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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum SMA Muhammadiyah Gisting Tanggamus 

Lampung 

 
 SMA Muhammadiyah Gisting berdiri tanggal 12 Juli 1980 sebagai salah satu 

masyarakat (mini society) yang terdidik dari 1 rombongan belajar pada Tahun Pelajaran 

1980/1981 dan baru memiliki ruang kelas sebanyak 1 Kelas dengan jumlah rombel sebanyak 

1 rombel. Seiring  waktu berjalan SMA Muhammadiyah Gisting dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan yang pesat baik dari jumlah siswa yang diterima ataupun dari 

sarana maupun prasarana yang ada mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya SMA 

Muhammadiyah Gisting mengalami beberapa kali pergantian Kepala Sekolah hingga saat ini 

Tahun Pelajaran 2015-2016 dipimpin oleh Bapak Soleh Fahruroji, S.Pd. pada Tahun 

Pelajaran 2015-2016 SMA Muhammadiyah Gisting memiliki 15 ruang kelas dengan jumlah 

siswa sebanyak 512 siswa dengan jumlah guru sebanyak 45 orang dan staf administrasi 

sebanyak 8 orang. 

  Adapun Tujuan Sekolah 

a) Terwujudnya layanan pendidikan yang unggul yang ditandai dengan 

layanan pendidikan dengan berbagai model pembelajaran dan teknologi 

pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. 
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b) Terselenggara layanan bagi siswa berbakat akademis melalui bimbingan 

intensif/kegiatan ekstra kurikuler serta dimulai rinstisan kelas standard 

nasional. 

c) Terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, bersih, tertib, dan 

indah 

d) Meningkatkan jumlah kualifikasi tenaga kependidikan sesuai tuntutan 

program pembelajaran yang berkualitas. 

e) Meningkatkan jumlah lulusan, nilai, nilai UN secara signifikan sesuai 

dengan standard Nasional dan masuk SNMPTN 

f) Warga sekolah berprilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan 

berakhlak mulia 

g) Berbudaya, disiplin, taat peraturan/hokum, rajin, gotong-royong, 

menolong, dll. 

 
2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Muhammadiyah Gisting  

1. Visi 

“Terwujudnya Sekolah Islami, Berprestasi dan Mampu Menghadapi Tantangan 

Masa Depan serta Siap Menjadi Kader Muhammadiyah dan Bangsa”. Indikatornya 

adalah  : 

1. Aktif dalam Kegiatan Keagamaan 

2. Peningkatan perolehan nilai Ujian Nasional 

3. Menjaga  dan meningkatkan kedisiplinan  
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4. Mendukung kegiatan  seni 

5. Berprestasi  dalam mengikuti kegiatan lomba Olahraga 

6. Aktif dalam kegiatan  Lomba KIR 

7. Mendukung kegiatan  Sosial 

8. Mengembangkan  keterampilan Komputer 

9. Mengusai dalam penggunaan  bahasa Asing 

10. Kaderisasi Organisasi Muhammadiyah 

11. Berperan aktif dalam  pembuatan bahan ajar pada setiap mata pelajaran 

12. Berusaha mengelola perpustakaan yang representatif 

13. Berperan aktif dalam kegiatan MGMP 

14. Peningkatan Manajemen Sekolah 

15. Mengusai ketrampilan bidang pertanian 

16. Menguasai ketrampilan komputer dan internet 

 
2. Misi Sekolah SMA Muhammadiyah Gisting 

1. Mengaktifkan kegiatan kegamaan dilingkungan Sekolah. 

2. Melaksanakan program Bimbingan belajar 

3. Merealisasikan peraturan disertai sikap tauladan Guru. 

4. Melengkapi sarana sekaligus mengikutsertakan siswa dalam lomba seni baik 

tingkat kecamatan, kabupaten dan propensi. 

5. Melengkapi sarana dan pelatihan rutin, sekaligus diikutsertakan dalam kegiatan 

lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi. 

