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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia 

yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru sebagai tenaga kependidikan merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung 

bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan 

menghasilkan tamatan yang diharapkan
1
. Guru merupakan sumber daya manusia 

yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. Untuk 

itu dalam menunjang kegiatan guru, diperlukan iklim sekolah yang kondusif dan 

hubungan yang baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah antara lain kepala sekolah, 

guru, tenaga administrasi dan siswa. Serta hubungan baik antar unsur-unsur yang ada 

di sekolah dengan orang tua murid maupun masyarakat.   

Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas 

terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan 

harus diarahkan kepada 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan 

diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan 
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multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, serta 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses maupun kegiatan 

pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan 6) Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran 

serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
2 

Merosotnya nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat kita saat ini 

tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Efektifitas paradigma 

pendidikan nilai yang berlangsung di jejang pendidikan formal hingga kini masih 

sering diperdebatkan. 

Berkenaan dengan kemerosotan ahklak di kalangan peserta didik tersebut 

sudah menjadi tanggung jawab seluruh civitas sekolah mulai dari staf, pimpinan, 

karyawan, guru, dan peserta didik itu sendiri termasuk masyarakat. Dalam hal ini 

sudah tentu guru adalah pelaksana utama di lapangan, terutama guru pendidikan 

agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa : “Guru PAI merupakan seorang 

yang diberi tugas memberikan pengajaran dan pendidikan nilai-nilai ajaran Islam. 

Sebagaimana yang di kemukakan Ramayulis, guru adalah orang yang bertanggung 
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jawab tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga pengajar. Sebagai pengajar 

bertanggung jawab agar siswa memahami materi pelajaran yang disampaikan, 

tanggung jawab mendidik, dan membentuk pribadi siswa.” 

Selanjutnya kinerja guru PAI menurut Ramayulis bukan hanya berperan 

dalam memberikan pengetahuan agama Islam kepada siswanya, akan tetapi juga 

membentuk kepribadian siswa yang bernilai tinggi.
3
  

Abdurrahman Annahlawi berpendapat bahwa peran guru PAI di samping 

memberikan pengetahuan keagamaan juga membentuk kepribadian, membina akhlaq 

peserta didik. Sedangkan Abdurrahman An Nahlawi mengatakan bahwa guru agama 

sangat berperan dalam mewarnai kepribadian anak untuk itu hendaknya pendidikan 

agama harus diberikan secara menyeluruh baik dalam sikap, tingkah laku sehari-hari, 

tindak bergaul, dan lain sebagainya.
4
 Adapun peran guru dalam membina ahklaq 

pesrta didik antara lain adalah: 

1. Memberikan contoh atau teladan. 

2. Membiasakan akhlaq yang baik. 

3. Memberikan motivasi. 

4. Memberikan hadiah (psikologi) 

5. Menghukum (dalam rangka pendisiplinan). 

6. Menciptakan suasana yang berpengaruh bagi pertumbuhan positif. 

7. Mengadakan kerjasama yang harmonis dengan kepala sekolah, 

guru-guru yang lain dan orang tua siswa.
5
 

 

Berdasarkan peranan guru diatas, maka keteladanan dalam pendidikan 

merupakan metode yang berpengaruh dalam mempersiapkan aspek moral, spiritual 
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dan etos peserta didik. Selanjutnya, membiasakan ahklaq yang baik adalah metode 

yang tepat untuk membentuk dan membina ahklaq dan berperan besar dalam 

menanamkan nilai-nilai ahklaq pada diri peserta didik. Selain itu motivasi memberi 

pengaruh terhadap minat dan keinginan peserta didik dalam meningkatkan gairah 

belajar sehingga peserta didik menyadari arti pentingnya belajar. Selanjutnya, yang 

menjadi motivasi terbesar dalam peran ini adalah dengan memberikan hadiah atau 

pujian terhadap kegiatan peserta didik yang bernilai positif hadiah ini bisa bersifat 

material atau inmaterial guna mencapai tujuan yang di inginkan, sebagai contoh 

dalam hal ini adalah dengan memberikan sanjungan kepada peserta didik, dan bisa 

dengan memberikannya tanggung jawab sebagai ketua kelas agar mendorong teman-

teman. 

