yang disebutkan dalam pendapat Abdullah Nasikh Ulwan 

juga dapat berupa metode lain yang dilakukan guru PAI dan kepala sekolah sesuai 

dengan fakta di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah utama penelitian sebagai berikut:

“Bagaimanakah upaya Guru PAI dan Kepala Sekolah dalam membina 

akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan peneitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana upaya guru PAI dan kepala sekolah dalam 

membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung.
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b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan 

mengenai bagaimana Upaya Guru PAI dan Kepala sekolah dalam 

membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung.

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas prosedur 

pembinaan akhlak sehingga upaya guru PAI dan Kepala sekolah dalam 

membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung lebih 

efektif.

3. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki cara guru 

membina akhlak siswa sehingga siswa di sini mendapatkan pendidikan 

akhlak yang lebih baik agar nantinya dapat meningkatkan akhlakul 

karimah dalam pribadinya. 

4. Bagi orang tua, penelitian ini sebagai sumber informasi bagaimana 

cara pembinaan akhlak anaknya di sekolah dan dapat pula diterapkan 

di rumah.

5. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan khususnya pendidikan 

Islam mengenai strategi guru PAI dan kepala sekolah dalam membina 

akhlak siswa.

6. Secara umum, penelitian ini penulis lakukan sebagai sumbangan 

pemikiran bidang pendidikan khususnya pendidikan agama islam 

dalam proses pembelajaran dengan penjabaran upaya guru PAI dan 
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Kepala sekolah dalam membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 

Bandarlampung.

Khususnya bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan yang bermafaat dan berharga sebagai calon pendidik.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pngertian Guru

Menurut Moh Uzer Usman mengatakan bahwa guru merupakan jabatan 

atau profesi yang menentukan keahliah khusus sebagai guru. 18 Guru pada 

dasarnya adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk membeimbing 

peserta didik,.19

Guru adalah seseorang yang potensial dibidang pembangunan, oleh karena 

itu setiap rencana kegiatan guru demi kepentingan anak didik sesuai dengan 

profesinya.

Guru menurut Muhammad Amin dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Pendidikan adalah merupakan tugas lapangan dalam pendidikan yang selalu 

bergaul secara langsung dengan murid dan objek pokok dalam pendidikan, oleh 

karena itu guru harus memnuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.20

Dalam pandangan masyarakat guru adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, didalam pendidikan formal, tetapi juga bisa 

di masjid, di rumah dan sebagainya. Seorangguru juga tidak hanya sekedar 

                                                            
18 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Remaja Rosdakarya, Bandung 2004), 

hlm. 5
19 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 200), hlm. 1
20 Moh. Amin, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Garoeda Buana, Pasuruan, 1992), hlm. 31
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menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga bertugas memebrikan wawasan 

kepada peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa  guru adalah seseorang yang bertanggung 

jawab terhadap pendidikan dengan bakat pengetahuan yang luas dan keahlian 

seorang guru.

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk meyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan dan latihan-latihan dengan 

memperhatikan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.21

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama 

islam adalah seorang pendidik yang melakukan kegiatan bimbingan, mengajar 

atau latihan secara terencana dan sabar untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islan dari peserta didik 

sehingga tercapainya tujuan Pendidikan Agama Islam, disamping untuk 

membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga membentuk kesalehan sosial 

yang diharapkan terbiasa dalam hubungan keseharian dengan manusia lainya serta 

dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan 

nasional dan bahkan persatuan dan kesaruan antar sesama manusia.

2. Syarat-syarat Guru Pendidikan Agama Islam

                                                            
21 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002), hlm. 

75
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Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat 

melakukanya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup 

dan kehidupanya mengabdi kepada masyarakat dan bangsa guna mendidik anak 

didik menjadi manusia asusila yang cakap, demokratis dan bertanggung jawab 

atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan Negara.

Banyak para ahli pendidikan yang membuat batasan sebagai calon seorang 

pendidik, khususnya dalam lembaga pendidikan formal, seperti yang 

dikemukakan oleh Zakiyah Darajat, yakni harus memenuhi beberapa persyaratan, 

diantaranya:

a) Taqwa kepada Allah SWT

Guru, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam tidak mungkin mendidik 

anak didik agar bertaqwa kepada Allah SWT, jika ia sendiri tidak 

bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya 

sebagaimana Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi umat 

manusia. Bahwa sejauhmana seorang guru mampu memberikan 

teladan kepada anak didiknya, sejauh itupulalah ia diperkirakan akan 

berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa dan 

Negara yang baik dan mulia.

b) Berilmu

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa 

pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan 

tertentu yang diperlukanya untuk suatu jabatan. Gurupun harus 
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mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam 

keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik meningkat sedangkan 

jumlah guru jauh dari cukup, maka terpaksa menyimpang untuk 

sementara waktu menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam 

keadaan sebenarnya ada patokan bahwa semakin tinggi pendidikan 

dan pada giliranya maka akan semakin tinggi pula derajat masyarakat.

c) Sehat jasmani

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan syarat bagi mereka yang 

melamar menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular 

umpamanya, dan itu sangat membahayakan kesehatan anak-anak 

didiknya. Disamping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergaiah 

dalam mengajara dan itu akan membuat anak didiknya malas. Kita 

kenal ucapan “mens sana in corpon sano”, yang artinya dalam tubuh 

yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Walaupun pepatah itu tidak tepat 

secara keseluruhan, tetapi keehatan badan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerapkali terpaksa absen 

dan tentunya itu sangat merugikan anak didik yang seharusnya 

mendapatkan ilmu dari gurunya tetapi malah gurunya tidak datang.

d) Berkelakuan baik

Budi pekerti sangat penting dalam pendidikan watak/karakter anak 

didik. Guru hasus menjadi teladan, karena anak didik bersifat suka 
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meniru. Diantaranya tujuan pendidikan yang yaitu membentuk akhlak 

yang mulia pada diri pribadi anak dan ini hanya mungkin dilakukan 

jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak 

mulia tidak mungkin dipercaya oleh semua kalangan untuk mendidik. 

Yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam 

adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang 

dicontohkan oleh pendidik umat yaitu Nabi Muhammad SAW.

Diantara akhlak mulia guru tersebut yaitu adalah mencintai jabatanya 

sebagai seorang guru, bersikap adil terhadap semua anak didiknya, 

beperilaku sabar dan tenang, berwibawa, bergembira, bersifat 

manusiawi, bekerjasama dengan guru-guru lainya, dan bekerjasama 

dengan masyarakat. Di Indonesia untuk menjadi seorang diatur 

beberapa persyaratan, yakni berijazah, sehat jasmani dan rohani, 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkpribadian yang luhur, 

bertanggung jawab dan berjiwa nasional.22

3. Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam

Seorang guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa 

kepribadian yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan 

tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan lembaga 

pendidikan tempat ia mengajar khususnya, kepribadian guru tersebut akan diserap 

                                                            
22 Syaiful Bhari Djamarah, Op. Cit, h. 34
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dan dicontoh oleh anak didik menjadi unsur dalam kepribadianya yang sedang 

tumbuh dan berkembang itu.

Jika pihak sekolah ingin membina anak menjadi seorang muslim yang 

bertaqwa dan berakhlak mulia, maka semua guru yang mengajar di sekolah 

tersebut harus mempunyai kepribadian muslim, bertaqwa, berakhlak mulia, 

terlebih lagi guru Pendidikan Agama Islam, karena anak didik pada pertumbuhan 

kecerdasanya masih dalam tahap permulaan dan perkembangan kepribadian, bagi 

mereka lebih banyak contoh dan latihan. Apabila guru benar-benar memenuhi 

syarat, maka pembinaan kepribadian anak didik akan dilaksanakan dengan 

mudah, sebab contoh yang disertai dengan latihan, secara berangsur-angsur dapat 

membiasakan mengamalkan Agama Islam, dan selanjutnya akan menumbuhkan 

rasa cinta kepada Agama Islam.23

Guru mempunyai kekuasaan untuk membangun dan membentuk 

kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi Agama dan Negara. 

Semua tujuan yang ingin dicapai oleh Sekolah yang digambarkan dalam 

kurikulum, harus benar-benar difahami dan dilaksanakan oleh semua guru dan 

tercerminya dalam kepribadianya.

Sebagai teladan, seorang guru harus memilki kepribadian yang dapat 

dijadikan contoh yang baik oleh anak didiknya. Keberhasilan guru melaksanakan 

perananya dalam bidang pendidikan sebagian terletak pada kemampuanya 

melaksanakan berbagai peranan dalam situasi belajar mengajar.

                                                            
23 Zakiyah Darajat, Kepribadian Guru, (Bulan Bintang, Jakarta, 1980), hlm. 54
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Guru yang mengerti dan memperlakukan anak didik dengan bijaksana 

akan disenangi oleh anak didik dan akan berhasil dalam usahanya untuk mendidik 

dan membimbing anak didik.24

4. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kebiasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang 

berguna bagi agama, bangsa dan negara. Guru bertugas mempersiapkan manusia 

susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun 

bangsa. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu 

tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Maka tugas guru tidak hanya sebatas 

dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 

Menurut Roestiyah N. K, banhwa guru dalam mendidik anak didik bertugas 

untuk:

a) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, 

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman

b) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan 

dasar kita Pancasila

                                                            
24 Ibid, hlm. 56
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c) Menyiapkan anak menjadi warga yang baik sesuai Undang-

Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II Tahun 

1983

d) Sebagai perantara dalam belajar. Dalam proses belajar guru hanya 

sebagai perantara, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu 

pengertian/insight, sehingga timbul perubahan dalam penegtahuan, 

tingkah laku dan sikap

e) Guru sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik kearah 

kedewasaan

f) Guru sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat

g) Senbagai penegak disiplin, guru sebagai contoh dalam segala hal, 

tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu

h) Guru sebagai pemimpin (guidance worker). Guru mempunyai 

kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk 

membimbing anak kearah pemecahan soal, membentuk keputusan, 

dan mengahadapkan anak pada problem.25

Tugas dan tanggung jawab guru, para ahli Pendidikan Islam dari barat 

mengemukakan bahwa tugas guru adalah mendidik. Mendidik adalah tugas yang 

amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk memberikan dorongan, 

memuji, menghukum, memberikan conth yang baik, membiasakan dan lain 

sebagainya. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah 

mendidik dengan cara mengajar.

                                                            
25 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hlm. 39
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Tugas-tugas selain mengajar yaitu tugas membuat persiapan mengajar, 

tugas mengevaluasi hasil belajar dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan 

tujuan pengajaran. Abdullah Al-Ulwan berpendapat bahwa tugas guru 

adalahmelaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia,26

Tugas lain guru ialah memilki pengetahuan yang diperlukan, pengetahuan 

umum, pengetahuan-pengetahuan akhlak dan lain sebagainya. Pengetahuan ini 

tidak hanya sekedar diketehaui, tetapi juga diamalkan dan diyakininya sendiri. 

Perlu diingat bahwa kedudukan seorang pendidik adalah pihak yang lebih utama 

dalam situasi pendidikan. Bahwa pendidik adalah manusia dengan sifat-sifatnya 

yang tidak sempurna. Oleh karena itu, seorang pendidik harus selalu meninjau diri 

sendiri agar menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.

5. Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak 

didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap anak 

didik untuk itu guru dengan penuh loyalitas berusaha membimbing dan membina 

anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan 

bangsa. Bukan guru yang hanya menuangkan ilmu pengetahuan kedalam otak 

anak didik, sementara tingkah laku dan jiwanya tidak dibina.

                                                            
26 Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Logos, Jakarta, 1999), hlm. 95
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Memberikan ilmu kepada anak didik adalah suatu perbuatan yang mudah 

tetapi untuk membentuk tingkah laku dan juwa anak didik itulah yang sukar, 

sebab anak didik yang dihadapi adalah makhluk hidup yang memilki otak dan 

potensi yang perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma hidup sesuai dengan 

ajaran Agama.

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memilki beberapa sifat, yang 

menurut Wens Tanlain dkk diantaranya adalah:

a) Menerima dan memenuhi norma-norma, nilai-nilai kemanusiaan

b) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (bukan 

menjadi beban)

c) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatanya serta akibat-

akibat yang timbul (kata hati)

d) Menghargai orang lain, termasuk anak didik

e) Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono), dan taqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.27

Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan 

perbuatanya dalam rangka membina tingkah laku dan jiwa anak didik. Dengan 

demikian, tanggung jawab guru adalah membentuk anak didik agar menjadi orang 

yang berasusila yang cakap, berguna bagi Agama, nusa dan bangsa dimasa depan.

B. Kepala Sekolah
                                                            

27 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 36
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1. Pengertian Kepala Sekolah

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin 

sekolah. 28 Berarti secara terminology kepala sekolah dapat diartikan 

sebagai tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin 

suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di 

mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.

Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola 

kepemimpinananya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan.