6. Mengaktifkan kegiatan karya ilmiah remaja dan mengikutsertakan siswa dalam 

lomba karya ilmiah baik tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional. 
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7. Membuat sekaligus melaksanakan program kegiatan sosial kemasyarakatan 

8. Menyempurnakan sarana dan Melaksanakan program praktek dan pelatihan TIK 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 

9. Mengaktifkan kegitan Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

10. Menggiatkan Guru dalam MGMP 

11. Melaksanakan manajemen sekolah yang profesional 

12. Menggiatkan program keunggulan sekolah Seni Bela Diri Tapak Suci Putra 

Muhammadiyah. 

13. Melaksanakan program Muatan Lokal Pertanian 

14. Membentuk dan menggiatkan ekskul musik (group band) 

 

3. Tujuan Umum 

1. Mampu menghasilkan lulusan yang dapat melaksanakan ibadah dengan 

sempurna  dan menurut tuntunan AL Qur’an dan As Sunah Rasul. 

2. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari 

3. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan da’wah di lingkungan 

kabupaten, provinsi dan nasional pada umumnya 

4. Menciptakan pergaulan antara guru, siswa, karyawan dan segenap civitas 

akademika yang ramah, sopan dan berakhlak. 

5. Mampu menghasilkan lulusan dengan nilai UN rata-rata  meningkat setiap 

tahunnya. 

6. Menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. 

7. Melaksanakan pembelajaran dan belajar secara efektif, sehingga siswa dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. 
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8. Mendorong siswa   agar tumbuh semangat disiplin yang tinggi dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar 

9. Menumbuhkan penghayatan terhadap seni musik yang diminati siswa 

10. Melaksanakan kegiatan pengembangan seni tari daerah 

11. Mampu menghasilkan siswa yang pandai bermain alat musik 

12. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan olahraga terutama Pencak Silat 

dengan aktivitas Tapak Suci Putra Muhammadiyah. 

13. Mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ketrampilan hidup dan mampu 

menerapkan di masyarakat  

14. Mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ketrampilan komputer 

15. Mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ketrampilan  bahasa Arab dan 

bahasa Inggris 

16. Mampu menghasilkan alumni  yang dapat mengembangkan perjuangan 

Muhammadiyah  

17. Mampu melaksanakan  peningkatan mutu  guru yang terampil dalam pembuatan 

bahan ajar pada setiap mata pelajaran 

18. Mampu memiliki ruang perpustakan yang modern dan representatif 

19. Mampu menggiatkan guru dalam MGMP 

20. Mampu melakasanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

21. Mampu menghasilkan siswa yang mengusai  bidang pertanian 

22. Mampu menghasilkan siswa yang menguasai pengoprasian komputer dan 

internet 

23. Mampu menghasilkan Siswa trampil dalam memainkan alat musik 
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3. Profil SMA Muhammadiyah Gisting  

1. Nama Sekolah       : SMA MUHAMMADIYAH GISTING 

2. Nama Kepala Sekolah      : SOLEH FAHRUROJI, S.Pd. 

3. NPSN       : 10809742 

4. No. Statistik Sekolah       : 30102058 

5. Status Sekolah        : SWASTA 

6. Nilai Akreditasi Sekolah      : B 

7. Tahun didirikan       : 1980 

8. Status Kepemilikan        : Yayasan  

9. Sk Ijin Operasional       :  1830/1.12.B1/U/1981 

10. Kepemilikan Tanah       :  Pemerintah 

  a.     Status Tanah        :  Yayasan   

  b.     Luas tanah        :  5.917 m2 

11. Status Bangunan       :  Milik Yayasan 

12. Luas Seluruh Bangunan      :  3.758 m2 

13. Alamat Sekolah        :     Jl. KH. A Dahlan Break Meayer 

     Desa/Kelurahan       :     Kutadalom   

Kecamatan       :     Gisting   

Kabupaten       :    Tanggamus 

Provinsi        :    Lampung 

14. Kode Pos         : 35378  

15. Lintang/ Bujur        : -5.4375000/104.7147000 

 
16. Telepon/HP/Fax       : (0729) 347632 
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4. Sistem Yang Berjalan 

Sistem informasi yang saat ini sedang berjalan di SMA Muhammadiyah Gisting adalah 

sistem pengolahan data dan penyajian informasi secara manual sebagai berikut : 

1. Masyarakat yang ingin mengetahui segala informasi mengenai SMA 

Muhammadiyah Gisting harus datang langsung ke lingkungan sekolah. 