Untuk berakhlaq yang baik, hukum memiliki potensi yang mendidik, selain 

diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran, sanksipun harus 

memperhatikan keadaan peserta didik. Sanksi ini memiliki tahapan berupa teguran, 

diasingkan, pukulan, diancam dengan sanksi dunia dan akhirat. Selanjutnya seorang 

guru memiliki tanggung jawab dalam membawa suasana lingkungan belajar sehingga 

para peserta didik merasa nyaman dan terbiasa dengan lingkungan keamanan. Dan 

semua peran ini akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan menjalin 

kerjasama terhadap para guru yang lainnya dan orang tua serta diawasi oleh kepala 

sekolah. 

 Metode pembinaan atau pembentukan akhlaq tersebut sejalan dengan 

pendapat Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari dalam bukunya menjelaskan bahwa 
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untuk membentuk dan membina akhlaq peserta didik dapat dilakukan melalui 

berbagai metode ataupun pendekatan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan 

peserta didik itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja guru harus selalu 

ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas 

sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin ketat. Kinerja guru 

(performance) merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta penggunaan waktu. 

Metode yang dapat digunakan antara lain: 

1. Memberikan penjelasan tentang nilai-nilai akhlaq  

2. Pembiasaan akhlaq terpuji 

3. Melaksanakan kegiatan perayaan hari besar Islam  

4. Pemberian sanksi dan pahala 

5. Mengajarkan tabligh dan dakwah 

6. Kerja sama dan persatuan
6
 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam mendidik akhlaq 

sehingga menjadi sebuah kepribadian bukanlah hal yang mudah akan tetapi butuh  

waktu yang lama, pengulangan  dan keteladanan dari seseorang pendidik itu sendiri. 

Apabila para pendidik maupun orang tua mampu menginternalisasikan pendidikan 

nilai-nilai akhlaq mulia dari sejak dini. Maka diharapkan putra-putri kita menjadi 

generasi yang berkepribadian yang baik mampu mengantisipasi dan berkompotensi di 

era global. 
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 Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa agama mempunyai peran yang 

sangat besar, dimana guru akan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik semata, akan tetapi juga membentuk kepribadian atau karakter peserta 

didik itu sendiri menjadi pribadi muslim yang utuh. Hal tersebut sejalan dengan 

tujuan pendidikan agama Islam sebagaimana dikemukakan Jalaluddin dalam bukunya 

mengatakan bahwa ”tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai 

akhlaq hingga mencapai tingkat akhlaq al-karimah. Tujuan ini sejalan dan sebangun 

dengan tujuan yang akan dicapai oleh misi kerasulan, yaitu “membimbing manusia 

agar berakhlaq mulia”.
7
 

 Akhlaq mulia yang dimaksud, diharapkan tercermin dari sikap dan tingkah 

laku individu dalam hubungannya dengan allah, diri sendiri, sesama manusia dan 

sesama makhluk Allah SWT serta lingkungannya. Dalam upaya pembentukan akhlaq 

peserta didik dilingkungan sekolah tentunya tak terlepas dari kinerja guru PAI itu 

sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samsudin memberikan pengertian 

kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan organisasi.
8
 Sedangkan Mulyasa mendefinisikan kinerja sebagai 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.
9
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 Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dinyatakan bahwa kinerja 

merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kinerja yang telah ditetapkan 

untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami, jika guru PAI melaksanakan 

kinerjanya dengan baik, diharapkan dapat mempermudah proses pembentukan akhlaq 

peserta didik disekolah, sehingga peserta didik tidak hanya unggul dalam segi 

kognitif saja, melainkan tercermin dalam sikap dan pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Mencermati dari fungsi kinerja, tujuan dan pembentukan akhlaq sebagai 

manifestasi dalam mengoptimalkan peran guru dan tanggung jawabnya, maka 

selanjutnya adalah menata sumber daya manusia, terutama menyangkut aspek 

emosional, spiritual, kreativitas, dan moral. Penataan sumber daya manusia harus 

diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui peran para subyek 

pendidikan dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting 

karena pendidikan saat ini belum mampu menghasilkan sumber daya yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional dan perkembangan masyarakat.  