2. Fungsi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola 

kepemimpinananya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut E. Mulyasa, kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu:29

1) Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum 

                                                            
28 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976), hlm. 482

29 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2007),hlm. 98-122
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di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi 

dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar 

mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan 

tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan 

senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru 

dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.

2) Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, 

kepala sekolah seyogyanya dapat memfasiltasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan 

kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, 

seperti: MGMP/MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan 

melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor 

biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran 

peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi 

terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala 

sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang 

memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.

4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 

kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan 
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kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara 

langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, 

media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan 

sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, 

selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut 

tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan 

pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim 

mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi 

perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode 

dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru 

mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. 

Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah 

harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil 

seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan 

kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan 

baik.

5) Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin)

Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat 

menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong 

terhadap peningkatan kompetensi guru? Dalam teori 

kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan 

yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka 

meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat 

menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan 

fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. 

Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan 

dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai 
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pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai barikut : (1) jujur; (2) 

percaya diri; (3) tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan 

keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan.

6) Kepala Sekolah Sebagai Inovator

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan 

baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan 

kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan 

model model pembelajaran yang inofatif. Kepala sekolah sebagai 

inovator akan tercermin dari cara cara ia melakukan pekerjaannya 

secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, 

pragmatis, keteladanan

7) Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi 

ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara 

efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).

C. Pembinaan Akhlak Siswa

1. Pengertian akhlak 

Pengertian akhlak secara etimologi, menurut pendekatan etimologi, 

perkataan “akhlak” berasal dari bahasa arab jama’ dari bentuk mufradnya 

“khuluqun” yang menurut logat, diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan 
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perkataan “khalqun” yang berarti kejadian, serta erat hubungan “khaliq” yang 

berarti pencipta dan “makhluk” yang berarti yang diciptakan.30

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata akhlak diartikan sebagai budi 

pekerti atau kelakuan. Menurut Abuddin Nat, secara etimologis kata akhlak 

berasal dari bahasa arab yaitu isim masdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqo, 

yukhliqu, ikhlaqon. Sesuai dengan bentuk tsulasi majid wazan af’ala, yuf’ilu, 

if’alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-tabi’ah (tabiat, kelakuan, atau watak 

dasar), al-‘adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al-

dien (agama).31

Berikut ini beberapa pakar mengemukakan akhlak sebagai berikut:

a) Ibnu Maskawaih

Bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

fikiran (lebih dahulu).

b) Iman Al-Ghazali 

Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya 

lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu 

kepada fikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir 

perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara’, 

maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan 

tercela maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk.

                                                            
30 Zahruddin AR, Pengantar Ilmu Akhlak, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 

Ke 01, hlm. 1
31 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: rajawali press, 2002) cet 3 hlm. 2 
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c) Prof. Dr. Ahmad Amin

Sementara orang mengetahui bahwa yang disebut dengan akhlak 

ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila 

membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak. 

Menurutnya, kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan 

manusia setelah imbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan 

yang diulang-ulang sehingga mudah melakukanya, masing-masing 

dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan 

gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih 

besar. Kekuatan besar inilah yang dinamakan akhlak.32

Jika diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa seluruh definisi akhlak 

sebagaimana disebut diatas tidak ada yang saling bertentangan, melainkan saling 

melengkapi, yaitu sifat yang tertanam kuat didalam jiwa yang nampak dalam 

perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 

lagi dan sudah menjadi kebiasaan.

Jika diartikan dengan kata Islami, maka akan berbentuk akhlak Islami, 

secara sederhana akhlak Islami diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran 

Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada dibelakang kata 

akhlak dalam menempati posisi sifat. Dengan demikian akhlak Islami adalah 

perbuatan yang dilakukan dengan mudah, sengaja, mendarah daging dan 

                                                            
32Ibid, hlm. 4-5



42

sumbernya berdasarkan pada ajaran Agama Islam. Dilihat dari segi sifatnya yang 

universal, maka akhlak Islami juga bersifat universal.33

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjabarkan 

akhlak universal diperlukan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan 

sosial yang terkandung dalam ajaran etika dan moral. Menghormati kedua 

orangtua misalnya adalah akhlak yang bersifat mutlak dan universal. Sedangkan 

bagaimana bentuk dan cara menghormati kedua orangtua itu dapat 

dimanifestasikan oleh hasil pemikiran manusia.

Jadi, akhlak Islam bersifat mengarahkan, membimbing, mendorong, 

membangun peradaban manusia dan mengobati bagi penyakit sosial dari jiwa dan 

mental, serta tujuan berakhlak yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan di 

dunia maupun akhirat.

Dengan demikian akhlak Islami itu jauh lebih sempurna dibandingkan 

dengan akhlak lainya. Jika akhlak lainya hanya berbicara tentang hubungan 

dengan manusia, maka akhlak Islami berbicara tentang hubungan dengan 

binatang, tumbuh-tumbuhan, air, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan kata 

lain masing-masing makhluk hidup merasakan fungsi dan eksistensinya di dunia 

ini.

2. Macam-Macam Akhlak

                                                            
33 Ibid. Hlm. 147
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Menurut Asma Hasan Fahmi, sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin 

Nata mengatakan ada empat akhlak yang harus dimiliki peserta didik, sebagai 

berikut:

1) Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa 

sebelum ia menuntut ilmu, karena belajar merupakan ibadah yang tidak 

sah apabila dikerjakan dengan hati yang tidak bersih

2) Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka 

menghiasai jiwa dengan sifat keutamaan, mendekatkan diri kepada Allah 

dan bukan untuk mencari kemenangan dan kedudukan. Mencari 

kedudukan dan kemenangan adalah hanya sebagai motivasi

3) Peserta didik harus tabah dalam mencari ilmu pengetahuan dan bersedia 

pergi merantau. Selanjutnya apabila ia menghendaki pergi jauh ketempat 

jauh untuk mencari seorang guru, maka ia tidak boleh ragu-ragu untuk itu. 

Dalam menuntut ilmu peserta didik wajib menghormati guru.34

Akhlak merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan seseorang 

dengan mengarahkan kepada kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, akhlak 

terdiri dari dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela.

1. Akhlak Terpuji

Aklak tepuji adalah tingkah laku manusia yang baik, sopan dan terus 

menerus tanpa pamrih dengan orang lain dannsemata-mata hanya 

                                                            
34 Abuddin Nata, Op. Cit, hlm. 134
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mengharapkan ridha Allah SWT. Yang termasuk kedalam akhlak 

terpuji (akhlaqul karimah) antara lain:

a. Taat mengabdi kepada Allah dan kepada orang tua serta senang 

berbakti kepada masyarakat;

b. Bertutur kata dan berbuat baik terhadap orang lain (keluarga, 

tetangga, dan teman)

c. Gemar bersih dan kebersihan (badan, pakaian, tempat tinggal dan 

sekolah);

d. Gemar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari dengan lingkungan;

e. Senantiasa melakukan sifat-sifat terpuji hemat, disipli, cinta ilmu 

pengetahuan, pemaaf dan sabar);

f. Senantiasa menghindari penyakit hati (iri, dengki, hasut, fitnah dan 

khianat).35

2. Akhlak Tercela

Maksud dari akhlak tercela ialah sifat yang tidak dapat dilihat dari hasil 

perilaku semata, karena hasil yang merupakan suatu kesuksesan, tatapi 

diperoleh dengan cara-cara buruk yang keluar dari hati tidak ikhlas atau 

tidak dengan nama Allah berikut ini yang termasuk kedalam akhlak 

yang tercela diantaranya adalah:

                                                            
35 Jusnimar Umar, Pendidikan Umum dan Pendidikan Akhlak, (Departemen Agama 

Fakultas Tarbiyah, 2004), hlm. 77-78
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a. Nurani buruk, artinya hati yang tidak dapat petunjuk dari Allah, 

sehingga perilaku yang muncul tidak dari hati yang ikhlas

b. Niat buruk, seperti syirik, dengki, putus asa, hasut, sombong dan 

lain-lain

c. Motivasi buruk sehingga menjadi egoistis, ingin dipuji, ingin 

didengar kelebihanya dan lain sebagainya

d. Fikiran buruk, seperti hasut, fitnah, pembual, adu domba, dan lain 

lain

e. Perilaku buruk, seperti sihir, munum khamar, berjudi, mecuri, 

berzina, dan lain-lain

f. Pengetahuan tidak sama dengan perilaku, seperti munafik, bohong, 

khianat, ingkar janji.36

Masih banyak lagi akhlak tercela yang dilakukan oleh para peserta 

didik didalam sekolah maupun diluar sekolah, diantaranya adalah 

melawan orang tua, melawan guru, suka berkelahi, tawuran, lalai 

terhadap waktu dan lain sebagainya.

3. Keutamaan Akhlak

Islam menginginkan manusia berakhlak mulia (akhlak terpuji), karena 

dampak dari akhlak mulia akan membawa kebahagiaan bagi individu, dan 

kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan akhlak yang baik dan 

                                                            
36 Ibid, hlm. 79
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beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Q.S At-Tin ayat 6 :

 

 ٦ �َفَلُھمۡ َأجٌۡر َغیُۡر َممُۡنون لصَِّٰلَحِٰتٱَءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا  لَِّذیَنٱِإلَّا  

Yang artinya “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 

Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (Q.S at Tin ayat 6)37

Berakhlakul karimah dapat memperkuat dan meyempurnakan agama. 

Menurut al-Mawardi, sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata, mengatakan; 

“Allah telah memilih agama Islam untuk kamu, hormatilah agama Islam untuk 

kamu, hormatilah agama dengan sikap dan akhlak dermawan, karena Islam itu 

tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak dan sikap dermawan itu”.38

Menurut Syayuki Bey, sebagaimaan dikutip oleh Abuddin Nata, 

mengatakan: “selama ummat itu akhlaknya baik ia akan tetap eksis, dan jika 

akhlaknya sirna maka bangsa itupun akan binasa. 39 Orang yang berakhlakul 

karimah akan disukai masyarakat dimanapun, kesulitan dan penderitaan akan 

senantiasa di bantu walaupun ia tidak diharapkan peluang kepercayaan dan 

kesempatan silih berganti. Orang yang bersedekah tidak akan sengsara, tetapi 

malah akan berlimpah ruah hartanya.

                                                            
37 Departemen Agama Ri, Op. Cit, hlm. 412
38 Abuddin Nata, Op. Cit, hlm. 174
39 Ibid, hlm. 176
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4. Pengertian Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak merupakan kerangka pokok dalam membentuk 

kepribadian seseorang, karena dengan pembinaan tersebut diharapkan dapat 

menumbuhkan perilaku yang baik. Pentingnya pembinaan akhlak di tegaskan oleh 

Rasulullah SAW bahwa beliau di utus oleh Allah SWT adalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. Pembinaan akhlak menurut Ali Quthb, dapat 

dilakukan dengan cara melalui pemahaman dan pengertian, melalui anjuran dan 

himbauan, dan latihan pembiasaan serta mengulang-ulang.40

Pembinaan akhlak peserta didik adalah suatu usaha bimbingan atau asuhan 

terhadap anak-anak  yang dilakukan secara sadar berdasarkan agama, untuk 

menumbuhkan menanamkan serta meningkatkan keyakinan terhadap Allah SWT 

yang di aplikasikan dalam bentuk tindak nyata.41

Pembinaan akhlak peserta didik berarti orang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu dan 

membina peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Guru bukan sekedar orang 

berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, akan tetapi adalah 

anggota masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam 

                                                            
40 Muhammad Al-Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung; 

Dipenogoro, 1983), hlm. 79
41 Salihun A. Nasir, Etika dan Problemnya Dewasa ini, (Bandung; Al-Ma’arif, 1980), 

hlm. 31
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mengarahkan perkembangan peserta didik untuk menajadi anggota masyarakat 

dewasa.42

Muzayyin Arifin mengatakan: “sebagai pendidik, guru harus mampu 

menempatkan diri sebagai pengarah dan pembina, pengembang bakat dan 

kemampuan anak didik kearah titik maksimal yang dapat mereka capai”.43

Pembinaan akhlak menurut Ali Quthb, dapat dilakukan dengan cara 

melalui pemahaman dan pengertian, melalui anjuran dan himbauan, dan latihan 

pembiasaan serta mengulang-ulang.44

Guru bukan hanya memompa ilmu pengetahuan kedalam jiwa anak 

melalui kecerdasan otaknya, akan tetapi harus mampu mengarahkan kemana 

seharusnya bakat dan kemampuan masing-masing anak didik itu dikembangkan. 

Sasaran dan tugas sebagai pendidik tidak sebatas paa pencerdasan itelegensi, 

melainkan juga berusaha membentuk seluruh pribadi anak menjadi manusia 

dewasa yang berkemampuan untuk menguasi ilmu pengetahuan dan 

mengembangkanya untuk kesejateraan hidup umat manusia. Kemampuan tersebut 

berkembang menurut sistem nilai yang di jiwai oleh norma agama serta 

perikemanusiaan yang adail dan beradab.