2. Masyarakat menanyakan informasi secara langsung kepada Guru, Staf, atau 

pengelola sekolah yang ada di SMA Muhammadiyah Gisting 

3. Daftar pertanyaan diterima Guru, Staf, atau pengelola sekolah yang ada SMA 

Muhammadiyah Gisting 

4. Informasi disampaikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut. 

5. Informasi yang telah didapat kemudian disampaikan kepada masyarakat lain yang 

juga membutuhkan. 

 

Untuk menggambarkan lebih jelas posisi SMA Muhammadiyah Gisting 

Tanggamus Lampung dalam struktur, maka penulis pun menunjukkan struktur 

organisasi sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SMA MUHAMMADIYAH GISTING LAMPUNG 
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Masing-masing sekolah memiliki struktur tersendiri dan memiliki juga 

kekhasan tersendiri, dengan demikian antara sekolah yang satu dengan yang lainnya 

mengandung perbedaan sekalipun banyak kemiripan.  
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B. Penyajian Data Kinerja Guru  

1. RPP  
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C. Analisa Data 

1. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk dan 

Membina Akhlaq Peserta Didik Di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung. 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau 

memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara menyeluruh. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara
1
.   

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  

a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,  

                                                           
1
 Zakiah Darajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 99 



90 

 

b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

sistem terbuka dan multimakna 

c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat,  

d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

maupun kegiatan pembelajaran,  

e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan  

f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan.  

“Guru  merupakan seseorang yang diberi tugas memeberikan pengajaran dan 

pendidikan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana yang dikemukakan Ramayulis, guru 

adalah orang yang bertanggung jawab tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga  

pengajar. Sebagai pengajar bertanggung jawab mendidik, membentuk pribadi siswa” 

 Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia 

yang terlibat dalam proses pendidikan. 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 
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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.
2
 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 

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa guru agama Islam bukan hanya 

berperan dalam memberikan pengetahuan agama Islam terhadap perserta didik, akan 

tetapi juga dalam membentuk kepribadian serta membina ahlak peserta didik. Ahlaq 

adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa untuk melakukan perbuatan tersebut 

tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. 

 Proses pembentukan ahlak perserta didik dengan melakukan perencanaan 

pelaksanaan dan kinerja guru dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya : 

 

a. Perencanaan Kinerja Guru  

Pada pelaksanaan rencana pembelajaran ini memiliki tujuan yaitu 

memberi pelajaran ahlak terpuji serta memotivasi pelaksanaanya dan 

menjelaskan ahlak tercela serta memperingatkannya. Dalam hal ini 

                                                           
2
 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di rumah, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2011), h. 170 



92 

 

pembelajaran dapat dilakukan secara langsung, melalui kisah-kisah, 

membuat perumpamaan dan dialog. 

Tujuan dan perencanaan kinerja guru ini adalah sebagai berikut  

1) Persiapan Pembinasaan ahlaq terpuji.  

Dalam konsep pendidikan islam, pembinasaan digunakan dalam 

hal ibadah dan pembinasaan untuk berprilaku yaitu konsisten 

terhadap etika. 

2) Perencanaan Mencari Teman Yang Baik.  

Yaitu teman yang jujur dan taqwa kepada Allah SWT, karena 

teman yang baik akan selalu menuntun kita untuk berbuat baik 

begitu juga sebaliknya. 

3) Perencanaan Metode Pahala Dan Sanksi.  