Sementara itu, pendidikan agama Islam adalah pembinaan kepribadian anak 

didik yang sempurna, meningkatkan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan 

kepercayaan anak terhadap agama dan kepada tuhan, serta mengembangkan 

intelegensi anak secara efektif agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya 
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di masa mendatang. 
10

 Selanjutnya, pendidikan harus mampu mengemban misi dalam 

pembentukan akhlaq peserta didik sehingga para peserta didik dan para lulus dapat 

berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di masa-masa mendatang tanpa 

meninggalkan nilai-nilai moral dan akhlaq mahmudah. Salah satu untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan seperti diatas, para peserta didik harus dibekali dengan pendidikan 

khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan akhlaq mahmudah. 

Bentuk akhlaq mahmudah sesuai kinerja guru pendidikan agama Islam yang 

pertama adalah akhlaq kepada Allah SWT yang berarti adalah sikap atau pengakuan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk.
11

Artinya sebuah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-

sifat terpuji. Demikian agung sifat itu yang jangankan manusia, malaikatpun tidak 

akan mampu menjangkau hakikat-Nya. 

Sedangkan akhlaq kepada sesama dan banyak sekali rincian yang 

dikemukakan Al-Qur’an berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. 

Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam larangan melakukan hal negatif seperti 

membunuh, menyakiti atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga 

sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di 

belakangnya, tidak perduli aib itu benar atau salah.
12

 Al-Qur’an menekankan bahwa 

setiap orang hendaknya didudukan secara wajar. Nabi Muhammad SAW misalnya 

dinyatakan sebagai manusia seperti manusia yang lain akan tetapi dinyatakan pula 
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bahwa beliau adalah yang memperoleh wahyu dari Allah SWT atas dasar itulah 

beliau berhak memperoleh kehormatan melebihi manusia lain. 

Selanjutnya, akhlaq terhadap lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang 

berada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak 

bernyawa.
13

 Pada dasarnya akhlaq yang diajarkan oleh Al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifaan menuntut 

adanya interaksi manusia dengan sesamanya,dan manusia dengan alam. Kekhalifaan 

juga mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap 

makhluk mencapai penciptaannya. Dan seorang guru dalam mengkinerjakan peran 

dan tanggung jawabnya memiliki tujuan yang harus dicapai. Seorang guru agama 

Islam harus memiliki konsep bahwa pendidikan agama adalah pendidikan akhlaq 

mahmudah dan menghindari akhlaq madzmumah. 

Contoh akhlaq mahmudah antara lain bertaubat, bersabar, bersyukur, 

bertawakkal, ikhlas, raja’, khouf, rasa persaudaraan, belas kasihan, member nasehat, 

memberi pertolongan, menahan amarah, sopan santun, suka memaafkan, dan lain-

lain. Adapun akhlaq madzmumah diantaranya adalah takabbur, musyrik, murtad, 

munafik, riya’, tamak, pemarah iri hati, ghibah, mengumpat, kikir aniaya dan lain 

sebagainya
14

.  

Karena itulah, eksistensi pendidikan yang bernuansa akhlaq mulia seperti 

pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), menjadi sangat 
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pentingnya untuk membekali para peserta didik dalam hal pengalaman nilai-nilai 

agama yang dianut, tetapi yang terpenting adalah mengantarkan peserta didik agar 

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur (berakhlaq terpuji). 

Kemudian akhlaq mahmudah yang dimaksud, diharapkan tercermin dari sikap 

dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama  

manusia dan sesama makhluk Allah serta lingkungannya. Berdasarkan hal diatas 

dapat dipahami bahwa guru agama mempunyai peran yang sangat besar, dimana guru 

agama tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik semata, 

akan tetapi juga membentuk kepribadian atau karakter peserta didik itu sendiri 

sehingga menjadi pribadi muslim yang utuh.  

Berkenaan dengan hal ini penulis bermaksud melakukan penelitian tentang 

kinerja guru pendidikan Islam dalam membentuk dan membina akhlaq peserta didik 

di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 

Ditetapkan SMA Muhammadiyah Gisting Lampung ini sebagai lokasi 

sekaligus objek penelitian dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis dan semua 

penulis ketika melakukan prasurvey disekolah tersebut menunjukan bahwa 

sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung  merupakan sekolah yang berada di Lampung dan di sekolah ini dengan 

suasana yang begitu asri di daerah pegunungan.  