                                                            
42 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta; Haji Masagung,

1989), hlm. 123
43 Muzayyin Arifin, Kepala Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), 

hlm. 118
44 Muhammad Al-Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung; 

Dipenogoro, 1983), hlm. 79
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Guru berkewajiban meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani, keterampilan 

dasar, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual.

5. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak

Yang dimaksud ruang lingkup pembinaan adalah wahana dimana 

seharusnya pembinaan akhlak dapat terlaksana dengan baik. Lebih tepatnya yang 

dimaksud ruang lingkup disini adalah lingungan yang mendukung dimana 

pembinaan akhlak siswa dapat berjalan dengan baik.

Dalam sistem pendidikan, lingkungan menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan sebuah proses pendidikan dalam mencapai tujuannya. Adapun yang 

dimaksud lingkungan dalam konteks pendidikan disini adalah lingkungan dalam 

dimensi sosial yaitu lingkungan sosial. Yang termasuk lingkungan pendidikan 

dalam dimensi sosial dalam kaitannya dengan pembinaan akhlak adalah:

a) Lingkungan keluarga

Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, 

dari buaian sampai ke liang lahat. Karena itu, pembinaan dan 

pendidikan anak dalam keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk 

mendidik anak menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas dan terampil.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw menjelaskan sebagai berikut, yang 

artinya:

“Dari abu hurairah r.a. berkata: rasulullah saw bersabda: kewajiban 

orang tua terhadap anaknya ialah: 1. Memberi nama yang bagus, 2. 
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Mendidik budi pekertinya, 3. Mengajarkan membaca/menulis, 4. 

Mengajarkan berenang dan memanah (olahraga dan ketangkasan), 5. 

Memberi makan dengan yang baik saja, 6. Mengawinkannya jika sudah 

tiba waktunya.” (HR.Hakim).45

Pembinaan dalam keluarga dan hubungan yang serasi, penuh perhatian 

dan kasih sayang yang akan membawa kepada kepribadian yang 

tenang, terbuka dan mudah dididik karena ia mendapat kesempatan 

utuk tumbuh dan berkembang. Sehingga keluarga memiliki peranan 

yang sangat penting dan strategis serta faktor kunci terhadap 

keberhasilan pembinaan akhlak anak.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah keluarga sebagai salah satu ruang 

lingkup pembinaan akhlak dimana yang paling bertanggungjawab 

dalam memberikan pendidikan akhlak di keluarga adalah orang tua.

b) Lingkungan sekolah

Sekolah adalah sebagai pembantu pendidikan anak, yang dalam banyak 

hal melebihi pendidikan dalam keluarga, terutama dari segi cakupan 

ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Karena sekolah juga merupakan 

pelengkap dari pendidikan keluarga.46

Sekolah betul-betul merupakan dasar pembinaan akhlak. Apabila 

pembinaan pribadi anak terlaksana dengan baik, maka anak akan 

memasuki masa remaja dengan mudah dan membina masa remaja itu 
                                                            

45 Imam As Sayuthi, Jami’us Shaghiir, (Semarang; Maktabah An Nur, 1987) hlm. 66
46 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Bandung; Refika Aditama, 2010) hlm. 
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tidak akan mengalami kesusahan. Akan tetapi juka anak bernasib baik, 

dimana pembinaan pribadi di rumah tidak terlaksana dan di sekolah 

kurang membantu, maka anak akan menghadapi masa remaja yang sulit 

dan pembinaan pribadinya akan sangat sukar.47 Fungsi sekolah dalam 

kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, anatara lain 

sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga, atau 

membentuk keagamaan pada diri anak agar menerima pendidikan 

agama yang diberikan.48

Sekolah sebagai salah satu ruang lingkup pembinaan akhlak, 

memposisikan kepala sekolah dan guru sebagai pihak yang 

bertanggungjawab untuk membina akhlak siswa di sekolah tersebut.

c) Lingkungan masyarakat

Selain keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar pun turut andil 

dalam mebina anak. Pembinaan agama yang diberikan oleh keluarga 

sebagai dasar utama, sedangkan sekolah menjadi sangat penting untuk 

memnuhi kekurangan maupun kelebihan keluarga dalam membina 

anak.49 Kebudayaan hidup yang semakin kompleks, mental anak untuk 

mengetahui berbagai macam hal penemuan ilmiah dan agama, maka 

perlu kerjasama antar keluarga dan sekolah serta masyarakat untuk 

mengarahkan ke hal yang positif, sehingga mampu mengenal makna 

                                                            
47 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.12
48 Djalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 217. 
49 Selamet Santoso, Op.Cit. hlm. 98 
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kehidupan yang sebenarnya. 50 Masyarakat merupakan lapangan 

pendidikan yang ketiga, keserasian antara ketiga lapangan pembinaan 

akhlak ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan 

anak termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Seperti 

diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seorang 

menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dalam 

berbagai aspek, mencakup fisik, psikis, moral dan spiritual.51

6. Urgensi Pembinaan Akhlak

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam 

pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk 

mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai 

makhluk Allah SWT agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.52 Tujuan pendidikan Islam adalah 

membina dan memupuk akhlakul karimah. sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: ”Dari Abu Hurairah Radliyallahu 

'Anhu (semoga Allah meridlainya) ia berkata, bahwa Rasulallah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam telah bersabda: 

"Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak 

(manusia)”.53

                                                            
50 Djalaluddin, Op.Cit. hlm. 26 
51 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 142 
52  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta; Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 
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Aklak, sangat erat kaitannya dengan perilaku sehari-hari. Siswa yang 

memiliki akhlak yang baik, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

melanggar aturan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukan betapa pentingnya pembinaan 

akhlak siswa di sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana generasi bangsa 

menempuh pendidikan. Pembinaan akhlak adalah suatu kegiatan yang sangat 

penting dan mendesak untuk saat ini, mengingat begitu banyaknya permasalahan 

yang terjadi mulai dari masalah pelanggaran peraturan sekolah sampai dengan 

masalah yang berkaitan dengan kerusakan akhlak remaja lebih parah, seperti 

kasus kriminal yang ramai terjadi, kasus narkoba, seks bebas dan lain sebagainya, 

maka dari itu, akhlak siswa sudah sebaiknya dibina dan diperhatikan lebih untuk 

membantu para siswa dalam meningkatkan keimanan, pemahaman, dan 

penghayatan serta pengalaman tentang agama Islam sehingga siswa menjadi 

manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Faktor Pembentuk Akhlak

Faktor yang mempengaruhi akhlaqul karimah bersumber pada tiga aliran, 

yaitu: Empirisme, Ntivisme, dan Konvergensi.54

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan diri dalam yang bentuknya 

berupa kecenderungan kepada hal yang baik, maka dengan sendirinya orang 

                                                            
54 Arifin, Ilmu Peniddikan Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1991), hlm. 113



54

tersebut menjadi baik. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pembentukan 

akhlak seseorang sagat ditentukan oleh faktor keturunan.

Empirisme adalah teori yang memandang pengalaman ialah sebagai satu-

satunya sumber pengetahuan. Pengalaman dapat dipengaruhi oleh proses belajar.55

Menurut aliran empirisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan 

diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan sosial, termasuk 

pembinaan yang diberikan. Dari pernyataan ini dapat dipahami, pembentukan 

akhlak seseorang sangat ditentukan oleh faktor lingkungan.

Konvergensi adalah pandangan yang berusaha menjelaskan fenomena-

fenomena psikologis dan penggabungan dari kualitas yang dibawa dari lahir 

dengan situasi eksternal yang spesifik.56

Menurut aliran konvergensi, pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor 

internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan 

pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan 

sosial, fitrah dan kecenderungan kearah yang baik yang ada didalam diri manusia 

dibina secara intensif melalui berbagai metode.57

Adanya pengakuan faktor-faktor hereditas, pembawaan bakat harus diakui 

sebagai kekuatan potensial atau kekuatan laten. Kekuatan potensi dapat 

diaktualisasikan dan dimanfestasikan jika lingkungan sekitar mengizinkan, 

memberi kesempatan dan adanya fasilitas yang mencukupi pengembangan potensi 

                                                            
55 James Drever, Kamus Psikologi, (Jakarta; Bina Aksara, 1988), hlm. 134
56 Ibid, h. 134
57 Arifin, Op. Cit, h. 113
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manusia. Di dalam pandangan Islam, akhlak ditentukan oleh faktor keturunan dan 

lingkungan. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 78:

 لسَّمَۡعٱا َوَجَعَل َلُكُم �ٔ َأخَۡرَجُكم مِّنۢ ُبُطوِن ُأمََّھِٰتُكمۡ َلا َتعَۡلُموَن َشیۡ للَُّھٱَو

٧٨َلَعلَُّكمۡ َتشُۡكُروَن  َِٔدَة لَۡأفۡٱَو لَۡأبَۡصَٰرٱَو

Yang artinya “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur” (Q.S An Nahl ayat 78).58

Ayat diatas menjelaskan, manusia memiliki potensi untuk mendidik, yaitu 

penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri 

dengan cara mengembangkanya berdasarkan pendidikan Islam.

Ayat diatas menegaskan adanya faktor potensi yang dimiliki oleh manusia 

untuk melakukan proses pendidikan serta lingkungan yang akan menjadi wadah 

tempat berlangsungnya. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan rumah 

tangga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam pandangan Islam

faktor yang mempengaruhi akhlakul karimah yaitu faktor dari dalam berupa 

potensi, fisik, hati dan intelektual yang dibawa oleh anak sejak lahir, dan faktor 

dari luar meliputi orang tua di rumah, guru di sekolah, tokoh masyarakat dan 

teman peserta didik itu sendiri.

                                                            
58 Depatemen Agama RI, Op.Cit, h. 413
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D. Strategi dan Metode Pembinaan Akhlak 

Akhlak dalam istilah Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah 

laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan 

suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan Hadits.

Dalam pembinaan akhlak kepada anak usia dini, diperkenalkan sikap dan 

prilaku Nabi Muhammad SAW. Yang di utus untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21

 لَۡیوَۡمٱَو للََّھٱلَِّمن َكاَن َیرُۡجوْا  �ُأسَۡوٌة َحَسَنة للَِّھٱَكاَن َلُكمۡ ِفي َرُسوِل  لََّقدۡ

 ٢١ا �َكِثیر للََّھٱَوَذَكَر  لۡٓأِخَرٱ

Artinya: “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah”. (Q.S. Al-Ahzab 

: 21)

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap mukmin dapat mencontoh prilaku 

Nabi SAW. Yang merupakan pedoman yang dapat menuntun manusia kepada 

akhlakul karimah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh transformasi nilai baik 

melalui media masa dan media elektronik sangat meberikan dampak dan 

pengaruh dalam perkembangan mental dan kepribadian anak terutama generasi 

muda yang masih mencari jati dirinya, masyarakat sangat mengharapkan sekolah 

menjadi tempat rehabilitasi menta dan kepribadian anak.
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Agama islam memandang akhlak sebagai hal yang utama, perhatian islam 

terhadap akhlak sangat besar, sehingga salah satu tugas Rasulullah Saw diutus 

Allah adalah memperbaiki akhlak manusia.

Jalaluddin mengatakan pembinaan akhlak pada anak yang paling 

bertanggung jawab adalah orang tua di dalam rumah, dan guru di lingkungan 

sekolah serta masyarakat dilingkungan sekolah serta masyarakat di lingkungan 

sosial, mereka sebagai pendidik bagi anak harus memiliki tiga aspek yaitu :

1. Akhlak kepada Allah Swt

2. Akhlak sesama manusia

3. Akhlak dengan makhluk lain

Pendidikan akhlak dalam keluarga dilaksanakan dengan memberi contoh 

teladan yang baik, begitu juga guru di sekolah harus mencerminkan seorang yang 

dapat di contoh oleh anak didik. Baik buruk seorang anak yang tumbuh pada masa 

anak-anak sangat tergantung pada pendidikan yang diterima oleh anak.59

Pembinaan sikap dan prilaku anak mempunyai metode tersendiri. Menurut 

Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode pembinaan anak yang efektif 

diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, memberi nasehat, memberi 

perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang baik, memberi hukuman, 

untuk mengetahui lebih jelas metode pembinaan anak, berikut ini akan dijelaskan 

yaitu:

a) Melalui contoh teladan

                                                            
59 Fauzi saleh, dan Alimuddin, Pendidikan Islam Solusi Problematika Moderen,(Banda 

Aceh : PeNa, 2007), hlm. 117-119.
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Pembinaan dapat dilakukan dengan memberi contoh teladan yang baik 

pada anak. Metode keteladanan paling berpengaruh dalam mempersiapkan 

dan membentuk moral anak. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik 

dalam pandangan anak, yang ditirunya dalam jiwa dan perasaan satu 

gambaran, baik material atau spiritual, diketahui atau tidak. Pembinaan 

anak melalui contoh teladan dengan memberikan contoh teladan yang baik 

terhadap anak.60

b) Metode nasehat

Selain melalui contoh teladan yang baik, pembinaan anak juga dapat 

dilakukan dengan memberi nasehat. Islam menganjurkan pendidkan anak 

melalui nasehat.Artinya:

Lukman berkata:“hai anak ku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegalah mereka dari perbuatan yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”.