Metode pahala dapat dilakukan dengan memberikan sanjungan, 

memberi hadiah atau mengangkat sebagai ketua kelas. Sedangkan 

dalam pemberian sanksi harus memperhatikan keadaan. Tahapan 

dalam pemberian sanksi adalah sebagai berikut : (1) teguran, (2) 

diasingkan, (3) pukulan (4) ancaman. 

 

b. Pelaksanaan Kinerja Guru 

Yang menjadi dasar dari konsep pelaksanaan kinerja guru adalah sikap 

dan keteladanan sangat berpengaruh dalam membentuk aspek moral, 

spiritual dan etos sosial anak. Dalam upaya pembentukan ahlaq 
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perserta didik di lingkungan sekolah tentunya tak terlepas dari kinerja 

guru itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja merupakan 

tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan- batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

Selain itu kinerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Dengan demikian dapat 

dipahami jika guru PAI melaksanakan kinerjanya dengan baik, 

diharapkan dapat mempermudah proses pembentukan ahlak perserta 

didik di sekolah, sehingga perserta didik tidak hanya unggul dalam 

segi kognitif saja, melainkan tercermin dalam sikap dan pengalaman 

dalm kehidupan sehari- hari. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan data penelitian yang penulis 

peroleh dari observasi dan wawancara, penulis mengungkapkan bahwa guru 

pendidikan agama islam di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung berjalan kurang 

optimal. Data menunjukkan guru disekolah ini tlah  melaksanakan pont - point 

perencanaan kinerja guru dalam membentuk dan membina ahlak perserta didik yaitu :  

 

1. Memberikan nilai-nilai dan pengajaran keberagamaan dan  

Akhlaq yang mulia.  

 

Dalam hal ini guru memberikan Nasehat melalui pembelajaran di 

dalam kelas, pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap 

hari senin, melalui kegiatan ekstrakulikuler keagamaan (ROHIS), dan 
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memberikan nasehat secara langsung ketika perserta didik melakukan 

suatu pelanggaran. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara 

dengan peserta didik yang menyatakan bahwa guru selalu menegur 

ketika kami melakukan kesalahan. 

 

2. Dengan memberikan penjelasan untuk melaksanakan pembinaan  

karakter dan akhlaq keagamaan melalui implementasi nilai-nilai 

akhlaq 

 

Dalam hal ini para siswa diajarkan untuk melaksanakan beberapa 

kegiatan pembelajaran dan pengembangan nilai akhlaq dan karakter 

seperti :  

a) Bersalaman dengan para guru ketika memasuki gerbang  

sekolah  

b) Membaca doa sebelum belajar dilanjutkan ddengan membaca   

al-quran pada pagi hari   sebelum dimulainya pelajaran. 

Kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan agar siswa mampu 

membaca al-quran memahami isi dari bacaan al-Quran  dengan 

baik dan mampu mengerti dan memehami isi dari bacaan al-

Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari. 

c) Sholat dhuha berjamaah pada jam istirahat pertama  

d) Melakukan sholat zuhur berjamaah pada jam istirah ke dua  

(sebelum pulang) Deng kegiatan diwajibkannya shalat 

berjamaah dzuhur diharapkan dapat membentuk kedisiplinan 
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siswa dalam melakukan setiap kegiatan, apalagi shalat 

merupakan ibadah yang wajib maka harus dilakukan tepat pada 

waktunya sehingga mereka tidak merasa terbebani 

melaksanakan itu semuanya  

e) Membiasakan untuk berpakaian sopan (panjang) untuk laki- 

laki dan perempuan . Hal ini dilakukan supaya peserta didik 

terbiasa menutup aurat dari sejak kecil serta memehami  akan 

pentingnya menutup aurat Khususnya bagi anak perempuan  

f) Mengadakan pesntren kilat pada setiap tahunnya serta  

mengadakan peringatan hari-hari besar islam (PHBI). Kegiatan 

ini dimaksudkan  supaya siswa dapat menelaah maksut dari 

peringatan hari-hari besar islam. Pembiasaan ini di perkuat 

dengan adanya penjelasan dari kepala sekolah SMA 

Muhammadiyah Gisting Lampung dan para guru bimbingan 

konseling di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 

 

c. Evaluasi Kinerja Guru  

Berdasarkan uraian perencanaan dan pelaksanaan kinerja guru 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 
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dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta penggunaan waktu. Upaya-upaya untuk meningkatkan 

kinerja itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan motivasi disamping 

cara-cara yang lain.  

“Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan yang telah diajarkan di dalam kelas. Pada 

tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan 

pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat evaluasi, pengolahan dan 

penggunaan hasil evaluasi.  

Selain dari itu pelaksanaan proses pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP dengan pengamalan materi pendidikan agma Islam. 

Pelaksanaan pembelajaran itu sendiri meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru : 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik.  

b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan diamalkan setelah proses 

pembelajaran.  

c) Menjelaskan tujuan dan contoh-contoh akhlaq yang mulia.  
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d) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus.  

2. Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.  Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan nilai-nilai 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 

Eksplorasi Kinerja Guru 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :  

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi keagamaan dengan menerapkan prinsip 

keteladanan 

2) Mnggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain :  

a. Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.  

b. Melibatkan peserta didik secara aktif kegiatan kegamaan di sekolah.  
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c. Memfasilitasi peserta didik melakukan pengamalan ibadah di  

lapangan seperti memberikan sedekah kepada yang membutuhkan 

dengan menggunakan uang infaq sekolah. 

 

Elaborasi Kinerja Guru 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

1) Membiasakan peserta didik beramal sholeh yang beragam melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna.   

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas peribadahan seperti 

menulis khutbah jumat.  

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut 

4) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan ketuntasan pembelajaran beragama dalam hal ini siswa 

dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti infaq sedekah.   

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan perayaan hari besar agama Islam di 

sekolah dengan menerjunkan langsung menjadi panitia kegiatan tersebut.  

6) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

rasa percaya diri peserta didik. 
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Konfirmasi Kinerja Guru 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru :  

1) Memberikan Pahala dan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keteladanan peserta didik.  

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber.  

3) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar seperti menjadi penitia kegiatan perayaan 

hari besar agama.   

a. Mengundang penceramah sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan.  

b. Membantu menyelesaikan masalah seperti kesulitan belajar.  

c. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengawasan dan 

penilaian terhadap prilaku siswa lainnya.  

d. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah.  

Adapun pelaksanaan konsep evaluasi dalam mengembangkan nilai-nilai 

akhlaq siswa adalah sebagai berikut : 
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1. Konsekuensi Sanksi Terhadap Siswa  

Dalam hal ini guru agama selalu memberikan teguran dan nasehat 

terlebih kepada peserta didik yang melekukan pelanggaran, bagi yang 

tidak mengindahkan teguran tersebut maka akan di berikan sanksi 

yang bersifat mendidik  berupa hafalan surat pendek. Hal ini telah 

dinyatakan oleh para siswa. 

2. Menjadi Suri Teladan di Lingkungan Sekolah 

Dengan memberikan suri tauladan yang baik terhadap peserta didik. 

Dengan keteladanan ini anak akan meniru dan mencontoh sikap dan 

perbuatan gurunya.  Keteladanan ini selalu di himbau oleh Ibu 

Sudarmi selaku kepala Sekolah dalam setiap perkumpulan atau rapat 

guru, dan himbauan ini di laksanakan oleh setiap guru di lingkungan 

sekolah, seperti berpakaian resmi, menyalami murid di gerbang 

sekolah  ketika murid di gerbang sekolah ketika datang.  

3. Penyambutan Siswa 

Mereka menjelaskan bahwa setiap pagi para guru selalu menyambut   

peserta didik di gerbang sekolsh dan menyapa ketika berpapasan. 

4. Dakwah  

Dalam hal ini adalah dakwah Islam secara langsung melalui kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan (ROHIS). Karena melalui kegiatan ekstra 

kulikuler keagamaan dapat mempermudah pembentukan akhlak 

melalui pola teman sebaya.  
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5. Kerja Sama  

Menjalin kerja sama yang harmonis dengan kepala sekolah , guru –

guru yang lain dan juga orang tua peserta didik. 