Di sekolah ini nilai-nilai ahlakul karimah sangat diutamakan seperti 

bersalaman dengan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, membaca surat-

surat pendek sebelum proses pembelajaran di mulai, melaksanakan sholat dhuha pada 
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jam istirahat pertama, sholat dhuhur berjama’ah di masjid madrasah, memperingati 

hari-hari besar Islam, dan masih banyak hal-hal lainnya.   

“Kami selau berusaha membentuk dan membina akhlaq peserta didik 

disekolah maupun diluar sekolah karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami 

sebagai tenaga kependidikan. Saya, guru, staff, dan pegawai memiliki tanggung 

jawab yang sama dalam setiap kegiatan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan 

nasional.”
15

 Selanjutnya ia menjelaskan setiap kegiatan dan usaha mereka dalam 

membentuk dan membina akhlaq peserta didik sebagai berikut: 

a. Dengan memberikan nasehat dan pengajaran nilai-nilai agama dan budi 

pekerti. 

b. Dengan memberikan bimbingan dan pembinaan moral keagamaan melalui 

pembiasaan seperti: 

1. Bersalaman dengan para guru ketika memasuki gerbang sekolah 

2. Membaca do’a sebelum belajar dilanjutkan dengan membaca Al-

Qur’an pada pagi hari sebelum dimulainya pelajaran. 

3. Sholat Dhuha berjama’ah pada jam Istirahat pertama. 

4. Melakukan sholat Zhuhur berjama’ah pada jam Istirahat kedua 

(sebelum pulang). 

5. Membiasakan untuk berpakaian sopan (panjang) untuk laki-laki 

dan perempuan tidak ketat dan pakaian tertutup auratnya. 

 

c. Memberikan sanksi yang bersifat mendidik. 

d. Dengan memberikan suri tauladan yang baik terhadap peserta didik.
16
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Selanjutnya ia menjelaskan menjelaskan bahwa sekolah berusaha semaksimal 

mungkin dalam membentuk dan membina akhlaq peserta didik seperti dalam 

kebijakan yang dibuat sekolah melalui tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta 

didik dan seluruh civitas sekolah, karena dengan mengembangkan nilai-nilai agama 

baik melalui kebijakan yang dibuat oleh sekolah dan melalui proses kegiatan belajar 

mengajar.
17

 

“Banyak program kegiatan yang kami lakukan dalam meningkatkan akhlaq 

peserta didik, dimulai sejak mereka masuk melalui gerbang sekolah seperti 

menyalami para guru yang menyambut kedatangan mereka, shalat dhuha ketika jam 

istirahat, mengucap salam ketika berpapasan dengan guru, dan masih banyak kegiatan 

peningkatan akhlaq peserta didik di dalam kegiatan ekstra kulikuler di sekolah.
18

   

 

Dari pernyataan kepala SMA Muhammadiyah Gisting Lampung, bapak 

Sholeh Fahrurozi dan bapak Wahyudin dan Ibu Zida Amalia, selaku guru Pendidikan 

Agama Islam, tentang peranan mereka dalam meningkatkan akhlaq peserta didik di 

sekolah tersebut dapat dilihat pada catatan kegiatan dibawah ini: 

 

1. Membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum belajar. 

2. Berdo’a sebelum memulai pembelajaran. 

3. Melaksanakan shalat Dhuha ketika istirahat pertama (sunnah). 

4. Melaksanakan shalat Zhuhur berjama’ah di masjid sekolah. 

5. Mengikuti kegiatan keagamaan setiap hari-hari besar Islam. 

6. Memberikan shadaqoh setiap hari senin. 
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7. Memberikan infaq kematian. 

8. Melaksanakan pembelajaran dakwah 

9. Melaksanakan tugas piket dan kebersihan lingkungan sekolah
19

 

 

9 point tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Para peserta didik 

disambut oleh para guru di gerbang masuk sekolah dan disalami satu persatu. Hal ini 

dibiasakan agar peserta didik bersikap santun dan datang sekolah tepat waktu 

sehingga para guru bisa mengetahui siapa siswa atau siswi yang datang terlambat. 