Ayat diatas merupakan salahsutu metode pembinaan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an. Metode tersebut adalah dengan cara memberi nasehat, 

menerangkan tentang suatu perbuatan, kemudian menjelaskan akibat yang 

ditimbulkan61

c) Memberikan perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan senantiasa menggikuti perkembangan anak dalam 
                                                            

60 Dicky Wirianto, Meretas pendidikan Karakter perspektif Ibn Miskawaih dan John 
Dewey,(Banda Aceh : PeNA, 2013), hlm. 16

61 Ibid, hlm. 17-18
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pembinaan aqidah dan moral, seperti sosial dan spiritual, disamping selalu 

bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan rohaninya. Melalui 

upayah tersebut tercipta muslim hakiki sebagai batu pertama membangun 

fondasi islam yang kokoh.62

d) Membiasakan anak melakukan yang baik

Melalui kebiasaan juga dapat mendidik anak, hal ini merupakan salah satu 

metode pembinaan dalam lingkungan keluarga. Pembiasan sebagai metode 

pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan membentuk 

budi pekerti dan etika yang lurus. Dalam islam metode pembinaan anak 

dikenal 2 metode secara garis besar, yakni: pertama, pengajaran ialah 

upaya teoritis dalam perbaikan dan pendidikan. Kedua, pembiasaan ialah 

upaya dalam pembentukan serta persiapan.63

e) Memberikan hukuman

Memberikan hukuman bagi anak yang melanggar atau melakukan tindakan 

kejahatan merupakan metode yang efektif dalam pembinaan akhlak. 

Mendidik anak dengan memberi hukuman apabila siAnak tidak melakukan 

perintah yang bersifat kebaikan merupakan metode efektif mendidik anak. 

Menghukum anak dilakukan dengan tujuann mendidik anak sebatas tidak 

menyakiti atau merusak fisik anak.64

                                                            
62 Ibid, hlm.19
63 Ibid, hlm. 20-2
64 Ibid, hlm. 22
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Abudin Nata dalam bukunya Akhlak Tasawuf, menyebutkan metode yang 

serupa yang dapat digunakan dalam pembinaan karakter dan akhlak anak didik, 

meliputi:

1) Metode pembiasaan

2) Metode keteladanan

3) Memperhatikan faktor kejiwaan yang akan di bina.65

Pembiasaan dapat dijadikan metode dalam pembinaan akhlak peserta 

didik, karena dengan pembiasaan akan tercipta suatu kebiasaan bagi anak didik, 

misalnya dibiasakan untuk bersikap sopan santun terhadap guru dan sesama 

teman, dibiasakan berbicara yang baik dan benar, dibiasakan untuk shalat 

berjama’ah, dibiasakan untuk selalu menolong orang lain yang membutuhkan, dan 

lain sebagainya. Sehingga pembiasaan dapat menjadi sikap dan tingkah laku yang 

sifatnya otomatis dan akan menjadi kepribadian yang luhur pada diri peserta 

didik.

Teladan adalah sesuatu yang pantas untuk diikuti, karena mengandung 

nilai-nilai kemanusiaan. Manusia teladan yang harus dicontoh dan diteladani 

adalah Rasulullah SAW. Akhlak yang baik tidak hanya dibentuk dengan 

pelajaran, instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan 

itu tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan ini dan jangan kerjakan 

itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan harus 

                                                            
65 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 164-16
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ada pendekatan terus menerus. Pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan jika 

disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata. 

Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut penelitian 

para psikolog bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut tingkatan usia. 

Pada usia kanak-kanak misalnya lebih menyukai kepada hal-hal yang bersifat 

rekreatif dan bermain. Dengan memperhatikan faktor kejiwaan anak maka 

pembinaan yang dilakukan akan menjadi lebih optimal.

Akhirnya supaya pekat tidak semakin parah, selanjutnya akhlak generasi 

muda akan semakin baik dan akhlak mulia dapat juga terwujud, seyogyanyalah 

orang tua, guru, pemimpin formal dan non-formal megaplikasikan metode 

pembinaan akhlak dalam perspektif Islam itu dalam proses pendidikan, baik 

dalam lembaga pendidikan formal maupun dalam pendidikan non-formal.

Guru sebagai pengajar merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu 

mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan 

dalam dimensi teoritis dan prakti, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, 

implementasi, serta internalisasi.66

Didalam al-Qur’an, tugas sebagai pengajar dapat difahami dari firman 

Allah SWt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 129 :

                                                            
66 Abdul Majid, Op Cit, hlm. 92
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 لِۡكَتَٰبٱا مِّنُۡھمۡ َیتُۡلوْا َعَلیِۡھمۡ َءاَیِٰتَك َوُیَعلُِّمُھُم �ِفیِھمۡ َرُسول بَۡعثۡٱَو َربََّنا

 ١٢٩ لَۡحِكیُمٱ لَۡعِزیُزٱَوُیَزكِّیِھمۡۖ ِإنََّك َأنَت  لِۡحكَۡمَةٱَو

Yang artinya “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) 

serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana.” (surat Al- Baqarah ayat 129).67

BAB III

METODE PENELITIAN

                                                            
67 Departemen Agama RI, Op Cit, hlm. 33
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Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi metode penelitian adalah 

“Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu dengan fikiran seksama 

untuk mencapai tujuan “.68 Sedangkan menurut Husein Umar metode merupakan 

salah satu atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu dengan benar.69 Dengan 

demikian dapat di pahami bahwa metode penelitian adalah sesuatu tentang cara-

cara melakukan pengamatan atau penelitian menggunakan fikiran dengan seksama 

melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan.

Dalam upaya mengumpulkan data dan menganalisis data maka penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kulaitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada 

filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

                                                            
68 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), h.  41
69 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo), h. 21
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trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.70

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif  

melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung 

dengan instrumen dari peneliti sendiri. Menurut S. Margono yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati.71

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber data termasuk kategori 

penelitian lapangan (field research). Dan ditinjau dari segi sifat-sifat data, maka 

termasuk dalam penelitian kualitatif (kualitatif research). Berdasarkan pada latar 

belakang penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan, maka peneliti ini 

berusaha mengungkap serta menjawab dari fokus penelitian. Agar hal yang diteliti 

dapat terungkap dengan baik dan jelas, maka diperlukan pengamatan dan 

wawancara yang mendalam guna memperoleh data yang lebih banyak dan rinci.72

Dalam penelitian ini, semua karakteristik dari variabel yang diteliti 

didiskripsikan sebagaimana adanya tanpa ada perlakuan atau pengendalian secara 

khusus. Substantif penelitian seperti ini pada dasarnya adalah fenomena tentang 

dunia makna sehingga datanya bersifat kualitatif dengan latar alami (natural 

setting). Dengan demikian jenis penelitian ini bersifak eksploratif dan

                                                            
70 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, 

Bandung, 2010, h. 15
71 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 36
72 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.180
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diskripstif.73 Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded 

theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti 

dalam metode kuantitatif.74

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan 

pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.75

Sependapat dengan definisi di atas, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya. 76 Sedangkan Anselm Strauss dan Juliet Corbin menulis dalam 

bukunya bahwa “istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya”.77

Seorang peneliti menggunakan data deskriptif yaitu peneliti berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

Dengan perkataan lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan 

                                                            
73 Ibid., hlm. 181
74 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar 
Baru Algensindo, 2007), hlm. 195
75 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 4
76 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 21
77 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah

dan Teknik-Teknik Teoritisasi data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 64
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perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilaksanakan.78

Peneliti menggunakan metode kualitatif  karena ada beberapa 

pertimbangan antara lain, pertama menyesuaikan metode kulitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode 

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan penelitian deskriptif kulaitatif karena dianggap dapat memahami 

dan mengamati fenomena yang dialami peneliti misalnya akhlak, persepsi 

motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu kontekskhusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian inii 

maka peneliti dapat melihat dan kemudian mendiskripsikan apa saja dan 

bagaimana upaya upaya kepala sekolah dan guru PAI dalam pembinaan akhlak 

peserta didik  di kelas X SMAN 8 Bandarlampung.

B. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

                                                            
78 Ibid, Nana Sudjana, penelitian dan........, hlm. 64
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Penentuan subjek dan objek adalah usaha penentuan sumber data, artinya 

dari mana data penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek adalah guru mata pelajaran PAI kelas X yaitu ibu Yuliana, S.Pd.I dan 

kepala sekolah SMAN 8 Banda Lampung, sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah upaya-upaya pembinaan akhlak siswa yang dilakukan oleh

keduanya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunkan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Sumber primer 

adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data dan 

sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.79 Metode pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Langkah pertama untuk meraih data yang harus dilaksanakan oleh peneliti 

adalah observasi. Adapun pengertian yang dikemukan oleh S. Margono 

“teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian”.80

                                                            
79 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm. 62
80 S. Margono, Op. Cit, h. 158
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Jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi no-

partisipan, yaitu pengamatan di lapangan secara langsung tetapi tidak 

selalu aktif dalam mengikuti aktifitas objek yang diteliti. Teknik observasi 

ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara 

langsung upaya guru Pendidikan Agama islam dalam membina akhlak 

peserta didik. Menurut Sutrisno Hadi, observasi bisa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena 

yang diteliti. 81 Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan. 82 Dalam penelitian kualitatif observasi 

digunakan untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan 

aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi 

ialah kunjungan ketempat kegiatan secara langsung, sehingga semua 

kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada tidak luput dari 

perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, obyek, serta 

kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat
.83

Terkait dengan hal tersebut, penetili menggunakan teknik ini karena 

memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri 

fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan memudahkannya dalam 

bentuk tulisan. Dengan komunikasi dan interaksi, peneliti mendapatkan 

                                                            
81 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Jilid 2), (Yogyakarta; Andi, 2004), hlm. 151 
82 Ibid, Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi....., hlm. 76
83 Djamaan Satoro dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hlm. 106
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kesempatan untuk mengetahui kebiasaan dan aktivitas disana, dengan 

melibatkan diri sebagai aktivitas subyek, sehingga tidak dianggap orang 

asing, melainkan sudah warga sendiri. Dengan metode ini penulis akan 

melakukan pengamatan langsung dan melihat bagaimana upaya guru PAI 

dan kepala sekolah dalam membina  akhlak siswa di kelas X SMAN 8 

Bandarlampung.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan 

penelitian. 84   Interview/wawancara adalah alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. 85 Kegiatan wawancara melibatkan empat komponen, 

yaitu isi pertanyaan, pewawancara, responden, dan situasi wawancara.86

Secara umum kunci keberhasilan wawancara terletak pada suasana yang 

netral, rileks, akrab, dan bersahabat yang ditampilkan oleh pewawancara 

terhadap responden. Pewawancara harus memiliki kecermatan dalam 

mengikuti jawaban dan terampil memotivasi responden untuk menjawab 

pertanyaan dan memberikan penjelasan terhadap jawabannya. 87

Pertanyaan yang tidak jelas dapat diulangi dan dijelaskan lagi. Sebaliknya, 

                                                            
84 Ibid, hlm. 218 
85 Ibid, h. 165
86 Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194.
87 Ibid., hlm.195
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jawaban yang belum jelas bisa diminta lagi dengan lebih terarah dan lebih 

bermakna.88

Wawancara dibagi menjadi dua komponen yaitu wawancara terstruktur 

dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Sedangkan wawancara tidak tersruktur dilakukan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku. Hasil wawancara ini menekankan 

pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran 

kembali, pendekatan baru dan pandangan ahli.89

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan interview bebas terpimpin 

yaitu mengadakan tanya jawab secara bebas yang berpedoman kepada 

pokok-pokok pernasalahan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Metode 

ini penulis gunakan kepada guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, 

serta peserta didik guna memperoleh data mengenai sejauh mana guru 

Pendidikan Agama Islam dan kepala sekolah dalam membina akhlak 

peserta didik.

Penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber  yaitu 

guru mata PAI dan kepala sekolah  yang melakukan upaya membina  

akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandarlampung , juga  pihak lain yang 

penulis rasa perlu dimintai keterangannya terkait pembinaan akhlak siswa 

termasuk siswa kelas X sendiri.