Selanjutnya, pihak sekolah telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

membentuk dan membina akhlak peserta didik, yaitu melakksanakan program 

pembelajaran dengan profesional dan terarah, hal tersebut dapat diketahui dengan 

kesiapan guru dalam mengajar, penguasaan materi  penguasaan materi, penguasaan 

metode dan strategi mengajar, kemampuan mengelola kelas, dan melakukan evaluasi 

hasil belajar.  

Selain dari itu sekolah juga menerapkan kebijakan yang di buat sekolah  

melalui tata tertib yang harus di patuhi  oleh peserta didik dan seluruh civitas sekolah  

juga melalui  program keagaman yang di laksanakan di sekolah.   

Berdasarkan hasil analisa di atas menunjukkan bahwa kinerja guru dalam 

membentuk dan membina akhlak peserta didik SMA Muhammadiyah Gisting Lampung 

dalam pelaksanaanya ternyata belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak 

terjadi pelanggaran. Semua pelanggaran tersebut dapat dilihat dari data pelanggaran 

peserta didik yang penulis peroleh dari dokumentasi guru agama dan guru bimbingan 

konseling di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung sebagaimana tertera dibawah ini : 
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Tabel 11 

Data pelanggaran  peserta didik Di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung 

 

NO NAMA KLS JENIS PELANGGARAN JUM KET 

1 Diko Assyifa XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  

2 Erik Haris M XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  

3 Agung Prayogo XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  

4 Ahmad Afif R XI Merokok & Bolos 4  

5 Anang Y XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  1  

6 Ahmad Balia XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  1  

7 Riska Desti L XI Melawan Guru 2  

8 Indi Oktarina XI Melawan Guru 1  

9 Intan Desti XI Melawan Guru 1  

10 Rahma Pratiwi XI Melawan Guru 1  

11 Bayu Setiawan XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  

12 Diah 

Wahyuningtias 

XI Bolos Sekolah 1  

13 Sindi Eka XI Berpacaran 1  

14 Delfi Krista A XI Berpacaran 1  

15 Tegar Andani  XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  

16 Shodiq Nur H XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  2  
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17 Astri Liviani XI Melawan Guru 1  

18 Arlinda W XI Melawan Guru 1  

19 Ananta Firmansyah XI Melawan Guru 1  

20 Aji Kian Kusuma XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  1  

21 Dania S XI Melawan Guru 1  

22 Dwi Prasetia XI Merokok Di Lingkungan Sekolah  1  

23 Aluwiyah M XI Tidak Sopan Kepada Guru 1  

 

Kurang optimalnya kinerja guru ini terjadi karena para siswa kurang 

memahami pendekatan pembelajaran, kurang pemahaman tentang psikologis peserta 

didik, sehingga hal ini berdampak kurang optimalnya kinerja guru dalam 

membentuk dan membina akhlaq peserta didik. Berdasarkan hasil interview dengan 

peserta didik mengatakan bahwa gguru pendidikan agama islam tidak pernah 

memberikan hadiah terhadap peserta didik yang prestasinya baik. Berdasarkan hasil 

wawancara, ternyata pemberian hadiah untuk peserta didik diberikan oleh pihak 

sekolah pada setiap akhir semester. Sedangkan guru hanya memberikan peringatan 

tentang pahala dan sangsi inmaterial saja. Selain kurang optimalnya kinerja guru 

dalam membentuk dan membina akhlak, juga ada beberapa faktor lagi yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran peserta didik tersebut , diantaranya adalah 

faktor intern dan ekstern yaitu rendahnya tingkat kesadaran peserta didik itu sendiri 

dan juga pengaruh lingkungan dimana peserta didik tinggal.  