Selanjutnya piket kelas bertujuan agar peserta didik bisa menjaga kebersihan dan 

berlatih tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan. 

Kemudian membaca Al-Qur’an sebelum belajar, hal ini bertujuan agar peserta didik 

bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan mampu memperhatikan terjemahannya dan 

diamalkan dalam lingkungan sekolah, Berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

bertujuan agar peserta didik terbiasa memulai semua kegiatan dengan niat dan Doa 

agar mendapat Ridho Allah SWT dan ilmu mereka bermanfaat.  

Selanjutnya, pelaksanaan shalat Zhuhur dan Dhuha bertujuan untuk 

membentuk kedisiplinan dalam melakukan setiap kegiatan dan mengajarkan shalat 

tepat waktu. Disamping itu, peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan keaagamaan 

dengan tujuan agar mereka bisa menelaah dan memahami setiap perjuangan para 

pahlawan Islam dalam menegakkan agama Allah SWT. Kemudian shadaqah setiap 

hari senin bertujuan membiasakan peserta didik berbagi kepada sesama dan peduli 

terhadap orang-orang yang kurang mampu dan infaq kematianpun memberikan 

                                                           
19

 Dokumentasi Program Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Akhlaq Peserta Didik Di 

SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 
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pembelajaran yang baik dalam hidup bersosialisasi yang akhirnya nanti akan mereka 

praktekkan dalam hidup bermasyarakat kelak. 

 Namun pada kenyataan, lingkungan pendidikan di era modern ini nampaknya 

mulai mengalami erosi
20

 dan negatif bagi peserta didik. Dan kenyataannya, para 

peserta didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung, masih banyak ditemukan 

anak-anak yang melakukan pelanggaran norma atau tindakan yang melanggar 

peraturan agama dan ini terjadi ketika guru PAI telah berusaha melaksanakan 

perannya sebagai pendidik dan pengajar. Maka dapat dikatakan bahwa anak-anak 

sekarang sedang mengalami demoralitas atau krisis akhlaq dan akibat demoralitas 

tersebut masyarakat menjadi kacau dan keamanan selalu terganggu. 

 Selain itu, Ibu Zida Amalia, guru Pendidikan Agama Islam SMA 

Muhammadiyah Gisting Lampung menjelasakan bahwa ini adalah akibat 

perkembangan zaman yang semakin tidak terarah, lingkungan kependidikan di luar 

sekolahpun menjadi bebas dan tidak terkontrol dan dibiarkan bebas mengakses semua 

lini kegiatan mereka tanpa batas dan tanpa pengawasan dan bimbingan full-day dari 

keluarga apalagi guru dan mungkin kelemahan sistem pendididkan saat ini antara lain 

disebabkan oleh peran orang tua yang belum optimal dan masih perlu dipertanyakan. 

                                                           
20

 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: CP. Press, 2011), h. 78. 
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 Berbagai macam pelanggaran tersebut dapat dilihat terlampir di bawah ini  

berdasarkan catatan dokumentasi pelanggaran milik Ibu Zida Amalia, dalam hal ini 

ibu Saidah bekerja sama dengan ibu Yeni Farida, selaku guru Bimbingan Konseling. 

 

Tabel 1 

Data Pelanggaran peserta Didik Di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pihak sekolah dan guru 

Pendidikan Agama Islam sudah berusaha melaksanakan kinerjanya, akan tetapi 

hasinya belum optimal terhadap perubahan prilaku peserta didik sekolah, hal inilah 

yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang kinerja 

guru PAI dalam bentuk akhlaq peserta didik di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung. 