                                                            
88 Sulistyorini  ,  Evaluasi  Pendidikan  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan,

(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 84
89 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm.135.
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3. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prassasti, notulen rapat, lagger, agenda dan sebagainya. 90

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan 

data.91

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang tidak 

didapatkan dengan cara observasi dan interview. Penulis akan  melakukan 

pengamatan terhadap data/catatan yang berkaitan dengan nilai 

sikap/akhlak, dan data data berkaitan dengan upaya guru PAI dan kepala 

sekolah dalam membina  akhlak siswa di kelas X SMAN 8 

Bandarlampung . Metode dokumentasi ini juga penulis gunakan untuk 

melengkapi data-data yang penulis butuhkan misalnya memperoleh data 

mengenai SMAN 8 Bandarlampung, sarana prasarana, data siswa dan guru 

SMAN 8 Bandarlampung, dan sebagainya.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

                                                            
90 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 

1992, h. 236
91 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011)

Hlm. 153-154
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Penelitian ini akan penulis lakukan bertempat di SMAN 8 Bandarlampung, 

di Kelas X, di Jl. Laksamana Malahayati No. 10 Teluk Betung Selatan.

Selanjutnya, penelitian ini akan dilakukan sejak awal bulan September 

2016 dan ditargetkan dua sampai tiga bulan kemudian akan selesai setelah penulis 

menganalisa data yang penulis peroleh.

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematis 

catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman 

tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna.92

Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman bahwa penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-

data yang sudah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi 

yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.93

Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan 

pengambilan keputusan. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

                                                            
92 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rike Sarasin, 1993), 

hlm. 183
93 Miles & Huberman dalam Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya , 2005), hlm. 45.
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terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi:94

1.
Data Reduction (Reduksi Data)

Pada tahap ini, peneliti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Oleh karena itu dalam 

mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil 

penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban 

terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya dikembangkan 

sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan 

lapangan, ringkasan kontak, di reduksi untuk mengidentifikasi topik-

topik liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi 

berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian data dimaksudkan 

                                                            
94 Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik,,,,hlm. 9
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untuk memudahkan peneliti menafsirkan data dan menarik 

kesimpulan. Agar dapat tersaji dengan baik dan mudah ditelusuri 

kembali akan kebenaran data tersebut, maka di bawah satuan data 

yang dikutip harus diberi label atau notasi tertentu. Sehingga label 

atau notasi tersebut dapat mewakili informan penelitian, cara 

memperoleh data dan letak data dalam transkrip data. Dengan 

menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi.95

3.
Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan 

pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan 

hakikat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini dilakukan 

secara bertahap. Pertama, menarik kesimpulan sementara, namun 

seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi 

data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. 

Berdasarkan verifikasi data ini selanjutnya peneliti dapat menarik 

kesimpulan akhir temuan penelitian.96

Untuk menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan 

dicatat dalam penelitian digunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Trianggulasi berarti peneliti 

                                                            
95 Ibid, hlm. 19
96 Ibid, hlm. 21
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mengunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.97

F. Instrumen Penelitian Pembinaan Akhlak Oleh Guru PAI dan Kepala

Sekolah

Mengacu pada pendapat Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode 

pembinaan anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, 

memberi nasehat, memberi perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang 

baik, memberi hukuman, untuk mengetahui lebih jelas metode pembinaan anak, 

berikut ini akan dijelaskan yaitu:

a. Melalui contoh teladan

Pembinaan dapat dilakukan dengan memberi contoh teladan yang baik 

pada anak. Metode keteladanan paling berpengaruh dalam mempersiapkan 

dan membentuk moral anak. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik 

dalam pandangan anak, yang ditirunya dalam jiwa dan perasaan satu 

gambaran, baik material atau spiritual, diketahui atau tidak. Pembinaan 

anak melalui contoh teladan dengan memberikan contoh teladan yang baik 

terhadap anak.98

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan kepala 

sekolah melalui metode memberi contoh atau tauladan adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

                                                            
97 Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm.192.
98 Dicky Wirianto, Meretas pendidikan Karakter perspektif Ibn Miskawaih dan John 

Dewey,(Banda Aceh : PeNA, 2013), hlm. 16
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- Berakhlakul karimah,

- Jujur, transparan, tidak bersikap subjektif

- Bertutur-kata yang baik, lemah lembut, santun, ramah, 

- Penyayang kepada anak didik, tidak emosi menghadapi anak didik

- Bertanggungjawab atas tugasnya mengajar

- Perduli kepada anak didik, lingkungan dan warga sekolah

- Disiplin dan rajin

b. Metode nasehat

Selain melalui contoh teladan yang baik, pembinaan anak juga dapat 

dilakukan dengan memberi nasehat. Islam menganjurkan pendidkan anak 

melalui nasehat.Artinya:

Lukman berkata:“hai anak ku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegalah mereka dari perbuatan yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”.

Ayat diatas merupakan salahsutu metode pembinaan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an. Metode tersebut adalah dengan cara memberi nasehat, 

menerangkan tentang suatu perbuatan, kemudian menjelaskan akibat yang 

ditimbulkan99

                                                            
99 Ibid, hlm. 17-18
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Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode nasihat adalah jika guru dan kepala 

sekolah;

- Melakukan pemberian nasihat kepada peserta didik baik di kelas, 

ataupun di kesempatan lain yang memungkinkan membei nasihat baik 

nasihat secara pribadi ataupun nasihat secara umum.

c. Memberikan perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan  senantiasa menggikuti perkembangan anak dalam 

pembinaan aqidah dan moral, seperti sosial dan spiritual, disamping selalu 

bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan rohaninya. Melalui 

upayah tersebut tercipta muslim hakiki sebagai batu pertama membangun 

fondasi islam yang kokoh.100

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan kepala 

sekolah melalui metode memberikan perhatian khusus adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memantau secara khusus perkembangan seorang siswa, dengan 

memberikan perhatian yang  lebih dari perhatiannya kepada siswa 

yang lain bukan dengan tujuan membedakan tetapi memang karena 

siswa tersebut dinilai harus diperhatikan  lebih intensif.

d. Membiasakan anak melakukan yang baik

                                                            
100 Ibid, hlm.19
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Melalui kebiasaan juga dapat mendidik anak, hal ini merupakan salah 

satu metode pembinaan dalam lingkungan keluarga. Pembiasan sebagai 

metode pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan 

membentuk budi pekerti dan etika yang lurus. Dalam islam metode 

pembinaan anak dikenal 2 metode secara garis besar, yakni: pertama, 

pengajaran ialah upaya teoritis dalam perbaikan dan pendidikan. Kedua, 

pembiasaan ialah upaya dalam pembentukan serta persiapan.101

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode pembiasaan anak melakukan yang baik 

adalah jika guru dan kepala sekolah;

- Membiasakan siswa membaca doa

- Membiasakan siswa mengucap salam

- Membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya

- Membiasakan siswa solat berjamaah di  masjid sekolah

- Membiasakan siswa rapih, bersih dan disiplin

- Dll.

e. Memberikan hukuman

Memberikan hukuman bagi anak yang melanggar atau melakukan 

tindakan kejahatan merupakan metode yang efektif dalam pembinaan 

                                                            
101 Ibid, hlm. 20-2
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akhlak. Mendidik anak dengan memberi hukuman apabila siAnak tidak 

melakukan perintah yang bersifat kebaikan merupakan metode efektif 

mendidik anak. Menghukum anak dilakukan dengan tujuann mendidik 

anak sebatas tidak menyakiti atau merusak fisik anak.102

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode memberikan hukuman adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan

- Memberi hukuman yang memberikan efek jera sebagai contoh dan 

peringatan kepada siswa yang lain agar tidak mengulangi perbuatan 

yang buruk, namun bukan dalam bentuk menyakiti fisik anak didik.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Sehingga kerangka pikir 

merupakan suatu konsep yang memeberikan hubungan klausal hipotesis antara 

variabel yang tidak bebas (terikat) dalam rangka memberikan jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti.

                                                            
102 Ibid, hlm. 22
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Berikut adalah kerangka berfikir yang peneliti buat untuk memetakan pola 

pemikiran dari keseluruhan penelitian ini:

Penjelasan kerangka fikir sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui bahwa akhlak adalah sesuatu yang datang dari 

dalam diri seseorang yang ditampilkan dalam tingkah laku dan perangai nyata 

dalam kesehariannya. Akhlak anak di sekolah, dibina oleh kepala sekolah dan 

guru, dengan metode metode pembinaan akhlak yang dilakukan. Maka setelah 

PEMBINAAN

AKHLAK 
SISWA

METODE PEMBINAAN AKHLAK

1. Melalui Tauladan
2. Melalui Nasihat

3. Memberi Perhatian Khusus
4. Pembiasaan melakukan yang baik

5. Memberi hukuman

Oleh

KEPALA 
SEKOLAH

Oleh

GURU PAI

Objek:

PERILAKU SISWA  KELAS X 
SMAN 8 BANDAR LAMPUNG

OUTPUT:

1. SISWA YANG BERAKHLAKUL 
KARIMAH

2. KEAMANAN DAN KEDAMAIAN DI 
MASYARAKAT
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anak diberi pembinaan akhlak dalam bentuk apapun oleh kepala sekolah dan guru 

khususnya guru PAI, kemudian akan muncul anak didik, siswa, yang memiliki 

akhlakul karimah yang sesuai dengan tujuan pendidikan baik tujuan pendidikan 

nasional maupun tujuan pendidikan Islam. 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM SMAN 8 BANDAR LAMPUNG

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 8 Bandar Lampung

SMAN 8 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1984 yang terletak di

telukbetung tepatnya di jalan laksamana malahayati nomor 27 teluk betung selatan 

bandar almpung, dimana sebelumnya disebut SMAN 2 Teluk Betung.

Gedung yang digunakan SMAN 8 Bandar Lampung adalah merupakan 

gedung sekolah yang dibangun oleh warga negara keturunan asing yaitu 

keturunan cina pada tahun 1949. Pada waktu itu, oleh keturunan asing digunakan 

sebagai gedung sekolah tingkat dasar dan sekolah menengah pertama (SMP), 

sekolah tersebut bernama sekolah Waliye. Gedung tersebut dibangunkan dalam 

bentuk semi permanen berdinding betin dan betkerangka kayu. Tahun 1966 

sekolah yang dibangun oleh keturunan cina tersebut tidak digunakan lagi sebagai 

lembaga pendidikan, maka sekolah tersebut digunakan oleh UNILA, yaitu 

Fakultas Ekonomi, Teknik, dan Pertanian. Selain digunakan oleh UNILA gedung 

tersebut juga dipakai SMAN TelukBetung Filial SMAN 1 Tanjungkarang. Pada 

tahun 1982,  UNILA meninggalkan gedung ex cina tersebut karena sudah 

membangun gedung sendiri di gedung meneng. Dan pada waktu itu, gedung tidak 

difungsikan lagi.
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Pada tahun 1983 gubernur kepala daerah tingkat I propinsi Lampung 

mengeluarkan SK Nomor A1.100/447/Bapeda/I/1983 yang ditandatangani oleh 

Yasir Hadibroto yang menjelaskan bahwa, gedung dan Perumahan ex Cina yang 

berada di sekitarnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kanwil Depdikbud 

Propinsi Lampung dalam hal pemanfaatan dan perawatannya. Pada tanggal 20 

November 1984 disusul Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 0558 tahun 1984 secara resmi berdiri SMAN 2 Telukbetung dan tahun 

pelajaran ertama telah dimulai pada tahun ajaran 1983/1984.

Pada tahun 1997, menyusul Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 035/10/1997 tanggal 1 Maret 1997 menjelaskan bahwa 

SMAN 2 Teluk Betung berubah namanya menjadi SMU Negeri 8 Bandar 

Lampung. Sekolah ini berstatus sekolah negeri dengan nomor SK Pendirian; 

A1.100/477/Bapeda/I/1983, NSS; 301126007020, NPSN; 10807069 dan NPWP; 

00-039-973-3-324-000.

2. Keadaan Guru, Siswa dan Sarana SMAN  8 Bandar Lampung.

Sekolah dengan luas lahan 8.800 m2 ini merupakan sekolah yang memiliki 

beberapa ruangan. Diantaranya:

Tenaga pendidikan dan kependidikan di sekolah ini berjumlah 76 orang. 