104 

 

Rendahnya tingkat kesadaran peserta didik disebabkan karena kurang 

terinternalisasinya nilai-nilai agama pada diri peserta didik juga kesadaran peserta 

didik dalam mengaplikasikan setiap pembelajaran yang diajarkan ,hal tersebut 

terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua (keluarga). Berdasarkan hasil 

interview.peserta didik yang melakukan pelanggaran menyatakan bahwa orang tua 

mereka jarang sekali mengingatkan mereka dalam ibadah seperti shalat 5 waktu , 

membaca Al-Qur’an. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran diatas disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan bermain anak diluar sekolah yang rumahnya tidak jauh dari 

siswa tersebut menyatakan bahwa siswa A biasa nongkrong bersama teman-

temannya sambil merokok. Penjelasan diatas juga diperkuat berdasarkan table 

wawancara dibawah ini. 
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Table 12 

Hasil Wawancara Terhadap Peserta Didik di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung 

 

No

. 

Perihal Hasil Jawaban Jmlh 

% 

Ya Kadang- 

Kadang 

Tidak  

Jml % Jml  Jml %  

1 Apakah orang 

tua anda selalu 

mengingatkan 

anda untuk 

melaksanakan 

sholat  lima 

waktu?  

3 13% 17 73,12 3 13% 100 

2 Apakah kalian 

merasa bersalah 

jika melakukan 

pelanggaran 

yang 

bertentangan 

dengan norma-

norma agama  

16 69% 6 26% 1 0.43

% 

100 

3 Selain kegiatan 

belajar 

mengajar , 

apakah adik 

juga aktif 

mengikuti 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

keagamaan ? 

- - 12 52,17

% 

11 47,82 100 

4 Apakah guru  

selalu menegur 

siswa yang 

kurang teladan 

setelah keluar 

kelas 

20 86,6

2 

3 13% - - 100 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa  

2. Sebagai orang tua di rumah kurang memperhatikan anaknya dalam 

melaksanakan ibadah, hal tersebut menyebabkan anak tersebut kurang 

terbiasa untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu, karena pada 

dasarnya keluargalah yang lebih berpengaruh terhadap pendidikan 

anaknya. 

3. Menunjukan tingkat kesadaran peserta didik sebenarnya masih tinggi, 

walaupun beberapa masih ada anak yang tingkat kesadarannya masih 

rendah, hal tersebut menunjukan bahwa kinerja guru dalam pembentukan   

akhlak sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar, akan tetapi 

masih ada sebagian anak yang masih merasa biasa-biasa saja dan bahkan 

tidal merasa bersalah samasekali, hal tersebut perlu ditinjak lanjut oleh 

para guru dengan memberikan pembinaan dan pengalaman secara 

langsung, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya, sehingga kesadaran 

tersebut menemukan tempat dan tersalurkan sebagaimana mestinya, 

karenan jika hal tersebut dibiarkan saja dapat member ikan pengaruh yang 

kurang baik terhadap peserta didik lainnya. 

4. Masih rendahnya  kesadaran peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan yang diselenggarakan sekolah.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, terjadinya pelanggaran yang 

dilakukan peserta didik di sekolah seperti berkata kurang sopan, melawan pada    
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guru, merokok, membolos, bercanda ketika sholat Masih sering terjadinya 

pelanggaran peserta didik disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran 

peserta didik terhadap prilaku penyimpang yang mereka lakukan, juga disebabkan 

oleh faktor lingkungan dimana peserta didik tinggal.  

Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan pendapat Abuddin Nata, ia 

berpandapat bahwa pembentukan dan pembinaan akhlak di pengaruhi oleh faktor 

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

pembinaan yang  dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan 

social, fitrah dan kecenderungan kearah yang baik yang ada di dalam diri manusia 

dibina secara intensif melalui berbagai metode.
3
   

Berdasarkan hasil analisa diatas serta hasil wawancara dan observasi yang 

penulis lakukan di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja guru dalam 

membentuk dan membina akhlak peserta didik di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal dan eksternal. 

                                                           
3
  Abuddin Nata, Loc. cit. 