 

NO NAMA JENIS PELANGGARAN JUM KET 

1 Diko Assyifa Merokok di Lingkungan Sekolah 2  

2 Erik Haris M Merokok di Lingkungan Sekolah 2  

3 Agung Prayogo Merokok di Lingkungan Sekolah 2  

4 Ahmad Afif R Merokok & Bolos Sekolah 4  

5 Anang Y Merokok di Lingkungan Sekolah 1  

6 Ahmad Balia Merokok di Lingkungan Sekolah 1  

7 Riska Desti L Melawan Guru   2  

8 Indi Oktarina Melawan Guru 1  

9 Intan Desti Melawan Guru 1  

10 Rahma Pratiwi Melawan Guru 1  

11 Bayu Setiawan Merokok di Lingkungan sekolah 2  

12 Diah Wahyuningtias Bolos Sekolah 1  

13 Sindi Eka Berpacaran 1  

14 Delfi Krista A Berpacaran 1  

15 Tegar Andani  Merokok di Lingkungan Sekolah 2  
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B. Fokus Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu 

pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru baik dalam 

segi jumlah maupun mutunya. Guru sebagai tenaga kependidikan merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung 

bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan 

menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang 

menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. 

Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus 

mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui 

pekerjaannya. Kinerja itu memiliki pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan salah satu tolak ukur kinerja individu, dan kriteria dalam mengkinerjakan 

peran dan tanggung jawab itu adalah akhlaq dan aplikasi mental individu. 

Mencermati dari fungsi kinerja, tujuan dan pembentukkan akhlaq sebagai manifestasi 

mengkinerjakan peran guru p agama dan tanggung jawab, maka selanjutnya adalah 

menata sumber daya manusia, terutama menyangkut aspek emosional, spiritual, 

kreativitas, dan moral. 

Kinerja guru pendidikan agama Islam adalah pembentukan dan pembinaan 

akhlaq mahmudah baik akhlaq kepada Allah SWT, manusia dan akhlaq terhadap 

lingkungan. Selain itu pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna, 
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meningkatkan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak 

terhadap agama dan kepada Tuhan, serta mengembangkan intelegensi anak secara 

efektif agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang.
21

 

Namun semua teoritikal tersebut tidak sebanding dengan apa yang terjadi. 

Peserta didik masih mengalami penurunan nilai-nilai akhlaq. Berbagai macam 

pelanggaran kerap terjadi seperti absen tanpa keterangan, mengganggu teman, 

membolos, melawan guru, berkata tidak sopan, mencuri, berkelahi, dengan teman dan 

tidak melaksanakan shalat berjamaah di sekolah.
 22

  

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasikan bahwa: 

a. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja guru pendidikan agama Islam dalam 

membentuk dan membina akhlaq peserta didik SMA Muhammadiyah 

Gisting Lampung telah berjalan. 

b. Evaluasi kinerja guru dalam membentuk dan membina akhlaq peserta 

didik mengalami penurunan dengan adanya beberapa pelanggaran yang 

terjadi. 

 

Dalam rangka itu semua, penelitian tentang pembentukan akhlaq peserta didik 

di sekolah penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja guru PAI dalam 

membentuk dan membina akhlaq peserta didik di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung. 

 

                                                           
21

 Armai Arief, Ilmu dan meteodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) , h. 24. 
22

 Dokumentasi, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 
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2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis memberi batasan hanya 

mendeskripsikan secara kualitatif dengan fokus masalah tentang “ Kinerja guru PAI 

dalam membentuk dan membina akhlaq peserta didik di SMA Muhammadiyah 

Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah kinerja guru PAI dalam membentuk dan membina akhlaq peserta 

didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?” 

 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian disini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja guru dalam 

mengembangkan nilai-nilai akhlaq yang terkandung dalam pembentukan 

akhlaq peserta didik. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi kinerja guru pendidikan 

agama Islam dalam pengembangan akhlaq peserta didik. 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis 

dalam bidang penelitian dan para guru pendidikan agama Islam serta 

dosen sebagai salah satu informasi terhadap upaya pengembangan dan 

peningkatan pendidikan. 
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2. Secara praktis, diharapkan guru dapat memberikan konstribusi yang 

berarti bagi para pendidik baik guru atau dosen serta pelaksana 

pendidikan Islam. 

 

D. Kerangka Fikir  

Kinerja diartikan sebagai cara, perilaku, dan kemampuan kerja, , jadi dapat 

disimpulkan kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran.
23

 Adapun pengertian kinerja menurut beberapa 

ahli, sebgaimana dikemukakan oleh Akhmad Subekhti dalam bukunya yang berjudul 

manajemen sumber daya manusia. 