Berikut rinciannya:
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Tabel 1
Data Ruang SMAN 8 Bandar Lampung

Guru Tetap (PNS) 53 Orang

Guru Tidak Tetap (Honor) 12 Orang

Tenaga Pengajar Bidang Kesenian 2 Orang

Staf Tata Usaha 8 Orang

Jumlah 76 Orang

Sumber data: dokumen kantor tata usaha SMAN 8 Bandar Lampung

Seperti sekolah menengah pada umumnya, SMAN 8 Bandar Lampung 

juga banyak diminati. Hal ini terlihat dari setiap tahun ajaran baru dimana sekolah 

ini selalu memiliki peminat yang banyak terutama dari siswa siswi yang memang 

rumahnya berada di sekitar lokasi sekolah. Berikut data siswa dalam 3 tahun 

terakhir yang diterima dan telah menjalani aktivitas sekolah di SMAN 8 Bandar 

Lampung:

Tabel 2
Data Jumlah Siswa 3 Tahun Terakhir

SMAN 8 Bandar Lampung

Kelas Jumlah tahun

2014/2015

Jumlah tahun

2015/2016

Jumlah tahun

2016/2017

X 483 584 466

XI 380 447 500

XII 196 364 413

Jumlah 1059 1395 1379

Sumber data: dokumen kantor tata usaha SMAN 8 Bandar Lampung



85

Tabel 3
Data Ruang SMAN 8 Bandar Lampung

No Nama Ruang Jumlah
1 Ruang Kelas 18
2 Gedung Perpustakaan 1
3 Ruang Lab Komputer 1
4 Ruang UKS 1
5 Mushola 1
6 Kantin Sehat 1
7 Ruang Kesenian 1
Sumber data: dokumen kantor tata usaha SMAN 8 Bandar Lampung

B. UPAYA KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAI  DALAM 

MEMBINA AKHLAK SISWA KELAS X DI SMAN 8 BANDAR 

LAMPUNG

Dengan mengacu pada instrumen penelitian mengenai upaya kepala 

sekolah dan guru pai dalam membina akhlak siswa di kelas X SMAN 8 

bandarlampung, penulis melakukan penelitian dengan turun ke lapangan untuk 

memperoleh data-data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Menggunakan tiga metode penelitian, yaitu metode observasi, metode 

wawancara dan metode dokumentasi sejak bulan februari 2017 hingga sekitar 

pertengahan maret 2017, berikut adalah data-data yang penulis peroleh:

1. Mengenai Keadaan Akhlak Siswa-Siswi Di Kelas X SMAN 8 Bandar 

Lampung

Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan guru pendidikan agama 

islam kelas X, ibu Yuliana, S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa “keadaan 

akhlak siswa siswi kelas X di SMAN 8 Bandar Lampung, dipersentasekan 
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sebesar 50:50, yang berarti setengah dari jumlah siswa kelas X telah 

berakhlak baik, dan setengah sisanya memiliki akhlak yang kurang baik. 

Persentase tersebut dituturkan oleh guru PAI kelas X berdasarkan 

pengalamannya menghadapi siswa siswi kelas X. Masih banyak peserta didik 

yang melanggar norma pergaulan dan tata tertib sekolah, walaupun sebagian

besar merupakan pelanggaran yang masih dalam batas kewajaran, namun, 

ada beberapa siswa terindikasi melakukan kasus yang menunjukan adanya 

pelanggaran terhadap norma-norma agama yang berlaku seperti memakai 

narkoba.103

Keterangan serupa penulis peroleh dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SMAN 8 Bandar Lampung ibu Noveria. Kepala sekolah mengatakan 

“ pelanggaran peraturan sekolah masih sering terjadi. masih banyak siswa 

siswi kelas X yang terkesan memiliki akhlak yang kurang baik, ternampak dari 

penampilannya (cara berpakaian), cara pergaulannya, dan cara 

penghormatannya terhadap guru dan staf sekolah.” Kepala sekolah 

mengungkapkan bahwa, “penyebabnya ini karena dalam penerimaan siswa 

baru, rating SMAN 8 yang biasanya selalu berada di pilihan terakhir siswa 

saat memilih sekolah, memberikan input siswa siswi baru yang akan belajar 

di SMA ini yang dapat dikatakan lemparan dari sekolah lain, selain itu input 

siswa sebagian besar adalah anak anak yang berada di lingkungan sekolah 

(program bina lingkungan walikota bandar lampung 2016-2017) yang 

notabene SMAN 8 terletak di daerah yang lingkungan masyarakatnya bebas 

                                                            
103 Yuliana, S.Pd.I, Guru PAI Kelas X SMAN 8 B.Lampung, Wawancara Kamis, 16 

Februari 2017
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dan termasuk lingkup menengah ke bawah dengan background keluarga 

berpendidikan rendah.104

Keterangan dari guru PAI dan kepala sekolah tersebut, menjadi acuan 

peneliti dalam mengobservasi bagaimana keadaan akhlak siswa di SMAN 8 

Bandar Lampung. Hasil observasi peneliti, sekilas seluruh siswa-siswi  terlihat 

sebagai siswa-siswi yang berperilaku wajar sesuai usia mereka. Namun, 

setelah pengamatan lebih spesifik dengan melakukan interaksi untuk menggali 

informasi dan melihat respon siswa, keterangan yang peneliti peroleh dari 

guru PAI dan kepala sekolah bahwa sebagian siswa masih berakhlak tidak 

baik akhirnya peneliti akui. Selama observasi sejak pagi hari di sekolah dan 

masuk ke kelas kelas di kelas X, peneliti menemukan bahwa, sebagian besar 

siswa sangat tidak berlaku sopan terhadap orang lain, saat jam pelajaran 

berlangsung siswa seringkali acuh, lebih banyak bercanda, bermain ponsel, 

dan ketika ditegur oleh guru, mereka seperti anak yang tidak takut dengan 

gurunya. Beberapa siswa perempuan juga menggunakan rok yang pendek di 

atas lutut, berbaju ketat, rambut ombre (pirang) yang disembunykan dengan 

dikuncir, yang diantaranya merupakan pelanggaran peraturan sekolah. Saat 

jam istirahat, peneliti mendapati beberapa siswa merokok di sekitaran kantin 

sekolah dan saat jam pulang sekolah, mereka langsung menghidupkan rokok 

di depan gerbang skolah di atas motor mereka.105

                                                            
104 Dra. Hj. Noveria, M.Pd, Kepala SMAN 8 B.Lampung, Wawancara Kamis, 16 Februari 

2017
105 Observasi, siswa siswi dan guru PAI, SMAN 8 Bandar Lampung, Senin. 20 februari 

2017
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2. Mengenai Penanganan Pelanggaran Peraturan Sekolah Dan Akhlak Yang 

Tidak Baik.

Wawancara peneliti berlanjut mengarah  kepada bagaimana pelanggaran 

dan perilaku buruk siswa yang terjadi ditangani oleh guru dan kepala sekolah. 

Guru PAI mengatakan “kalau saya menangani siswa yang melanggar 

peraturan, misalnya yang merokok, bajunya keluar keluar, roknya pendek, 

terlambat masuk kelas, bolos ketauan, ya  saya berikan teguran  dulu, setelah 

teguran, anak dipantau apakah ada perubahan atau tidak, jika tidak, sang 

anak kembali diberikan teguran seraya diberikan nasihat nasihat yang 

membangun agar si anak bisa pelan pelan berubah, namun jika masih 

mengulangi lagi, akan dipanggil orang tuanya dan diberi peringatan terakhir 

untuk dikeluarkan dari sekolah (untuk kenakalan yang sudah parah). 

Tindakan yang diambil melibatkan wali kelas yang bersangkutan dan jika 

tidak dihiraukan maka wakil kepala sekolah bagian kesiswaan (waka 

kesisiwaan) yang akan menangani, dan jika masih tidak dihiraukan maka 

kepala sekolah sendiri yang akan turun tangan menanganinya, dan jika masih 

tidak dihiraukan juga maka pihak sekolah akan membuat surat panggilan 

kepada orangtua sisiwa tersebut.”106

3. Mengenai Strategi Pembinaan Akhlak Siswa Di SMAN 8 Bandar 

Lampung

                                                                                                                                                                      

106 Yuliana, S.Pd.I, Guru PAI Kelas X SMAN 8 B.Lampung, Wawancara Kamis, 16 
Februari 2017
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Dalam pelaksanaan pembinaan akhlak peserta didik ini adalah menjadi 

tugas semua guru, bukan hanya tugasnya guru Pendidikan Agama Islam saja. 

Seorang guru dalam pembinaan akhlak peserta didik khususnya dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah dengan upaya memperbaiki akhlak anak 

tersebut menjadi lebih baik. Seorang guru harus memberikan contoh sikap 

yang sopan dan beretika kepada semua peserta didik baik didalam kelas 

maupun diluar kelas bahkan dilingkungan masyarakat sekalipun.

Terkait upaya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru PAI dan kepala 

sekolah,  melalui guru PAI, peneliti memperoleh keterangan bahwa beliau 

melakukan upaya yang terbilang biasa. Beliau mengatakan “Setiap pelajaran 

agama islam, saya  mengajarkan materi seraya memberikan nasihat nasihat 

kepada seluruh siswa di kelas. Saya ini menjadi contoh bagi murid saya, 

sehingga saya tidak boleh melakukan kesalahan yang akan ditiru di 

kemudian hari. Saya harus selalu memberikan tauladan yang baik terutama 

dalam berakhlak dan bertutur kata. Dan ini saya lakukan baik didalam kelas 

maupun diluar kelas seperti mengaji dan berdo’a sebelum dan sesudah 

proses belajar mengajar, mengucapkan salam dan saling salim ketika 

bertemu dengan guru dan sesama teman, berpakaian yang rapi dan sopan 

dan lain-lain. Saya wajibkan mereka solat zuhur di mushola.Terkadang  juga 

ada beberapa siswa yang diberi nasihat di kelas tak jarang melakukan curhat 

kepada saya secara individu sehingga banyak siswa yang dekat dengan saya 

dan selalu dinasehati. Saya juga bekerjasama dengan guru agama kelas XI 
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dan XII untuk membina ekstrakulikuler ROHIS yang memang telah ada di 

SMAN 8 Bandar Lampung sejak lama.107

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung, beberapa upaya yang dilakukan dalam pembinaan akhlak peserta 

didik tersebut merupakan sebuah upaya yang sangat fundamental dan general 

untuk terciptanya sebuah pembinaan akhlak yang baik dilembaga tersebut. 

Kepala sekolah mengatakan “saya  mewajibkan kepada semua guru dan 

karyawan untuk selalu mengajarkan akhlak yang baik kepada peserta didik, 

kapan dan dimanapun berada, baik itu di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. bukan dilakukan guru agama saja melainkan unuk 

semua guru yang lain juga harus ikut berperan. Saya juga memberikan 

kegiatan tambahan (ekstrakulikuler). Disamping kurikulum Pendidikan 

Agama Islam yang formal, juga diberikan materi non formal, seperti 

kepramukaan, ROHIS. Perayaan hari hari besar umat islam juga saya adain 

terus untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap agamanya.”108

C. ANALISIS PENELITIAN

Setelah penliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara/interview dan observasi, maka langkah 

                                                            
107 Yuliana, S.Pd.I, Guru PAI Kelas X SMAN 8 B.Lampung, Wawancara Kamis, 16 

Februari 2017

108 108 Dra. Hj. Noveria, M.Pd, Kepala SMAN 8 B.Lampung, Wawancara Kamis, 16 
Februari 2017
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selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dengan menjelaskan lebih 

lanjut dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan analisa data yang 

diperoleh oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian analisa deskriptif 

kualitatif (pemaparan) dengan menganalisis data yang telah peneliti 

kumpulkan dari observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi selama 

peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. 

Data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh 

peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. 

Dibawah ini adalah hasil dari analisisi peneliti, yaitu:

Mengenai keadaan akhlak siswa; bahwa sebenarnya SMAN 8 Bandar 

Lampung adalah salah satu sekolah yang peminatnya cukup banyak. Dengan 

jumlah total siswa mencapai angka lebih dari 1300 siswa, keadaan akhlak 

siswa yang berfariasi sangatlah wajar. Namun tetap saja, keadaan akhlak 

siswa, seperti yang disebutkan oleh guru PAI berpersentase yang berakhlak 

baik 50% dan yang berakhlak tidak baik 50% merupakan jumlah yang 

menurut peneliti termasuk memprihatinkan. Peneliti beralasan bahwa dengan 

persentase akhlak baik dan buruk siswa yang seimbang, menyebabkan akhlak 

siswa di sekolah itu masih sangat riskan karena memiliki dua kemungkinan 

yang sama besar, yaitu, siswa berkahlak baik bisa mempengaruhi sisanya 

untuk juga menjadi baik. Namun juga, siswa berakhlak buruk memiliki kans 

yang sama untuk mempengaruhi sisa persentase siswa yang berakhlak baik 

untuk ekmudian melakukan perilaku yang buruk, ini yang berbahaya. Terkait 

segala bentuk pelanggaran peraturan yang terjadi, baik yang dikatakan guru 
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PAI, kepala sekolah, ataupun yang peneliti lihat dari hasil observasi peneliti 

secara langsung, bahwa pelanggaran yang terjadi memang menunjukan masih 

banyak siswa siswi yang memiliki akhlak buruk bahkan dengan gurunya 

sendiri109, dan itu yang terlihat, peneliti yakin dikarenakan pantauan sangat 

terbatas, potensi pelanggaran peraturan sekolah bakhan aturan agama masih 

sangat besar terjadi, Maka, berdasarkan hal hal tersebut, peneliti merasa 

sangatlah dibutuhkan upaya yang tepat untuk segera menanggulangi keadaan 

ini.