 Kinerja adalah fungsi dan motivasi, kecakapan dan persepsi peranan. 

Bernardin dan Russel mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil- hasil yang 

diperoleh dari fungsi fungsi pekerjaan dan kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu. Ada juga yang menidentifikasikan kinerja sebagai proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Selanjutnya, Prawiro 

Susantoro, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 

tertentu. Ia menambahkan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang sepatutnya 

                                                           
23

 Emi Kusmiati,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet Ke IV, (Bandung: Bina Graha, 2013),  

h. 432. 
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memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
24 

Samsudin memberikan 

pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan - batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan oganisasi.
25

 

Sebagaimana dijelaskan bahwa guru PAI Adalah guru yang mengajarkan mata 

pelajaran agama, disamping itu guru juga sebagai pendidik sekaligus pembimbing 

kepribadian peserta didik, maka seorang guru harus mengkinerjakan peran dan 

tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini, Samsudin memberikan pengertian 

kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan organisasi.
26

  

Metode pembinaan atau pembentukan akhlaq tersebut sejalan dengan 

pendapat Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari dalam bukunya menjelaskan bahwa 

untuk membentuk dan membina akhlaq peserta didik dapat dilakukan melalui 

berbagai metode ataupun pendekatan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan 

peserta didik itu sendiri. Metode yang dapat digunakan antara lain: 

1. Memberikan contoh atau teladan. 

2. Membiasakan akhlaq yang baik. 

3. Memberikan motivasi. 

4. Memberikan hadiah (psikologi) 

5. Mengevaluasi (dalam rangka pendisiplinan). 

                                                           
24

 Anindiay Fitra,  Penghantar Manajemen Semberdaya Manusia, (Jakarta: Prestasi Pustaka,  

2012),  h. 124. 
25

 Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Surabaya: Pustaka Setia, 2014), h. 76. 
26

Samsudin dan Sadili, Op.cit, h. 159. 
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6. Mengadakan kerjasama yang harmonis dengan kepala sekolah, 

guru-guru yang lain dan orang tua siswa.
27

 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab kinerja guru agama Islam antara lain:  

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam. 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 

c. Mendidik anak agar berbudi pekerti mulia. 

d. Mendidik anak agar taat menjalankan perintah agama. 

e. Melaksanakan evaluasi nilai nilai akhlaq
28

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tugas guru agama Islam 

disamping mengajarkan ilmu pengetahuan agama juga mendidik anak agar berbudi 

pekerti yang baik. Akhlaq baik atau terpuji (Akhlaqul Mahmudah) yaitu perbuatan 

baik kepada Allah SWT, sesama manusia, dan makhluk makhluk yang lain.
29

 Adapun 

metode untuk membina akhlaq mulia antara lain: mau’izhah dan nasehat, pembiasaan 

akhlaq terpuji, teman yang baik, metode pahala dan sanksi, dan keteladanan.
 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ahmad Tafsir, Metode Pengajaran PAI, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 127. 
28

 Zuhairini, Abdul Ghofir, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: Usaha Nasional 

2011),  h. 35. 
29

 Mahjuddin, Op.cit, h. 10. 
30

 Muhammad Robbi Muhammad Jauhari,  Loc.cit. 
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Skema Kerangka Fikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja Guru PAI Dalam 

Membentuk dan Membina Akhlaq 

 

1.  Memberikan pengetahuan tentang  

     nilai-nilai pelajaran keberagamaan  

2.  Memberikan penjelasan nilai-nilai  

     keberagamaan untuk membentuk  

     Akhlaq 

3.  Memberikan Konsekuensi  

     terhadap siswa  

4.  Memberikan suri teladan di  

     lingkungan sekolah 

5.  Memberikan pengajaran dakwah  

     terhadap siswa 

6.  Membentuk kerja sama kepada  

     kepala sekolah, guru-guru dan  

     orang tua dalam membentuk akhlaq  

     siswa 
 

 

Akhlaq Peserta Didik 

1.  Akhlaq kepada Allah SWT 

2.  Akhlaq kepada manusia 

3. Akhlaq kepada lingkungan 

 