Selanjutnya, mengenai penanganan pelanggaran peraturan dan 

akhlak tercela; menurut keterangan guru PAI dan kepala sekolah bahwa 

siswa yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah dan yang memiliki 

akhlak buruk ditanggulangi dengan tahapan. Pertama ditegur, lalu dinasehati, 

jika tidak berubah juga maka diambil tindakan tegas memanggil orang tua 

bahkan dikeluarkan dari sekolah. Menurut peneliti, penanganan pelanggaran 

peraturan ataupun penanggulangan anak yang berakhlak tercela memang 

semestinya dengan tahapan seperti itu. Juga, sangatlah diperlukan pendekatan 

terhadap sang anak dan diperlukan koordinasi dengan orang tua siswa sejak 

awal. Pemberian efek jera berupa hukuman yang mendidik di masa teguran 

anak yang melakukan pelanggaran ataupun berakhlak tercelapun, pasti akan 

lebih efektif karena sang anak akan kapok untuk mengulangi kesalahannya.

Setelah itu, analisa terpenting yaitu mengenai upaya pembinaan 

akhlak siswa oleh guru pai dan kepala sekolah; Hasil wawancara peneliti 

                                                            
109
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dengan guru PAI dan kepala sekolah SMAN 8 mengenai upaya pembinaan 

akhlak yang mereka lakukan, menunjukan bahwa guru dan kepala sekolah 

sebenarnya sudah menjalankan upaya pembinaan akhlak kepada siswa siswi. 

Sesuai dengan pendapat Abdullah Nasikh Ulwan bahwa ada beberapa metode 

pembinaan anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, 

memberi nasehat, memberi perhatin khusus membiasakan anak melakukan 

yang baik, memberi hukuman. Itulah metode pembinaan akhlak yang 

kesemuanya itu ternyata telah juga dilakukan oleh guru PAI dan kepala 

sekolah di SMAN 8 Bandar Lampung. Abudin Nata dalam bukunya Akhlak 

Tasawuf, yang menyebutkan metode yang serupa yang dapat digunakan 

dalam pembinaan karakter dan akhlak anak didik, meliputi: Metode 

pembiasaan, Metode keteladanan, dan Memperhatikan faktor kejiwaan yang 

akan di bina.110

f. Melalui contoh teladan

Dimana sesuai dengan observasi penulis metode teladan ini telah 

dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru PAI dengan memberi 

contoh teladan yang baik pada anak. Pembinaan akhlak siswa oleh 

guru dan kepala sekolah melalui metode memberi contoh atau tauladan 

diantaranya:

- Guru dan kepala sekolah berperilaku baik ketika di kelas ataupun di 

lingkungan sekolah. 

                                                            
110 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 164-16
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- Guru dan kepala skeolah bertutur-kata yang baik, lemah lembut, 

santun, ramah kepada siswa dan sesama guru di sekolah.

- Guru dan kepala sekolah bersikap baik dan menunjukan kasih sayang

kepada anak didik, tidak emosi menghadapi anak didik

- Guru bertanggungjawab atas tugasnya mengajar

- Guru dan kepala skeolah menjaga kebersihan sekolah dengan 

membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu dan 

berpakaian rapih menutup aurat setiap berada di sekolah.

g. Metode nasehat

Sebagaimana Islam menganjurkan pendidkan anak melalui nasehat 

melalui perkataan Lukaman yang terdapat dalam Al-Quran, hai anak 

ku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik 

dan cegalah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpah kamu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”, Metode 

tersebut juga telah digunakan oleh guru PAI dan kepala sekolah dalam 

melakukan pembinaan akhlak siswa di kelas X SMAN 8 Bandar 

Lampung. Berdasarka observasi dan wawancara penulis, penulis 

memperoleh keterangan bahwa:

- Guru dan kepala skeolah telah melakukan pemberian nasihat kepada 

peserta didik baik di kelas, ataupun di kesempatan lain yang 
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memungkinkan membeRi nasihat baik nasihat secara pribadi ataupun 

nasihat secara umum.

- Kepala sekolah beberapa kali memberi nasihat ketika upacara 

berlangsung

- Guru PAI memberi nasihat ketika belajar di kelas

- Guru dan kepala sekolah memberi nasihat kepada siswa yang nakal 

agar tidak mengulangi perbuatannya.

h. Memberikan perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah 

mencurahkan, memperhatikan dan  senantiasa menggikuti 

perkembangan anak dalam pembinaan aqidah dan moral, seperti sosial 

dan spiritual, disamping selalu bertanya tentang situasi pendidikan 

jasmani dan rohaninya. Melalui upaya tersebut tercipta muslim hakiki 

sebagai batu pertama membangun fondasi islam yang kokoh.  

Pembinaan akhlak siswa oleh guru dan kepala sekolah melalui metode 

memberikan perhatian khusus ini juga telah dilakukan. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara penulis, penulis memperoleh keterang 

dan melihat bahwa guru PAI dan juga guru wali kelas selalu memantau 

secara khusus perkembangan seorang siswa yang bermasalah dalam 

artian nakal, dengan memberikan perhatian yang  lebih dari 

perhatiannya kepada siswa yang lain bukan dengan tujuan 



96

membedakan tetapi memang karena siswa tersebut dinilai harus 

diperhatikan  lebih intensif.

i. Membiasakan anak melakukan yang baik

Pembiasan sebagai metode pendidikan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak akan membentuk budi pekerti dan etika yang 

lurus. Dalam islam metode pembinaan anak dikenal 2 metode secara 

garis besar, yakni: pertama, pengajaran  ialah  upaya teoritis dalam  

perbaikan dan pendidikan. Kedua, pembiasaan ialah upaya dalam 

pembentukan serta persiapan. Pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah  melalui metode pembiasaan anak melakukan yang baik 

telah dilakukan, hal ini dapat dilihat melalui:

- Guru dan kepala sekolah membiasakan siswa membaca doa

- Guru PAI membiasakan siswa mengucap salam setiap kali bertemu

- Kepala skeolah sangat konsen terhadap masalah kebersihan dan 

membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya

- Guru PAI membiasakan siswa solat berjamaah di  masjid sekolah

- Gur dan kepala skeolah membiasakan siswa rapih, bersih dan disiplin

j. Memberikan hukuman

Memberikan  hukuman bagi anak yang melanggar atau melakukan 

tindakan  kejahatan  merupakan  metode yang efektif dalam pembinaan 
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akhlak. Mendidik anak dengan  memberi hukuman apabila si Anak 

tidak melakukan perintah yang bersifat kebaikan  merupakan metode 

efektif mendidik anak. Menghukum anak dilakukan dengan tujuann 

mendidik anak sebatas tidak menyakiti atau merusak fisik anak. 

Pelaksanaan pembinaan akhlak siswa melalui metode memberikan 

hukuman juga dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. 

- Mereka memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan 

diantaranya membersihkan toilet

- Memberi hukuman skorsing untuk pelanggaran aturan yang berat 

sebagai contoh dan peringatan kepada siswa yang lain agar tidak 

mengulangi perbuatan yang buruk.

- Memberi panggilan kepada orang tua siswa agar mereka jera dan tak 

mengulangi perbuatannya.

Selain itu, peneliti menemukan beberapa fakta bahwa ketika melakukan 

pembinaan akhlak, ada beberapa hal yang menghambat upaya pembinaan akhlak 

siswa di SMAN 8 Bandar Lampung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

guru PAI dan kepala sekolah juga berdasar pengamatan peneliti, peneliti merasa 

pembinaan akhlak di SMAN 8 akan membutuhkan perjuangan yang berat serta 

butuh keseriusan lebih. Walaupun guru PAI dan kepala sekolah telah melakukan 

pembinana akhlak, mereka tetap mengalami kesulitan. Hambatan tersebut 

diantaranya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:
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a. Minimnya waktu pengawasan oleh guru; menyebabkan anak kurang 

terkontrol di lingkungan sekolah. Realita bahwa jumlah siswa dengan 

jumlah guru di setiap sekolah yang perbandingannya berkisar sekitar 1:20 

menimbulkan anggapan bahwa pengawasan guru terhadap setiap individu 

anak sangatlah terbatas. Dengan segala kewajibannya, guru dituntut untuk 

mengajar di jam pelajarannya yang notabene hanya 2 sampai 3 jam 

pelajaran perhari setiap pertemuan, maka akan sulit mengawasi setiap 

murid secara penuh di sekolah. 

b. Pantauan implementasi pelajaran yang terbatas; pelajaran pelajaran yang 

diberikan guru harus diterapkan di rumah juga; pendidikan yang diberikan 

guru di sekolah adalah segala yang berkaitan dengan penerapan di 

kehidupan nyata di rumah, terutama pelajaran agama, misalnya,

pendidikan agama islam dalam meteri ibadah seperti solat, puasa, zakat, 

mengaji, dan materi akhlak seperti sopan, santun kepada orang tua, 

berbakti, jujur, adil, kasih sayang antar sesama, rajin, bersih, disiplin, 

semua materi tersebut butuh pengawasan dalam penerapannya dalam 

kehidupan di luar sekolah yang juga merupakan tanggungjawab besar 

orang tua.

c. Perkembangan Iptek yang terlalu cepat dan arus gloalisasi; karena terlalu 

bebasnya akses informasi sehingga arus globalisasi tak terbendung 

mengakibatkan remaja saat ini meniru kebudayaan negara lain yang 

bahkan tak sesuai dengan ajaran agama dan  norma serta nilai yang 

berlaku di Indonesia.
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d. Guru hanya mengajar siswa di sekolah tidak dapat memantau siswa di 

rumah; fakta bahwa siswa siswi di sekolah adalah anak anak yang setiap 

hari berangkat dari rumah, dan pulang kembali ke rumah, menunjukan

bahwa seorang guru tak lebih hanya bertugas dan mengajar siswa di 

sekolah, untuk selanjutnya, di rumah, butuh sosok lain yang lebih 

bertanggungjawab membimbing, dan memantau si anak, yaitu 

orangtua/wali.

e. Orang tua tidak menyadari betapa besar peranannya dalam mendidik anak; 

dengan kondisi dunia saat ini, dimana semua orang membutuhkan materi 

sebagai hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan, semua kalangan 

seperti sibuk memenuhi kebutuhan hidupnya lalu terkadang lupa apa hal 

yang penting untuk generasi selanjutnya. Kebanyakan orang tua di kota, 

yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, sebagian besar 

merupakan pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga, untuk 

masalah pendidikan anak, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Tanpa 

melakukan pengawasan, mereka hanya memenuhi kebutuhan sekolah 

berkaitan bayaran sekolah, seragam sekolah, biaya les, dan sebagainya. 

Namun, mereka lupa bahwa tanggungjawab memberi pendidikan anak tak 

terlepas hanya dengan itu, selanjutnya anak sangat membutuhkan 

pengawasan, bimbingan, dan arahan dalam melakukan kegiatan 

pendidikannya di sekolah ataupun luar sekolah dari orang tuanya secara 

langsung di rumahnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian, penulis dapat menyimpulkan guru 

pendidikan agama islam dan kepala sekolah telah melakukan beberapa upaya 

dalam pembinaan akhlak peserta didik di kelas X SMA negeri 8 Bandar 

Lampung, yaitu dengan menggunakan metode pemberian contoh atau tauladan, 

memberi nasihat, membiasakan anak melakukan hal yang baik dan memberikan 

hukuman. 

B. Saran-Saran

Bagi peneliti, upaya pembinaan akhlak siswa oleh kepala sekolah maupun 

guru PAI masih belum maksimal. Upaya pembinaan akhlak siswa yang ada di 

SMAN 8 harus lebih dioptimalkan lagi. Pembinaan akhlak siswa harus lebih 

maksimal dan terus ditingkatkan keefektifannya. Kepala sekolah harus berani 

membuat kebijakan kebijakan yang pro kepada kedisiplinan dan pembinaan 

akhlak lebih tegas dan mendasar. Guru, bukan hanya guru PAI saja, melainkan 

semua guru di sekolah, harus lebih menyadari perannya sebagai tauladan bagi

setiap siswa. Peneliti sadari bahwa, meskipun guru Pendidikan Agama Islam 

sudah memberikan pembinaan dan bimbingan akhlak dengan baik kepada peserta 

didik, akan tetapi akan masih ada saja peserta didik yang bersikap kurang baik 
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karena memang ini semua merupakan tantangan berat di tengah kemajuan zaman 

yang sangat pesat ini. Namun, kita harapkan akan berkurang. Internalisasi nilai-

nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah haruslah dijalankan 

secara kebersamaan dengan saling memahami pentingnya itu semua dilakukan 

oleh semua pihak yang ada di sekolah. Pada dasarnya dalam pembinaan akhlak 

peserta didik semua pihak yang terkait harus ikut bertanggung jawab dalam 

menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik, baik dalam lingkungan keluarga yaitu 

orang tua, dilingkungan sosial yaitu masyarakat maupun dilingkungan sekolah 

yaitu guru-guru yang mengajar mata pelajaran. Jika semua yang terkait ikut 

mengawasi dan membina, maka pembinaan akhlak peserta didik dapat 

dilaksanakan dengan baik. Sehingga, peserta didik memilki akhlakul karimah atau 

akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam dan keadaan moral dan 

akhlak remaja Indonesia akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

Insyaallah.

Berdasarkan kajian tentang upaya guru pendidikan agama islam dan 

kepala sekolah dalam pembinaan akhlak peserta didik, maka peneliti mengajukan 

rekomendasi kepada penyelenggaran pendidikan di SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung dan kepada semua pembaca yang memilki perhatian dalam upaya 

pembinaan akhlak peserta didik, diantaranya adalah:

1. Guru Pendidikan Agama Islam cukup baik dalam membina akhlak peserta 

didik di SMA Negeri 8 Bandar lampung dan harus selalu ditingkatkan
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2. Pembinaan akhlak peserta didik di SMA Negeri 8 Bandar Lampung belum 

maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, oleh 

sebab itu diharapkan semua pihak memperhatikan faktor-faktor tersebut.

3. Pembinaan akhlak peserta didik seyogyanya tidak hanya dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan memberikan keteladanan kepada peserta didik, 

akan tetapi orang tua dirumah sepatutunya mengawasi anak-anaknya 

dalam memberikan contoh yang baik yang diimplementasikan dengan 

perilaku sehingga anak akan meniruapa yang dilakukan oleh orang tuanya.

4. Kepala skeolah memerlukan program program yang lebih spesifik lagi 

agar pembinaan akhlak siswa dapat berjalan dengan lebih maksimal. 

Misalnya, untuk pembinaan akhlak dengan pemberian contoh atau 

tauladan dan pembiasaan hal baik, kepala sekolah dapat memberlakukan 

peraturan untuk semua guru agar datang tepat jam 7 dan tidak boleh 

terlambat, wajib menggunakan pakaian sopan, wajib berada di kelas saat 

berdoa pagi hari dan saat pulang, wajib menemani siswa mengaji selama 

10 menit saat pagi hari sebelum memulai pelajaran, dan lain sebagianya. 

Jadi, siswa melihat langsung tauladan guru-guru mereka melakukan 

kebiasaan yang baik sehingga akan ditiru dan akan terwujud akhlakul 

karimah di lingkungan sekolah. 
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Lampiran 1

Kerangka Wawancara Guru PAI

di SMAN 8 Bandar Lampung

1. Bagaimanakah akhlak/sikap siswa sisiwi kelas X di sekolah ini?

2. Bagaimana ibu menilai akhlak/sikap siswa?

3. Bagaimanakah upaya ibu untuk membina akhlak siswa?

4. Apa saja hambatan dalam membina akhlak siswa?

5. Bagaimana ibu mengatasi hambatan dalam membina akhlak siswa?

Lampiran 2

Kerangka Wawancara Kepala Sekolah

SMAN 8 Bandar Lampung

1. Bagaimanakah akhlak/sikap siswa sisiwi di sekolah ini?

2. Bagaimanakah upaya ibu untuk membina akhlak siswa?

3. Apa saja hambatan dalam membina akhlak siswa?

4. Bagaimana ibu mengatasi hambatan dalam membina akhlak siswa?

5. Bagaimana ibu melakukan koordinasi pembinaan akhlak dengan guru guru 

yang ada?
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Lampiran 3

Kerangka Observasi Upaya Guru PAI dan Kepala Sekolah

Dalam Membina Akhlak Siswa di Kelas X SMAN 8 Bandar Lampung

Mengacu pada pendapat Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode 

pembinaan anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, 

memberi nasehat, memberi perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang 

baik, memberi hukuman, untuk mengetahui lebih jelas metode pembinaan anak, 

berikut ini akan dijelaskan yaitu:

1. Melalui contoh teladan

Pembinaan dapat dilakukan dengan memberi contoh teladan yang baik 

pada anak. Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru 

dan kepala sekolah melalui metode memberi contoh atau tauladan adalah 

jika guru dan kepala sekolah;

- Berakhlakul karimah,

- Jujur, transparan, tidak bersikap subjektif

- Bertutur-kata yang baik, lemah lembut, santun, ramah, 

- Penyayang kepada anak didik, tidak emosi menghadapi anak didik

- Bertanggungjawab atas tugasnya mengajar

- Perduli kepada anak didik, lingkungan dan warga sekolah

- Disiplin dan rajin

2. Metode nasehat
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Islam menganjurkan pendidkan anak melalui nasehat.Artinya:

Lukman berkata:“hai anak ku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegalah mereka dari perbuatan yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”.

Ayat diatas merupakan salahsutu metode pembinaan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an. Metode tersebut adalah dengan cara memberi nasehat, 

menerangkan tentang suatu perbuatan, kemudian menjelaskan akibat yang 

ditimbulkan111

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode nasihat adalah jika guru dan kepala 

sekolah;

- Melakukan pemberian nasihat kepada peserta didik baik di kelas, 

ataupun di kesempatan lain yang memungkinkan membei nasihat baik 

nasihat secara pribadi ataupun nasihat secara umum.

3. Memberikan perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan  senantiasa menggikuti perkembangan anak dalam 

pembinaan aqidah dan moral, seperti sosial dan spiritual, disamping selalu 

bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan rohaninya. 

                                                            
111 Ibid, hlm. 17-18
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Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan kepala 

sekolah melalui metode memberikan perhatian khusus adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memantau secara khusus perkembangan seorang siswa, dengan 

memberikan perhatian yang  lebih dari perhatiannya kepada siswa 

yang lain bukan dengan tujuan membedakan tetapi memang karena 

siswa tersebut dinilai harus diperhatikan  lebih intensif.

4. Membiasakan anak melakukan yang baik

Melalui kebiasaan juga dapat mendidik anak, hal ini merupakan salah 

satu metode pembinaan dalam lingkungan sekolah.

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode pembiasaan anak melakukan yang baik 

adalah jika guru dan kepala sekolah;

- Membiasakan siswa membaca doa

- Membiasakan siswa mengucap salam

- Membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya

- Membiasakan siswa solat berjamaah di  masjid sekolah

- Membiasakan siswa rapih, bersih dan disiplin

- Dll.
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5. Memberikan hukuman

Memberikan hukuman bagi anak yang melanggar atau melakukan 

tindakan kejahatan merupakan metode yang efektif dalam pembinaan 

akhlak. 

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode memberikan hukuman adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan

- Memberi hukuman yang memberikan efek jera sebagai contoh dan 

peringatan kepada siswa yang lain agar tidak mengulangi perbuatan 

yang buruk, namun bukan dalam bentuk menyakiti fisik anak didik.
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Lampiran 4

Kerangka Observasi Ketauladanan Guru PAI

SMAN 8 Bandar Lampung

1. Mengamati perilaku siswa tehadap guru dan kepala sekolah

2. Mengamati sikap siswa ketika pembelajaran berlangsung

3. Mengamati sikap siswa di dalam kelas

4. Mengamati perilaku siswa di luar kelas

5. Mengamati sikap siswa bersosialisasi sesama teman

6. Mengamati kedisiplinan dalam hal waktu

7. Mengamati penampilan siswa

8. Mengamati sikap siswa terhadap lingkungan sekolah

Lampiran5

Kerangka Dokumentasi SMAN 8 Bandar Lampung

1. Profil SMAN 8 Bandarlampung

2. Data Nilai Sikap Siswa (data awal)
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Lampiran 1

Kerangka Wawancara Guru PAI

di SMAN 8 Bandar Lampung

1. Bagaimanakah akhlak/sikap siswa sisiwi kelas X di sekolah ini?

2. Bagaimana ibu menilai akhlak/sikap siswa?

3. Bagaimanakah upaya ibu untuk membina akhlak siswa?

4. Apa saja hambatan dalam membina akhlak siswa?

5. Bagaimana ibu mengatasi hambatan dalam membina akhlak siswa?

Lampiran 2

Kerangka Wawancara Kepala Sekolah

SMAN 8 Bandar Lampung

1. Bagaimanakah akhlak/sikap siswa sisiwi di sekolah ini?

2. Bagaimanakah upaya ibu untuk membina akhlak siswa?

3. Apa saja hambatan dalam membina akhlak siswa?

4. Bagaimana ibu mengatasi hambatan dalam membina akhlak siswa?

5. Bagaimana ibu melakukan koordinasi pembinaan akhlak dengan guru guru 

yang ada?



Lampiran 3

Kerangka Observasi Upaya Guru PAI dan Kepala Sekolah

Dalam Membina Akhlak Siswa di Kelas X SMAN 8 Bandar Lampung

Mengacu pada pendapat Abdullah Nasikh Ulwan ada beberapa metode 

pembinaan anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, 

memberi nasehat, memberi perhatin khusus membiasakan anak melakukan yang 

baik, memberi hukuman, untuk mengetahui lebih jelas metode pembinaan anak, 

berikut ini akan dijelaskan yaitu:

1. Melalui contoh teladan

Pembinaan dapat dilakukan dengan memberi contoh teladan yang baik 

pada anak. Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru 

dan kepala sekolah melalui metode memberi contoh atau tauladan adalah 

jika guru dan kepala sekolah;

- Berakhlakul karimah,

- Jujur, transparan, tidak bersikap subjektif

- Bertutur-kata yang baik, lemah lembut, santun, ramah, 

- Penyayang kepada anak didik, tidak emosi menghadapi anak didik

- Bertanggungjawab atas tugasnya mengajar

- Perduli kepada anak didik, lingkungan dan warga sekolah

- Disiplin dan rajin

2. Metode nasehat



Islam menganjurkan pendidkan anak melalui nasehat.Artinya:

Lukman berkata:“hai anak ku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia 

mengerjakan yang baik dan cegalah mereka dari perbuatan yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”.

Ayat diatas merupakan salahsutu metode pembinaan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an. Metode tersebut adalah dengan cara memberi nasehat, 

menerangkan tentang suatu perbuatan, kemudian menjelaskan akibat yang 

ditimbulkan1

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode nasihat adalah jika guru dan kepala 

sekolah;

- Melakukan pemberian nasihat kepada peserta didik baik di kelas, 

ataupun di kesempatan lain yang memungkinkan membei nasihat baik 

nasihat secara pribadi ataupun nasihat secara umum.

3. Memberikan perhatian khusus

Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan senantiasa menggikuti perkembangan anak dalam 

pembinaan aqidah dan moral, seperti sosial dan spiritual, disamping selalu 

bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan rohaninya. 

                                                            
1 Ibid, hlm. 17-18



Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan kepala 

sekolah melalui metode memberikan perhatian khusus adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memantau secara khusus perkembangan seorang siswa, dengan 

memberikan perhatian yang  lebih dari perhatiannya kepada siswa 

yang lain bukan dengan tujuan membedakan tetapi memang karena 

siswa tersebut dinilai harus diperhatikan  lebih intensif.

4. Membiasakan anak melakukan yang baik

Melalui kebiasaan juga dapat mendidik anak, hal ini merupakan salah 

satu metode pembinaan dalam lingkungan sekolah.

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode pembiasaan anak melakukan yang baik 

adalah jika guru dan kepala sekolah;

- Membiasakan siswa membaca doa

- Membiasakan siswa mengucap salam

- Membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya

- Membiasakan siswa solat berjamaah di  masjid sekolah

- Membiasakan siswa rapih, bersih dan disiplin

- Dll.



5. Memberikan hukuman

Memberikan hukuman bagi anak yang melanggar atau melakukan 

tindakan kejahatan merupakan metode yang efektif dalam pembinaan 

akhlak. 

Maka indikator pelaksanaan pembinaan akhlak siswa oleh guru dan  

kepala sekolah melalui metode memberikan hukuman adalah jika guru 

dan kepala sekolah;

- Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan

- Memberi hukuman yang memberikan efek jera sebagai contoh dan 

peringatan kepada siswa yang lain agar tidak mengulangi perbuatan 

yang buruk, namun bukan dalam bentuk menyakiti fisik anak didik.



Lampiran 4

Kerangka Observasi Ketauladanan Guru PAI

SMAN 8 Bandar Lampung

1. Mengamati perilaku siswa tehadap guru dan kepala sekolah

2. Mengamati sikap siswa ketika pembelajaran berlangsung

3. Mengamati sikap siswa di dalam kelas

4. Mengamati perilaku siswa di luar kelas

5. Mengamati sikap siswa bersosialisasi sesama teman

6. Mengamati kedisiplinan dalam hal waktu

7. Mengamati penampilan siswa

8. Mengamati sikap siswa terhadap lingkungan sekolah

Lampiran5

Kerangka Dokumentasi SMAN 8 Bandar Lampung

1. Profil SMAN 8 Bandarlampung

2. Data Nilai Sikap Siswa (data awal)


	COVER SD MOTTO.docx
	ABSTRAK srh to PDF.docx
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.docx
	kata pengantar tesis.docx
	cover, daftar isi.docx
	BAB I s.d BAB V + dapus dan lampiran.docx
	lampiran kerangka APD tesis.docx

